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Redactioneel 

Als er iets is wat kan worden beschouwd als de rode draad in het redi
geren van het Tijdschrift Historische Kring Breukelen dan is het wel het 
voortdurend streven naar kwaliteit. Daarbij neem ik ook graag kennis van 
wat anderen aan goede raad te bieden hebben. 

Enige maanden geleden organiseerde de Stichting Stichtse Geschiedenis 
een thema-avond met een boeiend onderwerp: "universiteit en historische 
vereniging". Daar werden verschillende aspecten van een mogelijke samen
werking tussen amateurs en professionele wetenschappers over en weer be
licht. Het bleek wel dat de belangstelling hiervoor van de zijde van de ama
teurs groter was dan van de beroepshistorici. 

Naa r mijn mening kunnen amateurs, juist in dit vakgebied, een zeer be
hoorlijke mate van professionaliteit bereiken. Een van de inleiders op de ge
noemde bijeenkomst, Dr. P.D. 't Har t , noemde een aan ta l voorwaarden 
w a a r a a n wetenschappelijk geschiedkundig onderzoek moet voldoen. Ten 
eerste: "zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk omgaan met bronnenmater iaal . 
De mening en conclusies van de onderzoeker moeten controleerbaar zijn; 
daarbij is een goed no tenapparaa t onontbeerlijk". Ten tweede: "het on
derzochte thema plaatsen in de discussie met vakgenoten. Dat betekent 
meestal dat niet volstaan wordt met een beschrijving, maar dat ook moet 
worden geanalyseerd en vergeleken". Ten derde: "systematisch werken, met 
kennis van technieken die analyse van het materiaal mogelijk maken". 

Ik wil hier nog een belangrijk facet aan toevoegen: rekening houden met 
de lezerskring waarvoor de publikatie is bedoeld. En wat de lezers verlangen 
is niet eenvormig. De heer 't Hart heeft wel gelijk, maar zijn criteria behoe
ven nuancering en de toepassing ervan vereist uiteenlopende manieren van 
aanpak. 

Wij streven ernaar, in ons tijdschrift een zo breed mogelijke variatie aan 
artikelen te bieden. Een aantal is vooral verstrooiend van aard, wat nog niet 
wil zeggen dat deze niet bijdragen aan het vergroten van onze historische 
kennis. En heeft zelfs een beroepshistoricus van tijd tot tijd niet behoefte aan 
wat lichtere kost? 

Er is echter ook een categorie die wel degelijk dicht in de buurt komt van 
de voorwaarden van 't Hart . Veel schrijvers plaatsen hun materiaal in een 
breder kader. Hun artikelen worden van te voren door een of meer critici ge
lezen; op- en aanmerkingen worden vervolgens verwerkt. Het bronnenmate
riaal wordt, zoveel mogelijk, aan de redactie overlegd, die controleert of ge
gevens ju i s t zijn overgenomen en geïnterpreteerd. De titels van art ikelen 
geven aan waar de tekst die volgt over gaat, en zijn geen leuke maar wéinig-
zeggende opschriften. I l lustrat ies dienen te r ondersteuning, niet a l leen 
maar als opluistering. De structuur van de tekst wordt met tussenkoppen 
aangegeven, als het artikel enige omvang heeft, zodat de lezer een snel over
zicht heeft. Kortom, dezelfde werkwijze die ook bij tijdschriften voor beroeps
historici wordt toegepast. 

Natuurli jk kan het altijd nog beter. De Stichting Stichtse Geschiedenis, 
een s teunpunt voor allerlei verenigingen op historisch gebied, bestaat pas 
kort, m a a r zal waarschijnlijk een mooie rol kunnen vervullen in de kruisbe
stuiving van aanwezige kennis en kunde bij de hobbyisten. 

Kwaliteit heeft ook een technische kant. Met ingang van dit nummer is 
daarom ook de afdrukkwaliteit verbeterd; laserprinters zijn nu meer ge
meengoed dan zeven jaar geleden toen we met ons tijdschrift begonnen. Een 
bijkomend voordeel is dat er iets meer tekst op een pagina staat dan vroeger. 
We hebben echter de vertrouwde lay-out zo veel mogelijk aangehouden. 

Huub A. Manten-Werker 
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Schetsend door het verleden van Breukelen 

Mart in Verweij 
Looyersdijk 2, 3621 WL Breukelen 

De prachtige buitenplaatsen en kastelen aan de Vecht hebben mij enkele 
j a ren geleden geïnspireerd om er een serie pasteltekeningen van te maken. 
Een expositie van deze tekeningen was de aanleiding om ook tekeningen van 
het oude Breukelen te maken. De heer Manten maakte mij enthousiast en 
tegelijk nieuwsgierig, want ik vond dat ik niet zomaar schetsen van straat
jes en gebouwen of pleintjes moest maken. Ik dacht aan tekeningen met de 
sfeer van vroeger. 

Tekeningen met de sfeer van vroeger, hoe het geweest kan zijn, zo'n 50 tot 
100 j a a r geleden. Plekjes die er nu nog zijn, maar waar toch in de loop der 
ja ren het een en ander is veranderd of afgebroken. De kennis van de Histo
rische Kring Breukelen en van enkele Breukelaars was mij behulpzaam bij 
het zoeken en spitten in de historie van Breukelen. Een wandeling met de 
heer Manten door het Breukelen van nu was de eerste stap in het Breukelen 
van vroeger. Al lopend door het dorp kom je van die plaatsen tegen die dat 
verleden nog in zich hebben. 

Het eerste plekje waar we bij stil stonden ligt aan de Vecht, daar waar de 
Watersteeg uitkomt op de Vecht. Met een stoepje aan de waterkant - het is er 
nog steeds - waar vroeger heel wat water gehaald is en gewassen werd. 
Vrachtboten meerden er dichtbij af om te laden of te lossen. De huisjes zijn 
iets veranderd, maar het huis links op de tekening is nog hetzelfde. Al teke
nend vond ik het al vreemd dat de rechter en linker bovenluiken altijd geslo
ten waren. Maar toen ik het huis nog eens bekeek, werd mij duidelijk dat er 
achter die luiken helemaal geen raam en kamer is. De gevel geeft de illusie 
van een groter huis dan er in werkelijkheid staat. Ook vroeger vond men dus 
dat het aanzicht heel wat waard was. De figuurtjes passen in het geheel om 
de sfeer van die tijd weer te geven. Zo zou het geweest kunnen zijn. (Zie de af
beelding op blz. 4.) 

Water halen gebeurde ook bij diverse waterpompen in het dorp. Eén zo'n 
pomp stond bij de Pieterskerk. Duidelijk is nog op de grond de plaats te zien 
waar hij gestaan heeft. Hierdoor kon ik goed mijn s tandpunt bepalen om de 
tekening te maken. Het hoekje van de kerk heb ik getekend met de huisjes 
erbij. De pomp kon ik toen op de plaats schetsen waar die vroeger stond. 
Enkele vage afbeeldingen van pompen uit het dorp hielpen mij daarbij. Ten
slotte heb ik er mensen bij gezet die water halen en een praatje maken, zoals 
ik mij dat voorstelde. (Zie de afbeelding op blz. 6.) 

De volgende s tap in onze wandeling was het brandspui tenhuis op het 
Kerkplein. Het is een uniek gebouwtje, maar het s taat er helaas wat verval
len bij. Al jarenlang wordt het niet meer gebruikt voor het doel waarvoor het 
ooit bestemd was. Sinds de komst van de auto-motorspuit doet het geen 
dienst meer voor de brandweer van Breukelen. Een tekening van dit brand
spuitenhuis zou niet compleet zijn zonder die oude handspuit met paard en 
brandweerlieden. (Zie de afbeelding op blz. 22.) 

De kaasbel tenslotte is onlangs weer op zijn oude plekje neergezet. Hier 
was eens ook de kaasmarkt . En een tekening van de kaasbel was voor mij 
ook een overzicht van de kaasmarkt zoals het er jarenlang toeging. De hui
zen aan de overkant s taan er nu niet meer allemaal. De oude tekenschool 
heeft plaatsgemaakt voor een bankgebouw. Ik kon de situatie gedeeltelijk 
achterhalen van enkele oude foto's. En de kaasbrikken met de boeren en 
handelaren heb ik er omheen gezet in mijn tekening, mij voorstellend hoe 
dat toen in zijn werk ging. (Zie de afbeelding op blz. 32.) 

Onze wandeling door Breukelen was hiermee ten einde en daarmee ook 
mijn schetsen van Breukelen in het verleden. Misschien brengt een volgen
de wandeling mij nieuwe inspiratie. 
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Hervormde kerk van Kockengen rijk aan histo
rische herinneringen1 

M. van Vliet 
Wagendijk 19a, 3628 ER Kockengen 

Wie nu de Nederlandsche-Hervormde kerk in Kockengen bezoekt en deze 
van buiten en van binnen bekijkt, ziet daar nog heel wat van de lange en ge
varieerde geschiedenis die deze kerk heeft doorgemaakt. 

Kerkgebouw 

De kerk van Kockengen is duidelijk een oud gebouw. Het stichtingsjaar is 
niet bekend. 

De nederzettingen Kockengen en Spengen zullen omstreeks 1200 al heb
ben bestaan. De gegevens wijzen op een sterke betrokkenheid van de bis
schop van Utrecht bij het totstandkomen van deze ontginningen. Er zijn tot 
dusver uit de 13de eeuw echter geen oorkonden bekend waarin de parochie 
van Kockengen word t genoemd. Misschien behoorde de n e d e r z e t t i n g 
Kockengen in het begin tot een andere parochie, waarvan het dan later afge
splitst werd. 

In de geschiedkundige atlas van Beekman s taa t een door Joosting en Muller gemaakte 
kaar t , waarop de parochie-indeling rond 1560 is weergegeven. Aangenomen wordt dat deze 
kaa r t ook de Middeleeuwse situatie weergeeft. Opmerkelijk is dat op sommige plaatsen de 
grenzen van de parochie Kockengen dwars door de oude ontginningseenheden heenlopen. 
Dat zou er inderdaad op kunnen wijzen dat de parochie Kockengen pas meer dan een eeuw 
na he t voltooien van de grote ontginning van de veenwildernissen tot stand is gekomen. 

Met Kamerik en Harmeien behoorde de parochie Kockengen in de Late Middeleeuwen 
tot het aar tsdiakonaat van de zogeheten koorbisschop, de eerste helper die de bisschop van 
Utrecht terzijde stond. Aardrijkskundig is dat een wat vreemde combinatie. Harmeien ligt 
op de kleirug langs de Oude Rijn, Oud-Kamerik behoort tot de ontginningen die van de 
Oude Rijn uitgingen, Kockengen tot de ontginningen vanui t he t oosten (de Vecht). Deze 
ontginningen uit het oosten behoorden aanvankelijk tot de parochie Breukelen, die welke 
u i t h e t zuiden (Oude Rijn) in de r icht ing van Kockengen kwamen , waaronder Laag-
Nieuwkoop, tot de parochie Vleuten. Deze gegevens maken het aannemelijk dat de parochie 
Kockengen werd gevormd door samenvoeging van delen van enkele oudere parochies. Pas 
na deze reorganisat ie is dan vermoedelijk de nieuwgevormde parochie Kockengen bij he t 
aa r t sd iakonaa t van de koorbisschop ingedeeld. 

De oudste vermelding van de kerk van Kockengen komt voor in een lijst 
van leenmannen, 1381 - 1383. Maar al op 10 mei 1350 was er sprake van een 
geestelijke in de parochie van Kockengen en van een stuk grond in kerkelijk 
bezit; had men toen plannen voor de kerkebouw? Vanaf het begin had de 
bezitter van de gerechtsheerlijkheid Kockengen ook het patronaatsrecht, dat 
wil zeggen de bevoegdheid om een kandidaat voor het pastoorsambt voor te 
dragen voor kerkelijke benoeming. De kerk was gewijd aan Onze-Lieve-
Vrouwe-ten-hemel-opneming. 

In veel oude plattelandsgemeenten begon de geschiedenis van de kerk 
met een houten kapel of kerkje. We weten niet of dat in Kockengen ook het 
geval is geweest. De huidige stenen kerk werd echter vermoedelijk al in de 
14de eeuw gebouwd. In de 15de eeuw werd het koor vergroot, en in de 16de 
eeuw het schip. Vooral in de 19de eeuw is de kerk nogal verwaarloosd en on
doelmatig gerepareerd. Van 1955 tot 1958 is zij ingrijpend gerestaureerd. 

1 Dit artikel is gebaseerd op de voordracht die president-kerkvoogd Van Vliet hield tij
dens de thema-avond van de HKB in de Nederlandse-Hervormde kerk te Kockengen, op 28 
oktober 1992. Zijn tekst is bewerkt en op onderdelen aangevuld door Arie A. Manten. 
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Afb. 1 (links). De eikenhouten kansel in de Nederlandse Hervormde k e r k van Kocken-
gen . 

Afb. 2 (midden). Psalmbord, 19de eeuws, eikenhouten omlijsting met rech t s en l inks pilas
t e r s en boven een gebogen fronton; vergulde letters op een verguld omlijste zwarte onder
grond; de cijfers kunnen aan de knoppen onder de let ters worden gehangen. 

Afb. 3 (rechts). Gewelfschotel met Christuskop, aangebracht tegen een houten ton-gewelf. 

Boven de ingang van de kerk bevindt zich een grote gebeeldhouwde zandsteen, die be
t r e k k i n g heeft op de famil iewapens van de voormalige ambach t shee r , J h r . J o h a n van 
Zuijlen, H e e r van de heerl i jkheid Kockengen. In he t midden s t a a t een gev ie rendee ld 
wapen, samengesteld uit de navolgende kwartieren: (1) Zuylen, (2) Van de Haar , (3) drie 
dwarsbalken, beladen met respectievelijk 4, 2 en 1 St. Andrieskruisen, (4) een dwarsbalk, 
vergezeld van drie leeuwenkoppen. Boven het wapen zijn vijf he lmtekens aangebracht . 

Toren 

De huidige ranke toren dateert uit 1635; in dat jaar werd de oorspronkelij
ke toren uit de 14de eeuw vervangen. In 1737 werd de geheel verrotte houten 
omloop van de toren afgebroken; ze was te gevaarlijk geworden en leidde tot 
inwateren, waardoor het uurwerk beschadigd kon raken. De nieuwe omloop 
werd van steen vervaardigd, met een ijzeren leuning. 

In 1798, in de Franse tijd, werd, met het oog op de landsverdediging, he t kerkbestuur ver
plicht de toren met de twee klokken en het uurwerk zonder enige schadevergoeding aan de 
gemeente Kockengen over te dragen. Pas in 1949 is de oude situatie weer hersteld en werd de 
toren om niet teruggegeven aan de Kerkvoogdij. 

De toren kreeg in 1926 een nieuw uurwerk en een nieuwe wijzerplaat, ge
maakt door de firma Addicks te Amsterdam. 

Klokken 

In 1520 werd in de toren een grote zware torenklok geplaatst, die was ge
goten door de beroemde klokkengieter meester Henricus de Borch. In 1767 
kwam daar een tweede, kleinere torenklok bij. De grote klok bleek in 1790 een 
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grote bars t te vertonen, waardoor de klank dof was geworden. Besloten werd 
hem te la ten verzwaren en opnieuw te laten gieten bij de klokkengieter 
Henricus Petit te Aarle-Rixtel. Helaas is deze klok, volgens tijdgenoten een 
van de allermooiste, in 1942 door de Duitsers gevorderd en omgesmolten tot 
oorlogsmateriaal. 

In 1947 werd opdracht voor een nieuwe torenklok gegeven aan de klokken
gieterij Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. De klok werd in 1948 in de geheel 
vernieuwde klokkestoel gehangen. 

De 375 kg zware klok van 1948 draagt de tekst "ik roep de levenden en beween de doden" 
en randversier ingen met bijbelse motieven: op de bovenrand de verschijning des Heren, in 
de onderrand de doop in de Jordaan en de bruiloft te Kana. 

Dertig j aa r lang, van 1939 tot 1969, heeft het klokluidersechtpaar Minne Vermeulen de 
klokken geluid. In verband met hun terugtreden kwam er per 1 januar i 1969 een eind aan 
de t radi t ie dat om 12.00 uur de klokken enkele minuten werden geluid. Om deze tradit ie te 
hers te l len werd in 1973 een uit drie leden bestaande klokkencommissie ingesteld, welke 
geld bi jeenbracht voor een nieuwe klok, ter vervanging van de klok van 1767, die qua ge
luid en toon niet paste bij die van 1948. Deze nieuwe klok werd in 1975 geplaatst; de kleine 
klok (de zogenaamde "bel") uit 1767 hangt sedertdien in he t voorportaal van de kerk. In 
1975 besloot de gemeenteraad een subsidie toe te kennen voor electrificatie van de luidklok-
ken. Vanaf die tijd worden de klokken elektrisch geluid. 

Sedert mensenheugenis wordt in Kockengen bij een begrafenis de klok van de dorps-
kerk geluid. Dat gebeurt voor iedere overledene, onverschillig of die tijdens zijn of h a a r 
leven Nederlands-Hervormd was, tenzij de nabestaanden daarop geen prijs stellen. Het 
luiden begint wanneer de begrafenisstoet zich in beweging zet en eindigt wanneer deze op 
de begraafplaats is gearriveerd. Als een vrouw wordt begraven luidt eerst één minuut al
leen de kleine klok, daa rna valt de grote klok in, en aan het eind luidt nogmaals weer één 
m i n u u t alleen de kleine klok. Bij de begrafenis van een man is de si tuat ie omgekeerd en 
begint en eindigt men met de grote klok. Sedert 1969 wordt dit begrafenisluiden verzorgd 
door P. Sondij, die dat tot 1975 met de hand deed, sedertdien elektrisch. 

Ramen 

In 1958 werden ter gelegenheid van de restauratie drie gebrandschilderde 
ramen aan de kerkvoogdij aangeboden, één door de provincie Utrecht, één 
door de gemeente Utrecht, en één door de gemeente Kockengen. De eerste 

. :•<- • •:• r ' 

Afb. 4 (links). Doophek, 5,20 meter lang, 1,15 centimeter hoog, met 2,10 meter hoge doopboog 
en rechts een door twee kandelaars geflankeerde lezenaar. Op de achtergrond is nog iets te 
zien van de gebrandschilderde ramen in het koor. 

Afb. 5 (rechts). Houten koorhek, 8,30 meter lang, 4,30 meter hoog, met boven het midden 
daarvan h e t orgel. 
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Afb. 6 (links). Herenbank, 4,45 meter lang, 1,02 meter diep, 2,45 meter hoog, met he t wapen 
van Kockengen. 

Afb. 7 (rechts). Herenbank, 4,45 meter lang, 1,05 meter diep, 2,45 meter hoog, met de fami
l iewapens van Donselaer en Van Schaerdenburg. 

twee zijn ontworpen door de glazenier D. Broos te Utrecht, de derde door 
Mej. Gunhild Kristensen. Het eerste, in de kapel aan de noordzijde, beeldt de 
wetgeving op de Sinaï uit (Mozes en Jozua dalen de berg af). Het tweede, in 
de kapel aan de zuidzijde, geeft de ark op de berg Ararat weer. Het derde 
beeldt verschillende gedachten uit het Nieuwe Testament uit. 

In 1969 werden nog twee gebrandschilderde ramen aangebracht . He t 
r aam aan de zuidoostzijde is een geschenk van de Hervormde Dames-krans 
en stelt de Barmhartige Samaritaan voor; dat aan de noordoostkant is bekos
tigd uit een legaat van Mej. C. Bos en geeft "een Zaaier ging uit om te zaai
en" weer. 

In 1980 werd opnieuw een gebrandschilderd raam geplaatst, door de gla
zeniers Bogtman uit Haarlem, in het koor aan de zuidoostzijde, schuin te
genover de preekstoel. Het is ontworpen door de heer J. de Ridder. Dit r a am 
stelt de Goede Herder voor en draagt de inscriptie "Lucas 15 Wees blij met 
mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was". Dit r a a m is 
zwaarder van grisaille en tint opdat de predikant minder last zal hebben van 
invallende zonnestralen. Het is bekostigd uit een fonds waarin door de Kerk
voogdij ontvangen legaten werden gestort. De opdracht tot het maken van dit 
raam kon worden gegeven nadat enkele legaten waren ontvangen. 

In 1981 werd n a a s t dit r a a m nog een raam van dezelfde g lazen ie rs 
onthuld, voorstellende "de verloren zoon" met de inscriptie "Lucas 15 de ver
loren zoon weer thuis". Het is ontworpen door Louis Boermeester uit Am
sterdam en werd geschonken door de familie H. Zethof-Simon. In 1983 wer
den van dezelfde ontwerper een raam in het koor aan de noordoostzijde, aan 
de kant van de preekstoel, en in 1984 één aan de zuidoostzijde, aangebracht 
door dezelfde glazeniers. Het eerste stelt "de Hemelvaart" voor (inscriptie: 
"Joh. 14 Ik ga heen om u plaats te bereiden") en werd eveneens betaald uit 
het legatenfonds; het tweede geeft "de wonderbaarlijke visvangst" te zien en 
werd geschonken door ds. H. Zethof ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambts
jubileum (tevens zijn 25-jarige verbintenis aan de Nederlandse-Hervormde 
gemeente van Kockengen). 

Er bes taan vergevorderde plannen om ook in het laatste nog van blank glas voorziene 
venster in he t koor van de kerk op niet al te lange termijn een gebrandschilderd glas-in-
loodraam a a n te brengen. 
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Orgel 

Het orgel werd in 1884 vervaardigd door J .F. Witte, van de firma J. Bätz & 
Co. te Utrecht, en was oorspronkelijk bestemd voor de Oud-Katholieke Kerk 
"in de Driehoek" (later Ste. Gertrudiskerk) in Utrecht. In 1968 werd dit orgel 
door de Kerkvoogdij van Kockengen gekocht. Het verving een orgel dat ge
bouwd was door Van Dam te Leeuwarden. In 1991 heeft een aanpassing van 
de klankkleur plaats gevonden. 

In het midden vertoont de opbouw van het orgel een grote boog en aan 
weerszijden een lagere. De pilasters op voetstukken hebben Korinthische ka
pitelen. Het orgel is versierd met guirlandes en bladmotieven en bovenop 
s taan een harp en vazen. De versieringen van de orgeltribune stellen de tafe
len der wet en een al taar met kruis, har t en anker voor. Het middendeel is 
bij de restauratie van de kerk toegevoegd. 

Kansel, doophek en doopschaal 

De kansel, links naast het koor (Afbeelding 1), is van eikehout en s tamt 
uit 1700. De zeszijdig geprofileerde voet rust op een eveneens zeszijdig, hard
stenen basement. Tegen de zeszijdige s tam steunen bovenaan zes langgerek
te voluten (= krulvormige versieringen) de kuip. De vijfzijdige kuip heeft pa
nelen met een Lodewijk-omlijsting en kleine blad- en bloemmotieven in de 
hoeken. Aan de rand van de kuip is een koperen lezenaar bevestigd; deze 
heeft een voluutvormige arm en een opengewerkt leesblad met een ster in 
het midden. 

De bijbel op de kansel is in 1744 gedrukt door Jacob en Hendrik Keur te 
Dordrecht; hij heeft een leren band met koperen beslag en sluiting. De tekst 
is in gotische letters, verlucht met gravures en landkaarten. Voorin heeft 
een familie die deze bijbel eerder in bezit had zijn geboorten vanaf 1814 met 
de hand ingeschreven. Deze bijbel is in 1966 door J.C. Jongeneel aan de kerk 
geschonken. 

Het doophek - de scheiding tussen koor en schip - is 18de-eeuws, en even
eens van eikehout vervaardigd (Afbeelding 4). Het onderste gedeelte is geslo
ten met rechthoekige panelen; daarboven s taan slanke balusters; het hek 
wordt afgesloten door een geprofileerde bovenrand. De doopboog uit 1742 is 
van koper. Bovenin bevindt zich een wapenschild, versierd met bloemen en 
bekroond met een kroontje. Op de voet van de bogen s taa t de inscriptie 
"ANNO 1742", en aan de achterkant "VAN GEST : G : M*' "HARMANNS". 

De door een houder aan het doophek bevestigde koperen doopschaal heeft 
een diameter van 25 centimeter en stamt uit 1760. Het ronde bekken in de 
houder wordt gedragen door een voluutvormige arm, die eveneens aan het 
doophek bevestigd is. 

De lezenaar op het doophek is van koper en stamt, evenals de kandelaars 
aan weerszijden, ook uit 1760. 

De bijbel op deze lezenaar is gedrukt door Joh. de Liefde te Utrecht en bevat geen jaar ta l . 
Hij behoorde eerder aan een gezin in Abcoude. Deze bijbel heeft een linnen band met koper
beslag en is verlucht met litho's. Hij verkeert in niet zo'n beste staat: van één hoek is he t 
koperbeslag verdwenen, een slot is weg, en de voorkant van de band zit los. 

Koorhek en herenbanken 

Het koorhek uit de 18de eeuw is van hout (Afbeelding 5). Vroeger vormde 
het de afscheiding van het koor. Bij de restauratie in 1958 is het verplaatst 
naar de westzijde op de scheiding van de eerste en tweede travee (= gewelf
vak). Er zijn drie dubbele, openslaande deuren met slanke balusters. Boven 
de deuren bevindt zich een kuif met schelpmotief en acanthus en voluten 
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met vergulde randjes. Boven de middelste deur s t aa t het orgel, boven de 
beide andere deuren bevinden zich draperieën en festoenen met kwasten. 

De herenbanken aan de noord- en de zuidwand (ook wel schepenbanken 
genoemd, omdat eertijds de plaatselijke bestuurders - de schepenen - er ge
woonli jk za t en ) hebben pane len met voor- en a c h t e r s c h o t omli j s t in 
Lodewijk-stijl en consoles onder de kap met rococo-achtige krullen. Op de 
kap van de bank aan de noordwand (Afbeelding 7) zijn twee wapenschilden 
te zien; het wapen met kruis is van de familie Donselaer, dat met de leeuw 
van de familie Van Schaerdenburg; bovenop de wapens een kroon, a a n 
weerszijden sierlijke acanthusranken met twee duiven. In de kap s t aan de 
letters H B. Op de kap van de bank aan de zuidwand (Afbeelding 6) is een 
blauw wapenschild met zes Andreaskruisen (wapen van Kockengen); in de 
kap de letters Y B. 

De drie psalmborden zijn 19de-eeuws (Afbeelding 2). Het p red ikan tenbord beva t de 
namen van de Kockengense predikanten vanaf 1581. 

In de kerk hingen oorspronkelijk vier koperen kroonluchters uit de 17de eeuw, twee in 
he t schip en twee in he t koor. Deze zijn helaas in 1987 gestolen. In hetzelfde j a a r vond ver
vang ing p laa t s door vier 16-armige ongevernis te koperen k a a r s e n k r o n e n , n a a r 17de-
eeuws model gemaakt door de Oud-Hollandse Kopergieterij Brink en Van Keulen te Haa r 
l e m . 

In de vi t r ine bevinden zich: drie avondmaalschalen, een avondmaa l skan (Afbeelding 
8), twee avondmaalsbekers (Afbeelding 9) en twee collecteschalen, alle van t in . Zij zijn in 
1844 geschonken door mw. D. van Schaardenburg-Bos. 

Tegen de noordmuur s taat een 17de-eeuwse metalen geldkist, waarvan de herkomst on
duidelijk is. 

Herinneringen aan de tijd vóór de Kerkeüjke Reformatie 

In de kerk zijn diverse elementen te zien die dateren uit de tijd vóórdat de 
kerk in Protestantse handen kwam. 

Drie kraagstenen van zandsteen in de kapellen stellen voor: Maria Mag
dalena met de narduskruik (oostzijde van de zuiderkapel; Afbeelding 10), 
Johannes de Evangelis t met de gifbeker (westzijde van de zuiderkapel ; 
Afbeelding 11), en Elia, liggend, door raven gevoed (oostzijde van de noorder
kapel). De beide eerstgenoemde zijn 15de eeuws, de laats te is van recente 
da tum. 

Afb. 8 (links). Tinnen avondmaalskan, 19de eeuws, 26 cm hoog. Het deksel met du imgreep 
draagt aan de binnenkant het stadswapen van Amsterdam tussen twee leeuwen. 

Afb. 9 (rechts). Tinnen avondmaalsbeker, 19de eeuws, 14 cm hoog, d iameter 10 cm. De 
beker draagt het stadswapen van Utrecht. 
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Afb. 10 (links). Kraagsteen, 55 centimeter breed, 20 centimeter hoog, uit de Utrechtse school, 
met een afbeelding van Maria Magdalena met de narduskruik. 

Afb. 11 (rechts). Kraagsteen, zelfde afmetingen als die in Afb. 10, uit de Utrechtse school, 
met een afbeelding van Johannes de Evangelist met de gifbeker. 

Acht houten gewelfschotels uit de 15de - 16de eeuw, op het houten ton-ge-
welf, stellen (van oost naa r west) voor: een Christuskop met kruisnimbe 
(Afbeelding 3); Geestesduif; pelikaan op nest; adelaar met schriftrol (sym
bool van de evangelist Johannes) ; stier met schriftrol (Lucas); leeuw met 
schriftrol (Marcus); engel met schriftrol (Mattheus); en een tempel met van
uit de deur stromend water (Ezechiël). 

Historisch getrouw gerestaureerde gewelfschilderingen tonen bloem- en 
bladmotieven. 

Aan het zuider-dwarspand bevindt zich een zandstenen votiefreliëf uit de 
16de eeuw, voorstellende St. Anna te drieën: grootmoeder Anna, moeder 
Maria en het kind Jezus. Deze votiefsteen uit omstreeks 1500 is teruggevon
den bij de restauratie van de kerk. 

Tenslotte treffen we in de hal nog ijzeren hand- en voetboeien aan, s t ammend uit de 
15de - 16de eeuw. Deze zijn bij de restauratie in 1957 - 1958 gevonden in de zuiderbeuk, te
midden van geraamtes . Het lijkt er op of een gevangene geboeid is begraven, maar de pre
cieze achtergrond van deze merkwaardige vondst zullen we wel nooit te weten komen. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwach
ters, 1839 - 1865 

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

In twee voorgaande artikelen zijn de wederwaardigheden van de veld
wachters in Kockengen in de perioden 1812 - 18271 en 1827 - 18392 beschre
ven. Thans gaan we verder met de geschiedenis van veldwachter Johannes 
Bleumink, die 38 j aa r lang, van 1827 tot 1865, de orde in Kockengen en om
streken bewaarde. 

Tijdens de in dit artikel beschreven periode diende Bleumink twee burge
meesters. In 1837 was O.W. van Geijtenbeek geïnstalleerd als burgemeester 
van Kockengen; hij bleef in dat ambt tot 1850. In dat j aa r werd hij opgevolgd 
door J.C. de Bruijn, die tot in 1866 Kockengen bestuurde. Beiden waren tege
lijkertijd ook gemeentesecretaris.3 

Bleumink verbaliseerde koeiendieven 

In zijn lange loopbaan als veldwachter van Kockengen maakte Johannes 
Bleumink heel wat mee. Veel daarvan is vergeten geraakt; over sommige ge
beurtenissen vinden we nog wat terug. Zo is bijvoorbeeld in het archief nog 
een e igenhandig geschreven proces-verbaal4 aanwezig (zie Afbeelding 1) 
over de diefstal van koeien, waarvan het relaas hier in het kort volgt. 

Op 11 j anua r i 1839 's avonds om half acht kwam de vrouw van Hendrik Vrolijk bij veld
wachter Bleumink op verzoek van Vrolijks assis tent , Johannes van Luijn. Laa t s tgenoem
de beheerde de boedel van Pieter Korver en Paulus Ekerschot, die woonden op de boerderij 
die toen he t adres Kockengen Nr. 4 had. Waarom de boedel onder beheer was geplaats t ver
meldt het proces-verbaal niet, maar de indruk wordt gewekt dat de eigenaren onbetaalde 
schulden hadden . Vrouw Vrolijk maak te blijkbaar een zeer veront rus te indruk , wan t sa
men met h a a r spoedde Bleumink zich vervolgens naa r assessor (= wethouder) H e r m a n u s 
Sas de Bruyn, terwijl hij onderweg hoorde wat er aan de h a n d was: er werden koeien 
ontvreemd in genoemde boerderij. De Bruyn verzocht de veldwachter daarop de zaak te on
derzoeken . 

Bij de boerderij aangekomen zag Bleumink enige hem onbekende personen, die niet 
antwoordden op de vraag wat ze daar deden. Hij s tuurde Hendrik Vrolijk n a a r De Bruyn 
om assistentie te vragen. Vrolijk ontmoette buiten Matthijs van der Voorst, die ook behoorde 
tot degenen die de bewuste koeien naar een andere plaats wilden brengen. In de woning trof 
de veldwachter Pieter Korver aan die zei van niets te weten. 

Toen Bleumink buiten Ekerschot met een andere man hoorde praten en zag dat hij bezig 
was een koe los te snijden, liep hij naar het achterste gedeelte van het huis , waar hij Van 
Luijn met nog drie mannen aantrof. Van Van Luijn hoorde hij dat zij van plan waren de 
koeien, die tot de boedel behoorden, desnoods met geweld los te snijden. Ekerschot zei dat er 
vier koeien van een ander bij stonden die daar weg moesten. De veldwachter r aadde h u n af 
dat te doen, daar ze niet konden aantonen dat de koeien op naam van iemand anders gere
gistreerd stonden. Het zou voor hun nare gevolgen hebben als zij roerende goederen aan de 
boedel ont trokken, omdat de assistent Van Luijn daar gerechtelijk geplaats t was. De assis
t en t legde daarop de koe weer vast. Vervolgens ging de veldwachter naa r de ach te rdeur , 
waarbij hij een man opzij moest duwen om erdoor te kunnen. 

Hierop waarschuwde Bleumink de pachter van de nabij gelegen tol, Lucas Griffioen, en 
gaf hem opdracht om het tolhek te sluiten dat onder normale omstandigheden 's avonds en 
's nachts open stond. Desondanks dreef Ekerschot met andere mannen enige koeien t u s s e n 
de paal en het water van de Bijleveld door, waarbij de paal stukging. 

Het proces-verbaal zal wel gevolgen hebben gehad en de daders zullen hun straf n ie t 
zijn ontlopen. 
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Afb. 1. Gedeelte van het door Johannes Bleumink geschreven proces-verbaal betreffende de 
koe iend ieven . 

Ministeriële bezorgdheid over de kleine criminaliteit 

Veel zorgen had de overheid over de bedelarij en landloperij.5 De Staats
raad, Gouverneur der provincie Utrecht vestigde op 12 september 1842 de 
aandacht van het gemeentebestuur op het tegengaan van bedelarij en land
loperij in de provincie. Ook was volgens hem waakzaamheid geboden op 
rondreizende vreemdelingen, die zonder vergunning met orgels, poppen, 
inkt en snuisterijen de kost probeerden te verdienen. 

De onveiligheid op het platteland werd evenwel steeds groter. De pas-benoemde Minis
ter van Jus t i t ie , D. Donker Curtius, zond op 10 januari 1849 aan alle rechtscolleges, ge
meentebesturen en ambtenaren van politie zelfs een oproep tot bescherming van de ingeze
tenen en h u n eigendommen.6 Ook in 1851 werd door de toenmalige Minister van Just i t ie , 
Nedermei jer van Rosenthal , een dergelijk schrijven aan alle gemeentebes turen gezon
den . 7 

Alle gemeentebesturen moesten jaarlijks twee s ta ten indienen bij de minister, één met 
de "maatregelen, genomen ter voorkoming van Aanranding van de regten van den S taa t , 
en van die van Personen en Eigendommen" en één met he t "getal en den aard der Aan
r a n d i n g e n van Personen en Eigendommen".8 
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Uit de staten over 1851 lezen wij dat de gemeente Kockengen toen 689 in
woners telde, en dat de bewaking overdag was toevertrouwd aan de veld
wachter en 's nachts aan de nachtwacht. In dat hele j a a r viel kennelijk al
leen maar te melden dat er "32 personen naar hunne woonplaatsen [waren] 
voortgeholpen". Geen mishandeling, belediging, inbraak, zakkenrollerij , of 
oplichting.9 

Die nachtwacht was Bart Jansen, die in 1827 was aangesteld op een t rac tement van ƒ 2 5 , -
per jaar . 1 0 Daa rnaas t kreeg hij ƒ110 , - per jaar aan bijdragen van de ingezetenen. In 1851 
was hij 67 jaar . Volgens de Staa t van het Politiewezen van 1858 was hij toen nog bekwaam 
genoeg en deed hij zijn dienst zeer nauwgezet.1 0 

De politie en de Gemeentewet 1851 

Voor de gemeenten en het politiewezen was 1851 een belangrijk jaar . De 
"Gemeentewet 1851" kwam tot stand, waarbij onder andere enige hoofdza
ken met betrekking tot de gemeentepolitie werden geregeld:11 

Art. 190. De commissarissen en dienaren van politie of veldwachters, tevens aan de al
gemene of Rijkspolitie, onder het daarmede belast gezag, dienstbaar , s taan, zoveel de ge
meentepolitie betreft, onder de bevelen van de Burgemeester. 

De gemeentepolitie rus t op de plaatselijke verordeningen en bevelen, die, tengevolge 
dezer wet, in he t huishoudelijk belang der gemeenten zijn gegeven. 

Art. 191. De Commissaris van politie wordt door Ons benoemd, geschorst en ontslagen. 
Zijn bezoldiging wordt, de raad en Gedeputeerde Staten gehoord, door Ons geregeld. De die
naren van politie worden, op voordracht van de Commissaris, aangesteld en ontslagen door 
de Burgemeester, die, in overleg met de Commissaris, hun de nodige ambts ins t ruct ie geeft. 
Een en ander geschiedt in de gemeenten, waar geen Commissaris van politie is, door de 
Burgemeester alleen. De veldwachters worden, in overleg met de Burgemeester , door Onze 
Commissar is in de provincie, die hun instruct ie , in overeenstemming met de a lgemene 
verordeningen vaststel t , benoemd en ontslagen. 

Door de invoering van de Gemeentewet 1851 verdween het toezicht op de 
politie van de procureurs-generaal bij de provinciale gerechtshoven.1 2 

Instelling van de rijksveldwacht 

Het Koninklijk Besluit van 17 december 1851 bevatte nadere bepalingen 
omtrent het beheer en het beleid der algemene of rijkspolitie (het werd se
dertdien het Rijkspolitiebesluit van 1851 genoemd).12 De veldwachter was 
namelijk alleen bevoegd proces-verbaal op te maken volgens de plaatselijke 
verordeningen. Dat gaf problemen bij zaken die de gemeentegrens over
schreden. 

In die situatie kwam verandering toen bij Koninklijk Besluit van 17 j anua r i 1854 de 
Minis ter van Jus t i t i e werd gemachtigd om "commissiën van r i jksveldwachter" (= mach t i -
gingsbrieven) uit te reiken a a n ambtenaren, die vanwege hun gewone werkkr ing daar toe 
he t meest geschikt waren.1 3 Zij konden voortaan als onbezoldigd r i jksveldwachter worden 
aangesteld. Niet alleen veldwachters, maar ook jachtopzieners, boswachters , gemeenteont
vangers en d e u r w a a r d e r s konden zo'n "commissie" krijgen, waardoor zij ook bevoegd 
waren om op te treden in geval van overtreding van de landelijke wetten, zoals he t Wetboek 
van Strafrecht en andere bijzondere wetten. 

Op 11 november 1856 werd besloten een afzonderlijk burgerlijk politie
korps op te richten, het Korps Rijksveldwacht.13 Pas op 1 januar i 1858 trad 
dit Koninklijk Besluit in werking. Volgens dit besluit werd de "dienst van ge
rechtsdienaar, van Rijksveldwachter en van bezoldigd opziener der jacht en 
visserij" verenigd in de rijksveldwacht. Zij werden voornamelijk op het p la t -
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t e l a n d ges ta t ioneerd en deden n a a s t de gemeen teve ldwach te r d iens t . 
Kockengen lijkt echter tot in de 20ste eeuw te hebben moeten wachten op een 
aldaar gestationeerde rijksveldwachter. 

De Minister van Justitie bepaalde op 12 januari 1858 dat de brigade der 
r i jksveldwacht in Breukelen zou worden gevestigd.14 S tandplaa t sen der 
rijksveldwachters zouden Loenen, Breukelen, Mijdrecht, Abcoude, Maars-
sen, Harmeien, Blauwkapel, Vleuten en Maartensdijk zijn. Al heel snel, op 
28 september 1858, werd dat echter gewijzigd: brigades zouden in Loenen 
( s t andp laa t sen Loenen, Breukelen, Mijdrecht en Abcoude) en Maars sen 
(s tandplaa tsen Maarssen, Harmeien, Blauwkapel, Vleuten en Maar tens 
dijk) worden gevestigd.15 In Loenen en Maarssen waren namelijk kantonge
rechten. 

Als verdere bijzonderheid kan worden vermeld dat de gemeenteveldwach
ter alleen bevoegd bleef binnen de grenzen van zijn gemeente, maar dat de 
rijksveldwachter in het hele land bevoegd en dus inzetbaar was. 

Bleumink op z\jn 65ste nog niet met pensioen 

Als antwoord op een brief van de Commissaris des Konings van 17 augus
tus 1854 omtrent het functioneren van de veldwachters in de gemeenten in 
de provincie Utrecht, schreef burgemeester J.C. de Bruijn hem het volgen
de:1 6 De gemeenteveldwachter Johannes Bleumink is, "in weerwil van den 
leeftijd van 65 jaren, nog geheel vrij van zoodanige gebreken, tengevolge 
waarvan hij wegens infirmiteit finaal ongeschikt te achten zoude zijn, of-

Afb. 2 (links). Het uniform van een veldwachter, zoals dat er in 1855 vermoedelijk uitzag. 

Afb. 3 (rechts). Het uniform van een rijksveldwachter uit 1860. 
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schoon hij aan den anderen kant niet meer tot die krachtvollen en vluggen 
behoort, die tegen alle voorkomende policie gevallen bestand zijn", en daar
om zou eerder aan vervangen dan aan voortzetten van het dienstverband 
moeten worden gedacht. Gezien echter Bleuminks lage j a a r s a l a r i s , zijn 
functioneren als bode en het genot van andere emolumenten zou zijn ver
vanger een hoger salaris moeten ontvangen en bovendien kleedgeld van de 
gemeente moeten krijgen. Tevens zou het niet meer dan menselijk en billijk 
zijn Bleumink een pensioentje uit de gemeentekas uit te keren. De plaatselij
ke middelen zouden dit alles echter niet kunnen opbrengen, daa r de ge
meente al een schuldenlast van ƒ5000,-- had, waardoor zelfs de normale uit
gaven al problemen opleverden. De burgemeester stelde dan ook voor om de 
veldwachter voorlopig in functie te laten; hem, indien nodig, een geschikte 
assistent te geven; en gedurende het winterseizoen van de dienst der hulp
marechaussee gebruik te maken. 

Kennelijk was de Commissaris het met deze voorstellen eens, want veld
wachter J . Bleumink bleef op zijn post en de hulpmarechaussee1 7 bewaakte 
in de wintermaanden ook het grondgebied van de gemeente Kockengen. 

Bij het doornemen van de Brievenboeken zie je dat de veldwachter vele 
processen-verbaal bij de burgemeester inleverde, die deze in zijn hoedanig
heid van hulpofficier van Jus t i t ie met een begeleidend schrijven aan de 
Officier van Just i t ie te Maarssen zond. Soms verzocht hij de Officier om een 
strenge veroordeling. 

Dat deed hij bijvoorbeeld in het geval van straatschenderij en baldadigheden die door 
een jongeman in Kockengen waren gepleegd.18 Een strenge straf zou anderen wellicht 
goed afschrikken; hij achtte een gevangenisstraf het meest geschikt omdat jongelui toch 
geen geldboete zouden kunnen betalen. Aldus een begeleidend briefje van 8 januari 1858 
aan de Officier van Justitie. 

Dat de positie van de veldwachter niet rooskleurig was in die tijd illu
streert een schrijven van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan de burge
meester.1 9 Zij achtten een jaarsalaris van ƒ300 met gratis bovenkleding re
delijk als beloning voor een goede veldwachter. Aangezien zij zich realiseer
den dat de geldmiddelen van de gemeente Kockengen dit niet toelieten, ver
zochten zij de burgemeester dit bedrag bij de begroting van 1859 toch ten 
minste op ƒ200 , - te stellen. Een rijksveldwachter verdiende al ƒ350 , - per 
j aa r . Volgens een kostenstaat der gemeentelijke politie in Kockengen ui t 
1857 bedroeg het salaris van veldwachter Bleumink toen ƒ150, - . 2 0 Er was 
dus een groot verschil in beide tractementen. Daar Bleumink ook nog ge
meentebode en polderbode was ontving hij daarvoor nog wel een extra ver
goeding. 

Streng optreden van de rijksveldwachter 

Een circulaire van de Commissaris des Konings met het verzoek een on
derzoek te doen naar het functioneren van de rijksveldwacht werd door de 
b u r g e m e e s t e r bean twoord . 2 1 N a a r zijn m en i ng was he t wense l i jk de 
gemeenten die onder de hoede van de brigade vielen veelvuldiger te bewaken, 
ter voorkoming van bedelarij en overlast van landlopers. Bij ontbreken van 
de diensten van de hulpmarechaussee zouden nachtelijke of avondronden 
voor de bewoners een groot gerief zijn. Tot slot vond hij dat bij het toezicht op 
de naleving van voorschriften en verordeningen te streng werd opgetreden 
en dat het niet juist was dat zonder enige voorafgaande waarschuwing pro
ces-verbaal werd opgemaakt. 

De rijksveldwachter trad dus zeer streng op, hetgeen niet bevorderlijk 
was voor de sfeer op het platteland. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 1, 1993 



19 

Bleumink tevens veldwachter van Laag Nieuwkoop 

Veldwachter J. Bleumink werd op 5 mei 1859 tevens benoemd tot onbezol
digd veldwachter van Laag Nieuwkoop en op 19 mei 1859 door de kanton
rechter te Maarssen als zodanig beëdigd.22 

In de ja ren die daarop volgden werd steeds op de staat van het politiewe-
zen omtrent Bleumink aangetekend: "deze persoon is, niettegenstaande zijn 
gevorderden leeftijd nog vrij van ligchaamsgebreken en geniet ene goede 
gezondheid; hij is alzoo voor de dienst in eene landelijke gemeente als deze 
niet ongeschikt te noemen, wordende die dienst dan ook door hem, zoo veel 
in hem is goed waargenomen." Als opmerking werd daarbij geschreven dat 
het gezien de verplichting tot pensioen financieel bezwaarlijk voor de ge
meente zou zijn hem te vervangen.10 Het bovenstaande werd in een brief d.d. 
19 maar t 1862 aan de Commissaris des Konings nog eens benadrukt.2 3 

De veldwachter was ook op 75-jarige leeftijd nog aktief, getuige een proces-verbaal uit 
1864 tegen Willem Ekelschot.24 Aan Ekelschot was reeds eerder een vergunning tot het hou
den van een verlot ing geweigerd in verband met de ongeregeldheden en dr inkpar t i jen 
waarmee zo'n verloting gepaard ging. Toch organiseerde hij weer een verloting, en staak
te deze niet, ondanks een daartoe strekkend bevel van rijksveldwachter F. van Hoender-
daal, die toen samen met J . Bleumink proces-verbaal opmaakte. De burgemeester verzocht 
de Officier van Jus t i t i e in een begeleidend schrijven om Ekelschot een flinke s t raf te 
geven . 

In het vorige artikel is vermeld dat Bleumink kort na zijn aanstelling als 
veldwachter ook deurwaarder der plaatselijke belastingen werd. Die combi
natie is gedurende zijn hele ambtelijke loopbaan blijven bestaan. 

Uit een brief uit 1865, van de burgemeester aan de Ontvanger der Registratuur te Maars
sen, blijkt dat Bleumink toen nog steeds zowel ambtenaar van gemeentepolitie als van de 
plaatselijke belastingen was, en in die laatste hoedanigheid ook deurwaardersbevoegdhe-
den had met betrekking tot het incasseren van boetes en juridische kosten in de gemeenten 
Kockengen en Laag Nieuwkoop, en in de waterschappen Kockengen en Spengen.25 

Feestehjke herdenking van de slag bjj Waterloo 

Op 4 mei 1865 verzocht de Commissaris des Konings op te geven wie aan 
de krijgsverrichtingen van 1813 - 1815 hadden deelgenomen en hen uit te no
digen een feestelijke reunie op 25 juni 1865 te Leiden bij te wonen.26 Burge
meester De Bruijn meldde Bleumink aan, hoewel deze eerst te kennen had 
gegeven niet te willen deelnemen. Hij had dat, zo bleek achteraf, gezegd 
omdat hij de reiskosten niet kon betalen.27 Kennelijk heeft de burgemeester 
dit bezwaar voor hem weggenomen. Het zou voor de veldwachter een grootse 
dag worden, want ter herinnering aan deze veldtochten had de Koning een 
erekruis ingesteld dat met een bijbehorend certificaat aan de deelnemers en 
de verhinderde oud-strijders werd uitgereikt (zie Afbeelding 4).28>29 

Bleumink met pensioen 

Op 23 november 1865 vroeg de burgemeester bij de Commissaris voor veld
wachter J . Bleumink, inmiddels 76 j aa r oud, ontslag aan.3 0 Hij zou moeten 
worden vervangen door een jongere persoon. Tevens had hij het voornemen 
te bevorderen dat Bleumink een jaarlijks pensioen zou krijgen. Als zijn op
volger droeg hij H. van der Veen uit Enkhuizen voor, die als eerste op de lijst 
van kandidaten stond vermeld. Deze had als reden voor een gewenste andere 
functie opgegeven dat zijn gezin in Enkhuizen voortdurend te kampen had 
met de "Noord Hollandsche koortsen" en dus naar een gezondere omgeving 
uitkeek. 
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Afb. 4. Het aan Johannes Bleumink in 1865 uitgereikte erekruis. 

Per 1 januari 1866 werd Johannes Bleumink eervol ontslagen als veld
wachter van de gemeenten Kockengen en Laag Nieuwkoop en kon hij na 38 
jaar trouwe dienst van een welverdiende rust genieten. 
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Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1914 tot 
1945 in de mondelinge overlevering (1) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit artikel is gebaseerd op de vertelavond die de Historische Kring Breu
kelen op 22 september 1992 in Nieuwer Ter Aa hield. Medewerking aan die 
avond verleenden, in alfabetische volgorde, de heren W. van den Bosch Sr 
(Oukoop), Chr. den Hertog (dorp Nieuwer Ter Aa), T. den Hertog (Kamerik), 
C. Hulsman (Loenen aan de Vecht), H.H. Hulsman (dorp Nieuwer Ter Aa) 
en C.J. van Woudenbergh (Oud Aa). De leeftijd van de gesprekspartners liep 
van ruim zeventig tot midden tachtig. Ook het aanwezige publiek kreeg gele
genheid herinneringen op te halen. De schrijver van dit artikel trad op als 
gespreksleider. 

Aan de vertelavond gingen enkele voorbesprekingen vooraf. Daar in waren ook onder
werpen aan de orde waar we op de vertelavond niet aan toe kwamen. De van die besprekin
gen gemaak te aantekeningen zijn eveneens in dit art ikel verwerkt . Daardoor werd he t 
echter weer zo lang dat ik het in twee delen heb moeten splitsen. 

Eerste Wereldoorlog 

Tijdens de oorlog van 1914 - 1918 waren bij verschillende gezinnen in 
Nieuwer Ter Aa Nederlandse militairen ingekwartierd. Hoewel Nederland 
erg zijn best deed neutraal te blijven moest men altijd bedacht blijven op 
eventuele vijandelijke akties. In de "mooie kamer" (pronkkamer) van het 
ouderlijk huis van aannemer H.H. Hulsman had de staf van de hier verblij
vende militairen zijn intrek genomen. 

Bij het in staat van paraatheid brengen van het leger werden veel boeren
paarden gevorderd. (Toen deze na verloop van j a ren weer terug kwamen 
kenden de dieren h u n vroegere eigenaren nog.) Men dacht ook dat de 
Waterlinie misschien in werking zou moeten worden gesteld. De Boterwal, 
toen een gewone graskade tussen twee polders, is bij de mobilisatie versterkt 
door in Nieuwersluis gelegerde militairen. 

Dat men serieus rekening hield met een aanval van buitenaf en een mo
gelijke vijandelijke doorbraak door de Waterlinie bleek ook uit het feit dat 
men de armen van de wegwijzers had laten afhalen om het ongewenste 
vreemdelingen moeilijker te maken de weg te vinden (zie Afbeelding 1). De 
Neder landse overheid had op dit punt lering getrokken ui t de gang van 
zaken in België, waar de Duitse invallers veel nut hadden van de goede be
wegwijzering. Toen het Duitse leger Antwerpen aanviel was het zware ka
nongebulder tot in Nieuwer Ter Aa te horen. 

Gedurende de oorlog deed de oude school in Nieuwer Ter Aa dienst voor de opvang van 
een Belgisch vluchtelingengezin. Ook bij een boer in de polder 't Honderd woonde een 
Belgisch gezin. Enkele Belgische kinderen bezochten enige ja ren de christelijke school in 
Nieuwer Ter Aa. Kort na de oorlog zijn die gezinnen weer naa r België teruggekeerd. In he t 
klooster bij de R.K.-kerk in Breukelen-dorp hebben enige tijd ui t Oostenrijk gevluchte 
nonnen onderdak gevonden. 

De oorlogsomstandigheden veroorzaakten schaarste aan allerhande goe
deren, in het bijzonder als die goederen of de grondstoffen daarvoor uit het 
buitenland moesten komen. Een voorbeeld was petroleum voor de olielam
pen in de huizen (electriciteit had men toen nog niet). 

In de loop van de oorlogsjaren werd ook de voedselvoorziening steeds 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 1, 1993 



24 

'^^^éM^Mi^M^^Êfê^^^^^ 

,,,. . 
g ••.. • • -

WÊÊÈÊÊÊSHÊÊmÈÈ 

MÊËk 
- . :'• :•'••••' .. , 

WÊÊSÊÈ 

.•y?iSï«*: 

« • H T 

. 

''*'--,' i/'.'.o '•; 

A i . , 
MIS-' 

;••.:.-•• ••-••-•• - ••:•••.•••: ;. :••'.::•. - , , 
. . ' . " • • • ..••, , 
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Afb. 1. Hoek Wi lhe lminas t raa t - Ju l i ana laan (vroeger 't Laantje geheten) in Nieuwer Ter 
Aa omstreeks 1915. Voor de winkel l inks Evert den Hertog en zijn vrouw met op h a a r arm 
h u n oudste zoon, Teunis. Aan de paal van de wegwijzer ontbreken de borden die de richtin
gen aangeven . Alleen h e t bordje me t de naam Algemeene N e d e r l a n d s c h e Wiel r i jders 
Bond zit nog op z'n plaats . (Oude prentbriefkaart.) 

moeilijker. Er kwamen distributiebonnen. De bevolking moest gewoonlijk 
zwart brood ("regeringsbrood") eten. Voor de officieren was er ook witbrood. 
De burgers aten bovendien veel bruine bonen. De boeren produceerden welis
waar flinke hoeveelheden aardappels, maar een fors deel daa rvan moest 
worden doorgeleverd naar Amsterdam en goed betalende opkopers kochten 
veel aardappels op voor export naar Duitsland; door de voedselschaarste in 
dat land verdienden die opkopers daar goudgeld aan. 

Om maar zo veel mogelijk voedsel te produceren was er zelfs in Oukoop 
tuinderij . Vooral boerenarbeiders probeerden op die manier wat extra's te 
verdienen. De meeste tuinbouwprodukten verdwenen via de in 1917 opge
richte veiling in Vinkeveen in de export. 

Hoewel men in Vinkeveen al eerder met tuinbouw was begonnen, is die daar toen pas 
echt goed tot bloei gekomen. 

De tuinbouw in Oukoop hield het vol tot 1922. Toen zakten de prijzen enorm en de men
sen die zich daar met de tuinderij bezig hielden hadden niet de financiële d raagkrach t om 
tegenvallers te kunnen opvangen. 

Buitenlanders 

De grootste voedselschaarste viel eigenlijk net na de Eerste Wereldoorlog. 
In Duitsland was de situatie evenwel nog zorgelijker dan hier. Daarom pro
beerden veel Duitsers elders aan de slag te komen, waar het leven beter was. 
In onze omgeving waren toen bijvoorbeeld veel Duitse dienstbodes. Die 
Duitse meisjes zijn ook na de oorlog nog lang naar hier blijven komen. Een 
instantie in Utrecht bemiddelde bij hun plaatsing. Sommigen bleven hier 
achter. C. Hulsman is met een van hen getrouwd. 
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De Duitse dienstbodes verdienden evenveel als de Nederlandse. Maar Neder landse wa
ren er niet voldoende te krijgen en de Duitse meisjes waren gezeglijk en zeer ijverig. 
Taa lproblemen waren er eigenlijk nauwelijks, want ze leerden de Neder landse taal snel 
ve r s t aan en spreken. 

Problemen ontstonden er pas aan het eind van de jaren dertig toen, volgens hardnekki
ge geruchten, in Nederland werkzame Duitse vrouwen vanuit hun land onder druk werden 
gezet om voor Duitsland belangrijke informatie te verzamelen en door te geven. Daardoor 
ontstond omtrent bepaalde dienstbodes argwaan of ze nog wel te vertrouwen waren. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de jaren daarna was er nog geen brede weerzin 
jegens de Duitsers. Veel meer was er een antipathie jegens de Engelsen vanwege hun ge
drag in de Zuidafrikaanse Boerenoorlog. 

Ook uit andere landen in het oosten kwamen na de Eerste Wereldoorlog 
mensen naar Nederland. Zo beijverden de Gereformeerden zich om Hon
gaarse kinderen naar hier te halen om aan te sterken. Klaas Karsemeijer 
en Willem Kruiswijk in Oukoop namen bijvoorbeeld Hongaarse kinderen in 
huis. Karsemeijer woonde op de boerderij Sterreschans, Kruiswijk op het 
adres thans genummerd Oukoop 28. 

Enkele j a ren na de oorlog kwam bij de ouders van H.H. Hulsman een Duitse jongen 
(Eduard "de fluiter") in huis . Hij kwam met een groep in Utrecht op het station aan en 
moest daar door de gastouders worden opgehaald. Zij waren de enigen uit Nieuwer Ter Aa 
die dit deden. De jongen bleef geruime tijd en heeft daarom ook nog in Nieuwer Ter Aa 
school gegaan. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is men over en weer kontakt blijven hou
den . 

Naar school 

Toen mijn gesprekspartners kind waren liep iedereen op klompen, ook 
naar school, zowel 's zomers als 's winters. Thuis liepen ook jongetjes vaak 
met een schortje voor, met galgjes over de schouders, om te voorkomen dat 

Afb. 2. Koeien melken op de mestvloer achter de boerderij van A. (Toon) Doornenbal aan de 
Kanaaldi jk-Oost achter Nijenrode, kort na 1920. Van rechts naar l inks: Toon Doornenbal 
(17.7.1903-27.6.1980), zijn broer J a n Doornenbal en een Duitse dienstbode. De boerderij is 
t i jdens de Tweede Wereldoorlog afgebroken in verband met de voorgenomen verbreding 
van he t Merwedekanaal . Rechts onder een houten, aan de binnenzijde witgeschilderde 
me lkemmer . Foto, gemaakt door R. Ravenstein, Kockengen, ui t verzameling van Toons 
zoon N.J. Doornenbal ( thans Oud Aa 39a). 
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hun blouse en broek vuil werden. Bij de school was een klompenrek met ge
nummerde hokjes, steeds twee boven elkaar, waarin ieder kind een eigen 
plekje voor zijn of haar klompen had. 

C.J. van Woudenbergh groeide op in het deel van Oud Aa dat bij Breuke-
len-Nijenrode hoorde. De mensen daar waren kerkelijk op Breukelen ge
oriënteerd en daarom ging hij naar de Gereformeerde school van mees ter 
Sanders, later meester Oranje, in Breukelen-dorp. Hij liep de hele afstand 
heen en te rug . Zijn moeder is in Nieuwer Ter Aa op school geweest . De 
school daa r was toen nog een openbare gemeenteschool. In 1907 werd de 
School met de Bijbel opgericht, waarna in 1908 de oude school van de ge
meente Ruwiel werd opgeheven. Vijf van mijn gesprekspartners hebben die 
christelijke school bezocht. 

W. van den Bosch Sr, die opgroeide op een boerderij aan het bij de Angstel 
gelegen deel van Oukoop, liep ruim een uur om in het dorp Nieuwer Ter Aa 
de school te bezoeken. Fietsen leerde hij pas toen hij al van de lagere school 
af was. Veel schooljeugd kwam met een st ikkenzak om de nek n a a r he t 
dorp, want tussen de middag bleef meer dan de helft op school over. Vijf 
dagen was er school van 9 tot 12 en van 1 tot 3. Ook op de woensdagmiddag 
zat men dus op school. Daarentegen hadden de leerlingen op za terdag de 
hele dag vrij. Dat scheelde een keer die lange looptocht naar school en terug. 

Een fiets was in die dagen een relatief duur bezit. Er werd bovendien weinig gefietst 
omdat verscheidenen dat, uit godsdienstig oogpunt, als zondig zagen. Dat gold vooral vrou
wen; men vreesde "inkijk", ook al hingen de rokken tot op de enkels . Toen de zoon van 
a a n n e m e r Hendr ik Hulsman begin ja ren twint ig van zijn vader een fiets k reeg sp rak 
men schande van die luxe, totdat een van de dorpelingen hem een keer moest vragen op 
zijn fiets snel een dokter in Breukelen te gaan waarschuwen; daa rna zag men ook de goede 
kan t van een dergelijk bezit. 

Op zondag ging men lopend naar de kerk of desnoods met een paardewagen, m a a r niet 
met de fiets. Sommigen weigerden op zondag elektrisch licht te gebruiken, omdat daardoor 
elders mensen genoopt werden tot zondagsarbeid. 

De kinderen in het dorp Nieuwer Ter Aa brachten de zondag voor het grootste deel thu i s 
door. Er werd op die dag nauwelijks op s t raa t gespeeld. In gezinnen met een ontwikkelde 
godsdienstbeleving werden op de zondagavond bij het huisorgel met elkaar psa lmen en an
dere geestelijke l iederen gezongen. 

De vakant ies waren rond 1920 nog kort: enkele dagen met Pasen, van 
Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag, drie weken in de zomer en 
van de Kerstdagen tot en met Nieuwjaarsdag. 

Aanvankeli jk was de lagere school in Nieuwer Ter Aa een tweemans-
school, met een juffrouw voor de eerste drie leerjaren en de bovenmeester 
voor alle andere klassen. Vanwege de leerplicht gingen leerlingen die niet 
naar vervolgonderwijs doorstroomden soms ook een zevende of zelfs achtste 
j a a r naar de lagere school, dus de meester had de handen vol. Meer leer
krachten kon niet want de school had maar twee lokalen. Hooguit kon een 
volontair een van de beide onderwijskrachten assisteren in hetzelfde lokaal. 
Pas in 1922 werd de school uitgebreid tot vier lokalen. 

Het eerste schoolhoofd was meester L. van Binsbergen, die daarvoor hoofd van de open
bare school in Wilnis was geweest. Hij werd terzijde gestaan door een hulponderwijzeres , 
juffrouw Van Raavenswaa i , die in oktober 1909 werd opgevolgd door juffrouw Sne l . 
Laats tgenoemde bleef tot 1 november 1921; tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zij wegens 
verzet tegen de Duitsers in Amsterdam opgepakt en overleed zij in de Scheveningse gevan
genis. Na de zomer van 1922 ging meester Van Binsbergen met pensioen; in zijn p laa t s 
kwamen achtereenvolgens meester H. Bijl uit Pernis (1923 - 1927), A. Barendse (1927 -
1933), A.H.M. Langejan (1933 - 1935) en J.W. Hörst (1935 - 1949). 

Toen de verdieping op de School met de Bijbel werd gebouwd hadden de 
leerlingen tijdelijk les in het gebouw van de toen al opgeheven openbare la-
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gère school achter het gemeentehuis. De kinderen vonden dat helemaal niet 
erg want in en rond de oude school was meer ruimte. 

Het schooljaar begon omstreeks 1915 nog op 1 mei. Omstreeks of kort na 
1920 werd 1 april de eerste schooldag. Je mocht toen naa r de lagere school 
als je vóór 1 september 6 jaar werd en er weer af als je 12 was; later werd dat 
13 (en nog weer later 14 jaar). Na het vergroten van de school kwam er een 
tweede juf bij en werd de indeling klassen 1+2, klassen 3+4, klassen 5 en 
hoger. 

Op school schreven de kinderen met een griffel op een lei. Als men de 
griffel niet op de goede manier over de lei bewoog maakte dat soms een vre
selijk geluid. Iedereen had ook een sponzendoos. Met de na t te spons die 
daar in hoorde te zi t ten kon je een volgeschreven of -getekende lei weer 
schoon maken. Maar in zo'n sponzendoos kon je ook erwten of bonen telen. 
Sommigen herinneren zich dat ze soms vergaten dat ze extra dingen in hun 
sponzendoos hadden gestopt, totdat die enorm ging stinken. 

In 1917 vroegen ouders aan het hoofd van de school om de kinderen te 
leren in gotische letters ("oude Duitse letters") gedrukte teksten te lezen. 
Daarvoor ging men in de hoogste klassen bijbels met oude letters gebruiken, 
want ander leermateriaal was er niet meer voor te krijgen. 

Kinderen die op een boerderij opgroeiden hadden niet veel vrije tijd. W. van den Bosch 
Sr leerde melken toen hij 8 j a a r oud was. 's Morgens hoefde hij meestal niet te helpen, 
m a a r 's avonds altijd. Op zaterdag waren er ook allerlei andere werkjes te doen. Tijd om 
te spelen was er weinig. Toen hij van de lagere school af kwam gold hij als een volleerd 
m e l k e r . 

Kinderen in het dorp van wie de ouders een zaak hadden werden in de buitenschoolse 
uren ook vaak met allerlei klusjes opgezadeld. En had men thuis wat kleinvee dan moest 
er vaak langs de wegen gras worden gemaaid en hooi geharkt . 

Nie t temin werd er door de dorpsjeugd zo nu en dan ook wel ka t t ekwaad uitgehaald. 
Veldwachter D. Talma (die in 1938 zijn 25-jarig jubileum vierde) heeft daar het nodige van 
ondervonden. Vooral met koninginnedag en bij de jaarwissel ing, als de jongens carbid-
bussen gingen afschieten (of soms - heel gevaarlijk - een melkbus me t carbid) had hij 
moeili jke t i jden. Ook de meisjes waren niet altijd l ieverdjes; ze t r okken bijvoorbeeld 
graag aan deurbellen, om daarna hard weg te lopen. 

De wegen 

De wegen in Nieuwer Ter Aa waren grindwegen met karresporen. Vooral 
in november, als er veel water op de weg lag, was de begaanbaarheid slecht. 
Omstreeks 1926/27 werd door de firma De Geruisloze Weg uit Heemstede een 
verbetering uitgevoerd. Er werd een puinlaag aangebracht, die goed werd 
ingewalst voordat nieuw grind werd gestrooid. Een gemeentewegwerker 
zorgde daarna voor regelmatig onderhoud. 

In de herinneringen van Chris den Hertog waren de wegen in he t dorp echter altijd al 
bes t r aa t . Als bij zijn ouderlijk huis op zaterdagmiddag de stoep een schrobbeurt kreeg 
spoelden ze daarna he t water over de s t raat weg. Misschien was er een verschil tussen het 
deel van Nieuwer Ter Aa da t tot Loenersloot behoorde (waarin hij woonde) en het Ruwielse 
deel. De grens tussen die beide gemeenten liep dwars door het dorp heen. De Kerklaan is in 
de j a ren dert ig geasfalteerd. 

De Oud Aase dijk was tot omstreeks 1930 eigendom van de boeren aan de 
polderkant. Bepaalde stukken van de weg waren toen heel erg slecht omdat 
daarvan geen eigenaar meer bekend was en er bijgevolg vaak al heel lang 
niets meer aan onderhoud was gedaan. Toen de gemeente Breukelen-Nijen-
rode de weg in eigendom en beheer overnam moesten de oude boeren/eige
naars het wegvallen van hun onderhoudsplicht afkopen voor ƒ1,- per strek
kende meter weg. Het eerste wat de gemeente daarna deed was het verwijde
ren van alle langs de weg staande knotwilgen. Die zorgden met elkaar voor 
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zoveel schaduw dat een nat geworden wegdek nauwelijks meer droogde. 
Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd voor het eerst een asfaltlaag op de 
weg gelegd. 

De rivier de Aa werd in de eerste helft van de 20ste eeuw nog maar weinig 
voor vervoer gebruikt. Foeragehandelaren voeren vrij lang nog over de Aa. 
Maar de boeren bouwden de landhoofden van hun bruggen zo ver de rivier 
in dat die daar te smal werd om nog goed als vaarwater te kunnen worden 
benut. 

Ook de Oukoper dijk was lange tijd een grindweg, die er vaak erg slecht 
bij lag. In november werd gewoonlijk met een praam nieuw grind op die 
weg gebracht. Pas ruim na de Tweede Wereldoorlog is hij geasfalteerd. Toen 
de gemeente de eigendom van de weg overnam heeft ze 22 bruggen uit die 
weg laten verwijderen; deze waren vooral nodig geweest opdat de boeren per 
p raam de mest konden afvoeren; het vervoer van hooi ging met paard en 
wagen over de weg. 

Mensen die uit Portengen naar Nieuwer Ter Aa kwamen, bijvoorbeeld om er n a a r de 
kerk te gaan, volgden de Uitweg van Portengen, de Bosdijk en de Korte Zuwe. De Uitweg 
was oorspronkelijk onverhard en even smal als nu. Met een door een paard getrokken wa
gentje kon men er, tussen de bomen door, net op rijden. Als men een voetganger tegen
kwam moest die tussen de bomen in de berm gaan s taan. Het was overigens een gunst dat 
men de Uitweg mocht gebruiken want die was in haar geheel part iculier bezit. Pas na de 
oorlog werd de Uitweg uitsluitend fietspad en openbare weg. 

De Boterwal speelde tijdens de tussenoorlogse periode geen rol in he t verkeer. Zij was al
leen polderscheiding tussen Groot en Klein Oud Aa en Oukoop. De na-oorlogse rui lverka
veling Oukoop-Kortrijk maak te er een voet- en fietspad van. 

Overstroming in 1926 

De watersnood van 1926, waarbij veel wegen onder wate r kwamen te 
staan, heeft bij veel oudere inwoners van Nieuwer Ter Aa en omgeving her
inner ingen achtergelaten. Aan hoge waters tanden waren ze, in de j a r e n 
vóór het tot stand komen van de Afsluitdijk, wel gewend. In verscheidene 
jaren stonden bijvoorbeeld tuin en erf van vader Evert den Hertog (vader van 
onze vertellers Teunis en Chris den Hertog) onder water. Maar in 1926 brak 
de vrij hoge kade door die langs de Aa en daarna met een bocht langs de 
Stadswetering tot aan de Ter Aaseweg liep. Langs de wegen in het dorp wer
den van nieuw hout toen in allerijl plankiers aangebracht. Ook de weg naa r 
het pontje verdween geheel onder water. 

Openbaar vervoer 

Als iemand ui t Nieuwer Ter Aa met de trein ergens heen wilde ging 
men, vaak te voet, naar het station Nieuwersluis, waar tussen 1843 en 1913 
alle treinen stopten en daarna, tot 1947, alleen nog de stoptreinen. 

Tussen de oorlogen en ook nog in de eerste jaren na de Tweede Wereld
oorlog was Nieuwer Ter Aa opgenomen in een geregelde busdienst tussen 
Uithoorn en Breukelen. Deze kwam over de Zuwe, ging dwars door het dorp 
en volgde de Kanaaldijk-West naar Breukelen. De eerste bus reed om half 
acht in de ochtend, daarna ongeveer om de twee uur totdat om kwart over 
t ien 's avonds de laa ts te bus door Nieuwer Ter Aa kwam. Aanvankeli jk 
werd deze dienst onderhouden door Verhoek uit Vinkeveen, die met een 
(naar huidige begrippen) vrij kleine ouderwetse bus reed; later door Maarse 
& Kroon, dat gevestigd was in Aalsmeer. 

Toen de verkeersdruk op de nog erg smalle wegen toenam is zowel langs 
de Zuwe als langs de Ter Aase weg enkele malen een bus in de naas t de weg 
gelegen sloot beland. 
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De Aalsmeerder Jac. Maarse begon in 1923 met één busje op de route Leimuiden - Lei
den; in zijn geboortedorp viel voor hem niets te verdienen want daar reed toen al een bus. 
Er moet ooit een compagnon Kroon zijn geweest, maar die verdween al heel spoedig uit het 
vizier. In de loop der vooroorlogse j a ren verwierf de zakenman-met-alleen-lagere-school 
bijna alle openbaar-vervoersrechten in he t ha r t van Holland binnen de cirkel Amsterdam-
Ut rech t -Alphen-Le iden-Haar lem-Amste rdam. Maar in de ja ren na de Tweede Wereld
oorlog stokte, als bij veel familiebedrijven, het rendement. Maarse & Kroon werd daarop 
zelf het slachtoffer van de schaalvergroting, doordat het op moest gaan in de vervoermaat
schappij Centraal Nederland. 

Het dorp 

In he t begin van deze eeuw noemde men het dorp kortweg Ter Aa en als 
extra verduidelijking nodig was Ter Aa bij Nieuwersluis; het voorvoegsel 
Nieuwer werd nagenoeg niet meer gebruikt. Juister nog is dat bijna ieder
een het dorp "Draai" noemde (een verbastering van "Ter Aai") en alleen wie 
deftig wilde zijn "Ter Aa" zei. Vooral om een eind te maken aan de jarenlan
ge ergernis dat veel post abusievelijk door de sorteerders van de PTT naar 
Ter Aar werd ges tuu rd is na de Tweede Wereldoorlog de oude n a a m 
Nieuwer Ter Aa weer in zwang geraakt. 

Nieuwer Ter Aa zelf was nog maar klein, omstreeks 50 huizen. Aan de 
J u l i a n a l a a n stonden wat boerderijen. Het dorp had echter een centrum
functie voor een vrij groot landelijk gebied eromheen. 

Het dorp met zijn omgeving stond erg op zichzelf. Als men een keer in 
Breukelen moest zijn ging men soms over Oud Aa, maar bij mooi weer ge
noot de beter onderhouden Kanaaldijk-West nogal eens de voorkeur. 

Met paard en wagen de nabij het station van Breukelen gelegen Kortrijker wipwatermo-
len passeren was soms een probleem. Als er bij veel wind gemalen werd suisden de wieken 
nogal luidruchtig. Een paard werd dan bang om voorbij de molen te lopen. Als he t even kon 
namen de boeren iemand extra mee om het paard langs de molen even bij de kop te houden. 

Doorda t paa rden in h e t a lgemeen door allerlei oorzaken snel schr ikken weten de 
Nieuwer Ter Aa-ers nogal wat oude verhalen te vertellen over paarden die met wagen en al 
te water raakten. 

De post uit Nieuwer Ter Aa ging met een wagentje naar het spoorwegstation te Nieuwer
sluis . De bezorging gebeurde eveneens vanuit Nieuwersluis. De oude Brugman was ver
scheidene t ientallen jaren de vaste postbode van Nieuwer Ter Aa en omgeving. Omstreeks 
1920 werd er ook op zondagen nog post bezorgd. Aan de Angstel woonden verscheidene 
Rooms-Katholieken, voor wie de zondagsheiliging niet zo'n zwaarwegend p u n t was. Zij 
waren er niet erg over te spreken toen de zondagse postbestelling werd afgeschaft. Die 
Rooms-Katholieken kerk ten over het algemeen in Breukelen. Het was niet ongebruikelijk 
dat ze na afloop van de zondagse mis bij hun kruidenier in het dorp (bijvoorbeeld Wieg
man) gingen koffiedrinken en dan meteen hun boodschappen haalden. Dat ging zo door tot 
de winkelsluit ingswet detailhandel op zondag verbood. 

Toen aan het eind van de ja ren twintig de drinkwaterleiding tot s tand 
kwam deed zich een incident voor bij de gemeentepomp van Nieuwer Ter 
Aa. Lieden die gewend waren gratis water te putten uit de pomp hebben toen 
uit protest biljetten bevestigd op de klompenschuur die daar vlak bij stond. 
Zij waren er op tegen voortaan voor hun drinkwater te moeten betalen. Hun 
protesten waren in dichtvorm. Een daarvan begon en eindigde als volgt: 

"O, alle gij dorstigen, komt tot de pomp, 
zo heeft hij hier jaren staan noden. 

Maar nu is het uit! Men gaf hem een stomp, 
en de raad liet hem zomaar doden . . . 
[wie kent de tussenliggende regels?] 

O, arm Ruwiel, wat is uw raad toch stom. 
Wat recht is, wordt nog krom. 

Door stommigheid!" 
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Een ander protestvers luidde (voor zover men zich dat nog herinnerde): 

O dierbaar plekje grond, 
waar eens de pomp op stond . . . 

Die pomp die gaf heel snel 
veel water op bevel . . . 

Eigendom van Ruwiel . . . 
Maar Loenersloot die vond, 

ook laaf nis voor h a a r mond . . . 
enzovoorts 

In de bebouwing van het dorp is tussen de wereldoorlogen over het alge
meen niet veel veranderd. Er werd nauwelijks gesloopt of nieuw gebouwd. 
Het gebouw van de oude openbare school werd brandweergarage. 

De agrarische sector tussen de twee wereldoorlogen 

Doordat er in de jaren twintig veel export van agrarische produkten was, 
ging het de boeren in onze omgeving toen redelijk goed. In de j a ren dertig 
hadden de agrariërs het moeilijk. De prijzen waren erg laag. Een varken 
bracht vaak niet meer dan 9 à 10 cent per kilogram levend gewicht op (in de 
winkel kocht men 10 pond spek voor een gulden; ham was een s tuk duur
der), een kaas van 5 kilogram verliet de boerderij voor ƒ1,-; voor 100 eieren 
kreeg de boer ƒ1,80. 

Toen het na de Eerste Wereldoorlog de boeren goed ging, waren de koop-
en pachtprijzen voor landbouwgrond hoog. Wie toen land verworven had 
kreeg problemen in de slechte jaren dertig. Door hetzij hoge pachtprijzen, 
hetzij zware hypotheeklasten werd het voor veel boeren moeilijk hun bedrijf 
in s tand te houden. In Oud Aa en rond Nieuwer Ter Aa zaten veel boeren op 
pachtgrond; verschillende grootgrondbezitters hadden hier land. In Porten
gen zaten veel boeren op eigen grond, door aankopen die ze al vóór de Eerste 
Wereldoorlog hadden gedaan, meestal voor een groot deel met hypotheek
geld. Als de boer van een particulier pachtte of een hypotheek had gekregen 
dreigde nog niet meteen een faillissement wanneer hij een betalingsachter
stand opliep; de banken waren in deze minder tolerant. 

In Oukoop zaten de boeren eveneens vaak op eigen grond. Voor enkele 
boeren werd de situatie in de jaren dertig zo onhoudbaar dat ze moesten ver
kopen. Dat gebeurde toen nauwelijks meer aan grootgrondbezitters. 

Een verpachter beperkte zich er soms niet toe enkel de pachtgelden te innen. Vooral ba
ronesse Van Nagel van kasteel Loenersloot stond er om bekend dat ze regelmatig probeerde 
de zaken van haa r pachters te regelen. Zo vond ze het heel gewoon om bij een bezoekje aan 
een pachtboer op te merken dat hij de deel beter moest aanvegen of zijn ka r niet midden op 
he t erf moest laten staan. De boeren die dicht bij het kasteel zaten hadden er he t meest onder 
te lijden. Op de enige boerderij die ze in Oukoop bezat (thans Oukoop 16) kwam ze wat min
der vaak . 

De bedrijven waren toen over het algemeen veel kleiner dan tegenwoor
dig. Als je meer dan 20 hectare had was je al echt een grote boer. Bij het vee
houderijbedrijf van Willem van den Bosch, aan de Angstel, behoorde ru im 
18 hectare land met 24 melkkoeien. Zijn zoon, W. van den Bosch Sr, had na 
de aanleg van de rijksweg A2 nog ruim 14 hectare over, maar door de toege
nomen landbouwkundige kennis kon hij daar 26 à 27 melkkoeien op houden, 
en meestal 6 pinken en 10 à 12 kalveren. 

Het agrarisch bedrijf was arbeidsintensief. Tussen de beide wereldoor
logen gold de vuistregel dat per 8 melkkoeien één werkkracht nodig was. De 
oude Willem van den Bosch had één arbeider (uitwonend) en één knecht (in
wonend). Voor de knecht beschikte een boerderij meestal over een slaapka-
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mertje op de til. In praktisch alle boerderijen werd kaas gemaakt. Daardoor 
kon de boerin het werk in huis niet alleen af en was er gewoonlijk ook een 
dienstbode. Inwonend personeel at in de regel met het boerengezin mee; er 
waren geen overdreven standsverschillen. 

Als gevolg van het kaasmaken in de zomer kwam op veel plaatsen de 
melkrijder, die de melk in bussen van de boerderijen naar de zuivelfabriek 
bracht, alleen in de wintermaanden langs. 

Sociaal klimaat 

Tussen de Wereldoorlogen I en II was er niet veel verenigingsleven in 
Nieuwer Ter Aa. E r waren een Nederlands-Hervormde jongelings- en meis
jesvereniging (uiteraard volledig gescheiden). En er was een vrij grote vrij
willige burgerwacht, waarvan meester Hörst, het hoofd der school, de leider 
was. Dat er niet meer verenigingen waren is ongetwijfeld mede beïnvloed 
door het feit dat er geen dorpshuis was. 

De brandweer moet beslist ook genoemd worden. Deze had lange tijd nog 
een pomp die met de hand bediend moest worden. Bij een brand in Oukoop 
kregen ze assistentie van de brandweer uit Loenen, die al een motorpomp 
had. Schamper zeiden de Loenenaren: "Gaan jullie maa r weg met dat an
tieke ding". Maar prompt daarna bleek de pomp uit Loenen lek te zijn! 

Veel mensen h a d d e n een b i jnaam. Chris den Her tog werd, als k ru iden ie r , "Chris 
Koek" genoemd. Er waren meer bijnamen ontleend aan het beroep van de betrokkene. Zo 
was er ook een metselaar Chris den Hertog in het dorp, die bekend stond als "Metselchris" 
en een k l o m p e n m a k e r Chr i s den Her tog die men "Klompenchris" noemde. Bi jnamen 
dienden in deze gevallen dus vooral om mensen met dezelfde officiële naam van elkaar te 
onderscheiden. Manufactur ier J a n den Hartog werd met "Jan Ellewaar" aangeduid, om
dat hij zijn stoffen met de ellestok afmat. Soms hield een bijnaam verband met iemands 
gedrag of uiterlijk. Oom J a n den Hertog (broer van vader Evert) liep wat krom met een 
h a n d op één bil, waardoor daar zijn broek meestal glom; bijgevolg noemde men hem 
"Gummigatje". Boer Mar inus Fokker uit de polder 't Honderd, die erg hield van suiker op 
zijn brood en graag een beetje snoepte, droeg de bijnaam "Suikerpotje". De vader van Arie 
Fokker liep een beetje scheef met zijn hoofd en werd daarom "Scheefnekkie" genoemd. De 
vader van W. van den Bosch Sr werd "Zwarte Willem" genoemd, welke bijnaam later ook 
aan hemzelf werd gegeven, hoewel zijn haren minder diepzwart waren dan die van zijn 
vader. Pontbaas Blombergen noemde men, naar zijn spitse schedel, "Punthoofdje". Ook 
een bepaald voorval kon een bijnaam opleveren. Boer Marinus Berger uit Nieuwer Ter Aa 
trof, toen hij op een ladder z'n dakgoot stond schoon te maken, het ongeluk dat de ladder 
onder hem wegschoof, waardoor hij met beide handen aan de goot bleef hangen; zijn ver
schrikte uitroep bezorgde hem voor zijn hele verder leven de bijnaam "Gossie-gossie". Een 
ander had de bi jnaam "Circushitje", naar het opmerkelijke paardje dat j a r en l ang zijn 
ka r t rok. 

Er was niet nadrukkel i jk sprake van een eigen klederdracht in deze 
streek, maar er waren wel bepaalde kledinggewoonten. Zo hadden de boe-
renmannen bijna altijd een zijden petje op. De boerenvrouwen droegen over 
het algemeen dure, nogal stijve zwarte bovenkleren over hun baaien onder
rok. Voor boerenarbeidersvrouwen waren die dikke bovenkleren te duur. De 
Utrechtse muts werd algemeen gedragen. Gewoonlijk droeg men een muts 
met mooi kantwerk; maar in een tijd van rouw een eenvoudige gladde muts . 
Het regelmatig strijken van die mutsen was een precisiewerkje. Het dragen 
van sieraden werd zowel bepaald door het geloof als door familietradities; in 
bepaalde families erfden juwelen vele generaties achtereen over van moeder 
op dochter, Rooms-Katholieke boerenvrouwen droegen vaker oorsieraden 
dan protestantse, en streng-protestantse vrouwen deden nauwelijks aan op
smuk. In de loop der jaren dertig zijn de vaste kledinggewoonten in onbruik 
geraakt. 
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Tussen 's-Heeren wagenweg en Danne te 
Breukelen (1) 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Ten zuiden van de Danne lag in de 17de eeuw tussen de Dannestraat en 
de Straatweg in het dorp Breukelen een nog tamelijk open terrein, dat alleen 
op de hoeken bij de Danne bebouwd was. Op de "Gront-Caerte van het Dorp 
van Breuckelen" van Bernard de Roij uit 1681 is deze bebouwing te zien: aan 
de oostkant een drietal huizen van Het Keyserrijck (zie Afbeelding 1, perceel 
A), aan de westkant twee gebouwen van de eigenaresse van herberg De 
Croon1 (zie Afbeelding 1, perceel B). 

De grond ten zuiden van deze twee erven bestond uit twee akkers, die zich 
van de Dannestraat tot aan de Straatweg uitstrekten. De noordelijke was in 
1619 nog de hennepakker van Aelbert van Doorn (zie Afbeelding 1, perceel 
C), de zuidelijke was toen het eigendom van Adriaen de Haen, dat later aan 
de kerk kwam en werd aangeduid als "de papelijke proven"2 (zie Afbeelding 
1, letters D). Ook een deel van de Dannestraat was in het bezit van de kerk 
gekomen, zodat die ook wel Kerkweg genoemd werd. De Dannes t raa t liep 
toen vanaf de Brouwerij nog rechtdoor naar het zuiden (zie Afbeelding 1, nr. 
10), waarbij hij aansloot op de Vechtdijk of 's-Heerenwagenweg. Die Wagen
weg (ook wel de Heerenweg en, later, de Straatweg genoemd) had vanaf 
Nijenrode de Vecht gevolgd tot bij de "papelijke proven", waar hij een haak
se bocht naa r links maakte en na ruim 100 meter weer met een haakse bocht 
naa r het noorden ging (zie Afbeelding 1, nr. 3). De weg liep dus niet door het 
oude dorp, maar er omheen. De voetgangers konden de kortere weg door het 
dorp nemen over de Kerkweg of Dannes t raa t en de Klapstraat , die la ter 
He rens t r aa t werd genoemd. Abraham Boddens heeft die Kerkweg echter 
tussen 1675 en 1681 naar het westen laten verleggen. Dat deed hij om de tuin 
van zijn buitenplaats, het latere Boom en Bosch, te vergroten3 (zie Afbeel
ding 1, nr. 11). 

Verlegging van de Kerkweg 

Deze wegverlegging blijkt zo'n 90 jaar later nog uit de t ransportakte 4 van 
deze buitenplaats van dr. François Joan Lons naar Willem van Loon. Boom 
en Bosch werd daarin niet als één perceel aangeduid, maar als een verza
meling van delen met de omschrijvingen uit oudere akten. 

We lezen: "een perceel land omtrent 1 morgen groot tussen Wagenweg en Kerkweg, 
welke Kerkweg van dit perceel lands is afgenoomen in plaatze van de oude Kerkweg die 
aan de Plantagie van de Hofsteede genaamd boom en bos verhaald5 is, waarmeede dezelve 
is vergroot, ten Noorden de Wed. Baarend Langezaal, ten Zuiden de heer van Nijenrode 
ofte den Wagenweg". 

Op de kaart van Nicolaas Visscher uit 1677 ging de Kerkweg nog recht
door naa r het zuiden6. Op die van Bernard de Roij uit 1681 liep hij al veel 
westelijker en sloot op ongeveer twee-derde deel van het perceel aan op de 
Wagenweg. De kadasterkaart7 uit 1832 toont nog het zelfde aansluitpunt. 

Pas na de herverkaveling in 1848 is de Kerkweg over het terrein van Boom 
en Bosch verdwenen en liep de Dannestraat uit op de nieuwe verbindings
weg tussen het huis Boom en Bosch en de Rijksstraatweg8 (zie Afbeelding 1, 
nr. 12 en Afbeelding 2). Op het stuk grond in de binnenbocht van de Danne
s t raat , waar nu het postkantoor is, liet de heer G. Duuring toen het huis 
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Afb. 1. Plattegrond van Breukelen met de wegverleggingen tussen 1677 en 1848 op he t la tere 
mark tp le in . 1 = Vecht; 2 = Danne; 3 = 's-Heerenwagenweg ( thans St raa tweg) ; 4 = Klap-
s t r aa t ( thans Herenstraat) ; 5 = Kerkstraat ( thans deel van de Kerkbrink); 6 = Nieuwst raa t 
( thans deel van de Kerkbrink); 7 = Achterstraat (1924 Brugstraat, 1980 deel van de Kerk
brink); 8 = Brugstraat; 9 = Dannestraat; 10 = Kerkweg tot omstreeks 1677; 11 = Kerkweg tus
sen 1681 en 1848; 12 = nieuwe toegangsweg uit 1848. I = noordgrens van Boom en Bosch tot 
1729; II = noordgrens van Boom en Bosch tot 1741; III = noordgrens van Boom en Bosch van 
1771 tot 1925. A = he t oorspronkelijke terrein van Het Keyserrijck; B = de oude molenwerf, 
la ter behorend bij herberg De Croon; C = de hennepakker, later de grote boomgaard; D = de 
"papelijke proven" (= pastoorsland, kerkeland), la ter boomgaard van Boom en Bosch; E = 
herberg De Croon, later De Keizerskroon en Het Roode Hart; F = he t nieuwe huis van Pieter 
Sweren van Cleef; G = ledig erf waarop Gerrit van Geytenbeek in 1717 een huis bouwde; H = 
he t huis Boom en Bosch. 

"Buitendorp" bouwen. Die grond had vroeger tot de hennepakker van Ael-
bert van Doorn behoord en was daarna bij Het Huys te Keyserrijck gevoegd. 

Het Huys te Keyserrgck 

Laten we eerst eens naar de grond, de gebouwen en de bewoners van dit 
huis gaan kijken. Arie A. Manten schreef in zijn artikel over de Middel
eeuwse molen aan de Danne2, dat de oudste door hem gevonden vermelding 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 1, 1993 



35 

van Het Keyserrijck uit 1512 stamt en dat het vanwege de naamgeving een 
belangrijk huis moet zijn geweest. Uit het feit dat het huis een eigen naam 
had en er maar weinig grond bij hoorde trok Manten de conclusie, dat het 
huis niet als boerderij was opgezet. Die laatste gevolgtrekking is niet noodza
kelijk, want de eigenaar zou, evenals die uit 1729, zijn landerijen buiten het 
dorp gehad kunnen hebben. De hofstede werd in 1620 voor ƒ2500 gekocht 
door J a n Cornelisz de Rijck9, wiens nakomelingen het tot 1729 in bezit had
den. Volgens het bijschrift van De Roij bij zijn kaar t uit 1681 was het huis 
toen eigendom van "de Waersman 1 0 van Breukelen". Waarschijnlijk was 
dat J a n de Rijk, die in 1694 met behulp van schout en schepenen zijn buur
man wilde dwingen de helft van hun scheisloot schoon te houden11 . De hof
stede bestond toen, net als in 1620, uit een groot en een klein huis met een 
boomgaard. Aan de zuidkant was een derde woning tegen het grote huis 
aangebouwd. De Roij vermeldt daarvan geen eigenaar, zodat ik de conclusie 
van Manten overneem, dat het toen waarschijnlijk deel ui tmaakte van Het 
Keyserrijck. 

De oppervlakte van de bijbehorende grond werd in 1681 niet aangegeven, 
maar nog vóór 1701 was er de oude hennepakker bijgevoegd (zie Afbeelding 
1, letters C). Dat blijkt uit de akte1 2 die opgemaakt werd, toen de eigenaar 
van Het Keyserrijck in 1701 het resterende deel van de molenwerf kocht. 
Daar in werd hij genoemd als eigenaar van de boomgaard die ten zuiden 
daarvan tussen Dannes t raa t en Wagenweg lag. Die boomgaard komen we in 
1729 weer tegen als "den Boomgaardt ruym 400 roeden"13. De oppervlakten 
van boomgaard en hennepakker stemmen overeen, want de laa ts te was 
"vier hont" en dat is 400 roeden, dus ruim een halve hectare. 

Waersman J an de Rijk wilde in 1694 procederen met J a n Jansz van der 
Horst over het onderhoud van de scheisloot tussen hun erven. Die sloot liep 
volgens de kaar t uit 1681 op ongeveer een-derde van de afstand tussen 
Dannes t raa t en Straatweg loodrecht uit de Danne zo'n 30 meter in zuidelijke 
richting tot aan de oude hennepakker. Hij vormde de erfscheiding tussen 
Het Keyserrijck en de grond langs de Straatweg die toen eigendom was van 
"de eigenaresse van De Croon". Dat was in 1681 Judickjen Hendricks van 
Velsen, weduwe van Dirck Gerritsz de Wit. 

H a a r herberg was gunstig gesitueerd aan de Wagenweg ten noorden van de Danne (zie 
Afbeelding 1, letter E), waa r hij "schuijns tegenover de kerk van Breukelen" lag. Niet al
leen reizigers naar of van Amsterdam, maar ook de kerkgangers zullen er hun paarden 
hebben uitgespannen, zoals dat daar tot 1927 bij C. Schuurman gebeurde. 

Judickje had vier dochters en twee zoons, die in 1686 haar bezittingen erf
den14 . Herberg De Croon werd toen voor de helft het eigendom van de derde 
dochter, Gerrigje Dirksen de Witt15, die op 26 augustus 1688 als weduwe van 
Cornelis Arisz Bosch16 trouwde met Jan Jansz van der Horst17. 

Van hun bezit ten zuiden van de Danne verkochten de erfgenamen in 1686 
een "loots ende erve" op het hoekje bij de brug aan de touwhandelaar Pieter 
Sweren van Cleef14, die een lijnbaan bezat aan de Broekdijk. 

Pieter liet in 1687 de loods afbreken en aan de Danne een "nieuw get immert huys" zet
ten, dat tot 1714 in zijn bezit bleef (zie Afbeelding 1, letter F). Bijna 30 jaar lang heeft hij 
daar touw verkocht, waarschijnlijk ook aan de schippers die naas t zijn huis bij de brug 
moesten wachten voor de sluis in de Kerkgracht. 

Naas t dit hoekpand lag in 1681 een terugspringend huis, waarvan het erf 
achter het hoekhuis doorliep tot aan de Danne en over de totale breedte tot 
aan de scheisloot. Waarschijnlijk was hier toen al een smederij gevestigd, 
want de plaats op het kruispunt van Poeldijk en Wagenweg was daarvoor 
zeer gunstig. 
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Langs de Poeldijk kwam alle verkeer uit westelijke richting, waaronder natuurlijk de 
boeren uit Oud Aa en Kortrijk, die op het dorp waren aangewezen voor het beslaan van hun 
paarden. Over de Wagenweg kwam het doorgaand verkeer uit Amsterdam of Utrecht, 
waarvoor vlakbij twee uitspanningen waren. 

In 1701 verkochten de kinderen Dirksen de Wit de smederij met het bijbe
horende erf aan de eigenaar van Het Huys te Keyserrijck18. Dat was J a n van 
Rijn, de echtgenoot van Maria Cathar ina de Rijk. Omdat hij toen al de 
boomgaard op de oude hennepakker ten zuiden van dit terrein bezat, had 
Het Keyserrijck dat jaar zijn grootste omvang bereikt. 

Die omvang zou maar zeven jaar in stand blijven, want op 5 april 1708 
verkocht J a n van Rijn de smederij met het erbij behorende uitgestrekte erf 
aan een familielid van zijn vrouw, de zoon van Pieter Adolfsen de Zeeuw19. 
Op 29 november 1714 werden "huysinge, erve en boomgaard" overgeschre
ven op naam van Lourens Molenvliet, de smid die al lange tijd in het pand 
zijn bedrijf uitoefende. De vorige eigenaren, J an van Rijn, Andries de Zeeuw 
en diens vader Pieter Adolf waren toen reeds overleden. 

De weduwe van J a n van Rijn, Maria Cathar ina de Rijk, bleef in He t 
Keyserrijck wonen. Zij hertrouwde met Hugo van Bemmel, bij wie zij twee 
dochters kreeg, Barbara Christina die nog vóór 1719 overleed, en Cornelia 
Wilhelmina. Echtgenoot Hugo is kort na 1722 gestorven, want de Uytzettinge 
van de Dorpslasten2 0 (hoofdelijke omslag voor de bewoners van een pand) 
ten bedrage van 9 gulden en 12 stuivers stond dat jaar nog op zijn naam. 
Over 1723 stonden de dorpslasten van 11 gulden en 14 stuivers op naam van 
Huybert de Cruyff, die in 1724 de derde echtgenoot werd van Maria de Rijk.21 

In 1729 vertrok het gezin naar een buitenplaats in Utrecht "genaamt den 
Hullick en gelegen buiten de Tollesteeg Poort aan de westzijde der s t raa t uit 
de Vaartschen Rijn tot achter aan het Stads-cingel toe". Om de koopsom van 
ƒ6300 te kunnen voldoen hebben zij toen hun Breukelse bezittingen te gelde 
gemaakt. Behalve Het Keyserrijck was dat ook nog 14 morgen land in de pol
der van Otterspoorbroek.22 

Splitsing van Het Keyserrijck 

Het grote huis ging in 1729 naar Willem van der Aa, het kleine naa r An-
thonie van Loenen en het zuidelijke huis naar Gerrit van Geytenbeek den 
Ouden. Diens zoon Gerrit van Geytenbeek de Jonge kocht 7 van de 14 mor
gen land in Otterspoorbroek, de andere 7 morgen gingen naar J a n Carshoff 
in de Klapstraat. 

De huisgelden (belasting op onroerend goed) van de nu gesplitste hofstede 
werden als volgt verdeeld: Van der Aa 2 gulden en 15 stuivers, Van Loenen 1 
gulden en Van Geytenbeek 1 gulden en 5 stuivers. 

In de t ranspor takte 2 2 wordt het grote huis omschreven als: "een zeecker 
Huijs genaamt het Kyserreijk met de Stal en tuyn en Vaalstede binnen de 
gruppel". 

Over de grote boomgaard die erbij hoorde staat in de akte: "den Boom-
gaardt ruym 400 roeden of zoo groot en cleyn, strekkende ten Zuyden tot aan 
de sloot a ldaar gegraven, komende den opstal van de sloot met de Esse 
Boomen aan Mevrouw de Smeth, hebbende zijn uytwegh over 't Erf en door 't 
Heck van Gerrit van Gijtenbeek voorn[oem]d met Reytuyg of andersints". 

Bij het huis van Gerrit van Geytenbeek staat: "Een zeecker Huys s taande 
en gelegen tot Breukelen, agter het Groote Huys op heeden aan Willem van 
der Aa aan den welken den Overwegh over 't Erf en door de Poort tot op den 
Kerkwegh ofte Dans t raa t blijft, zijnde bij Willem van der Aa en Gerrit van 
Gijtenbeek geconditioneerd dat elk het Hek aan de Straat staande ten halven 
zullen onderhouden". 
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Afb. 2. De Straatweg omstreeks het begin van de 20ste eeuw, met naar links daarvan aftak-
kend de nieuwe weg naar Boom en Bosch met daarachter de boomgaard die in 1926 markt 
plein zal worden. (Oude prentbriefkaart.) 

Bij Het Keyserrijck lag dus een mestvaalt, die gediend zal hebben om het huisvuil en de 
mest ui t de stal op te slaan. Ten zuiden van dit noordelijke gedeelte van het erf was een 
greppel, die he t regen- en afvalwater in westelijke richting naar de scheisloot zal hebben 
afgevoerd. 

Aan de zuidkant van zijn huis en stal had Willem van der Aa voor zijn ri j tuig of ande
re wagens een ui t r i t naa r de Dannes t raa t over het erf van t immerman Van Geytenbeek, 
met wie hij de poort of het hek moest onderhouden. 

Het onderhoud van de schuttingen aan de zuid- en aan de westkant bleef voor rekening 
van Willem van der Aa. 

De sloot aan de zuidzijde van de grote boomgaard (zie Afbeelding 1, nr. I) behoorde, met 
de wal waarop essen stonden, bij de buitenplaats Boom en Bosch. 

Het kleine huis 

Het kleine huis van Anthonie van Loenen s taat omschreven als: "huys en 
erve aan de Danne", waarvan ten oosten "de s traat van 't Huys van Willem 
van der Aa naast geland en gelegen zijn, houdende dit huis en erf den vrijen 
overgang over de s t raat voorn[oem]t". De eigenaar moest toestaan, dat "de 
twee houvasten gaande van de schoorsteen van Willem van der Aa aan 't 
huys van Anthonie van Loenen zullen blijven bij toelatinge zoals 't nu s taa t 
en de schoorsteen niet verswaart of verhoogt worden". Als tegenprestat ie 
moest Willem van der Aa toestaan "dat degene die int Huys van Anthonie 
van Loenen wonen vrij water sullen mogen krijgen". 

Omdat het kleine huis ook dienst deed als bevestigingspunt voor de steunijzers voor de 
schoorsteen van het grote huis, kan dat kleine huis daar niet ver vanaf hebben gestaan. 
Waarschijnlijk stond het er dichter bij dan op de kaa r t van 1681 is aangegeven. De bewo
ners hadden recht van overpad over het bestrate deel van het erf langs de Danne naar de 
Dannes t r aa t en mochten vrij gebruik maken van de waterput van Het Keyserrijck. Een 
deel van hun tuin liep tot aan de scheisloot, want aan de westkant grensde het erf aan dat 
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van "de Wed[uw]e Louwerens Molevliet en Willem van der Aa". Toen de sloot in 1766 opge
meten werd, stond daar een "secreet" of pleehuisje van Teunis van Emeren , die he t hu is in 
1738 van Anthonie van Loenen had gekocht. 

Uit het bovenstaande blijkt al dat Anthonie van Loenen het huis niet zelf 
gebruikte. Hij woonde met zijn vierde vrouw in zijn bakkerij in de Brug
st raat , want daar betaalde hij zijn dorpslasten. 

Op 4 augus tus 1715 was Van Loenen als 24-jarige jonkman of vrijgezel in h e t huwelijk 
getreden met Catharina Haas en bijna twee jaar later, op 11 juli 1717, trouwde hij als we
duwnaar met de vier jaar oudere Marretje Kasteleyn. Zij was de nog ongehuwde dochter 
van t i m m e r m a n Rijk Kasteleyn uit de Klapstraat . Na het overlijden van Marretje t rouwde 
Anthonie op 21 mei 1724 met de eveneens vier jaar oudere Christ ina Bosch uit Amsterdam. 
Waarschijnlijk is ook Christ ina in het kraambed overleden, want op 19 j anua r i 1726 trouw
de Anthonie te Maarssen met Trijntje den Duym. Zij leefde langer, wan t pas 17 j a a r l a te r 
t rouwde Anthonie voor de vijfde keer, nu met Geertruyd van der Sluys, geboren te Nieuwer-
sluis en wonend te Amsterdam.2 3 

In 1738 verkocht Anthonie het kleine huis aan de Danne aan Teunis van 
Emeren 2 4 , die in 1733 met Fijtje Boonecamp was hertrouwd.25 

Ook Teunis heeft niet in het "kleine huis" gewoond. Hij verhuurde in 1742 
bij contract een deel van zijn erf aan metselaar Gerrit van der Horst en in 
1767, bij onderhands akkoord, ook nog een deel aan Gijsbert Schuyt, die aan 
de overkant van de scheisloot een scheepswerf bezat en daarom deze sloot in 
1766 had verbreed. 

Teunis was niet onbemiddeld: hij bezat een huis in de Klapstraat , kocht in 1758 drie hui
zen aan de oostkant van de Dannestraat (de latere nummers 4, 6 en 8) en hij had vee op stal 
bij J a n van Kooten in Kortrijk26. Zijn vrouw Fijtje Boonecamp erfde in 1761 van h a a r ou
ders, die in varkens en in reuzel hadden gehandeld, een pakhuis aan de Dannegrach t (nu 
nr . 11) en een huis met stal en boomgaard in de Danstraat2 7 (nu drie huizen aan de Brouwe
rij genummerd 4, 6 en 8). In 1761 betrok het echtpaar het huis van de Boonecamps in de 
Dannest raa t , waar Teunis in 1777 overleed en zijn vrouw in 1785. 

Het grote Huis te Keyserrijck 

Willem van der Aa betaalde al in 1720 een bedrag van 6 gulden en 4 stui
vers aan dorpslasten voor zijn woning in de Dannestraat . Dat zal een van de 
huizen van Het Keyserrijck zijn geweest, waar hij toen tegelijk met de eige
n a a r Hugo van Bemmelen woonde. 

In 1722 was Willem van der Aa één van de zeven schepenen in he t gerecht Breukelen-
Nijenrode. Zijn beroep was begrafenisondernemer, want in 1729 diende hij bij he t Gerecht 
Breukelen-Nijenrode een declaratie in voor he t bekendmaken van h e t overlijden van kos
ter Roelof Brouwer.28 

Het grote huis, dat Willem van der Aa in 1729 kocht, heeft hij niet lang in 
bezit gehad, want in 1731 ging zijn weduwe, Wilmpie van der Horst , de 
dorpslasten betalen. 

Zij verkocht het grote huis in 1734 voor ƒ2250 aan de meester-metselaar 
Gerri t van der Horst, die waarschijnlijk geen familie29 van de verkoopster 
was. Gerrit woonde al vanaf 1725 in de Dannestraat en dat zal in een van de 
huizen van Het Keyserrijck zijn geweest, waarschijnlijk het zuidelijke huis . 
De weduwe Van der Aa verstrekte hem een hypotheek van ƒ2000 met een 
looptijd van 10 jaar . Pas na aflossing daarvan zou het grote huis op zijn 
naam worden overgeschreven. Van 1734 tot 1738 woonde de weduwe waar
schijnlijk in het kleine huis. Anthonie van Loenen verkocht dit pas in 1738, 
toen de weduwe Van der Aa geen dorpslasten meer betaalde. 
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De weduwe Van der Aa behield in 1734 de kleine boomgaard, die achter het kleine huis 
en naas t de oude stal of schuur lag, waarvan de deur aan de boomgaardkant door de koper 
moest worden dichtgemaakt. De schuur bleef dus bij het grote huis en de koper zou "den 
Drop van het dak van deselve Schuer mogen laten vallen op de gront van den Boomgaardt" 
en die moeten leiden naar de greppel. In die greppel die het water naar de sloot voerde, zou
den "door onpartijdige Luyden" nog palen geplaatst worden om de erfscheiding aan te 
geven. De weduwe Van der Aa verkocht in 1735 de grote boomgaard die aan Boom en Bosch 
grensde en waarvan de waarde op ƒ900 was geschat3 0 , aan de g roen tekweker Ba ren t 
L a n g e z a a l . 

Gerrit van der Horst loste op 9 juni 1744 de nog open staande ƒ1500 van 
zijn hypotheek af31 en kreeg toen op zijn naam: "Seekere Huijsinge Ge-
naamt het Keijserrijk met de stal Tuijn en vaalsteede (dog nu voor een ge
deelte vertimmert) s taand ende gelegen in den Dorpe van Breukelen". Hij 
had hiervoor ƒ1175 van zijn buurman Gerrit van Geytenbeek geleend32 met 
als onderpand zijn "Huys en Tuyn genaemt het Kijserrijk met annexe 
aangetimmerde Huysingen". Er waren dus al enkele woningen op het erf 
gebouwd. Dat stemt overeen met het toegenomen aantal personen dat in de 
Dannes t raa t bijdroeg in de dorpslasten: in 1720 waren dat er maar 14, in 
1735 al 23 en in 1744 zelfs 28. Vóór 1754 moeten er nog meer huizen bijge
bouwd zijn, want in dat j a a r waren er, evenals in 1765, 33 personen die 
dorpslasten betaalden. Een toename van 19 woningen is voor die periode wat 
veel; het is echter niet onwaarschijnlijk dat er ook splitsing van woningen 
heeft plaats gevonden. 

Toen Gerrit van der Horst in 1751 overleed, loste zijn weduwe de hypo
theek bij buurman Van Geytenbeek af, door "vier huysingen onder één dak" 
aan hem over te dragen. In de transportakte stond: "De voors. [voorschre
ven] Huijsingen zullen ten Noorden een vrij dropdak moeten hebben en de 
vensters en lichten aan den Noortsyde ook vrij en onbelemmert moeten blij
ven". Deze huizen hadden hun ingang dus aan de zuidkant en vormden het 
begin van de steeg die later de naam "Koekendans" kreeg. 

De weduwe van Gerrit van der Horst leefde nog in 1753, toen haar jongste 
zoon J a n overleed, maar niet meer in 1768 toen haar dochter Cornelia Wil
helmina stierf. Uit de toen opgemaakte akten blijkt, dat Het Keyserrijck in 
1753 was ingericht "tot drie wooningen" waarvan de waarde op ƒ1500 werd 
geschat .3 4 In 1768 was de waarde ƒ1600 en hoorde er nog een huisje aan de 
Danne ter waarde van ƒ450 bij.35 De alleen overgebleven zoon Willem van 
der Horst, die zich als metselaar in Utrecht gevestigd had, nam in 1775 een 
hypotheek van ƒ1000 op zijn "Huijzinge en erve met stal en tuijn daar achter 
(. . .) genaamt 't Keyserrijk".36 Het j aa r daarop liet hij deze huizen in het 
openbaar verkopen door de gerechtsbode Willem van der Veen. Hermanus 
Suur kocht ze op 27 augustus 1776 voor ƒ2205. Twee dagen later verklaarde 
hij in opdracht te hebben gehandeld van Willem van Blaerkom, chirurgijn 
en handelaar in onroerend goed.37 Die kocht in 1785 voor ƒ525 ook het "klei
ne huis" van de weduwe van Teunis van Emeren, waardoor het noordelijke 
deel van Het Keyserrijck weer in één hand kwam. 

Het zuidelijke huis bij Het Keyserrijck 

Het huis in de Dannestraat , dat Gerrit van Geytenbeek den Ouden in 1729 
kocht, was aan Het Keyserrijck vastgebouwd en grensde met zijn erf in het 
westen en het zuiden aan de toen nog bij Het Keyserrijck behorende boom
gaard. De eigenaar daarvan had recht van uitweg op de Dannes t raa t door 
een poort die door beiden onderhouden moest worden. Gerrit van Geyten
beek heeft niet in dit pand gewoond, want hij betaalde geen dorpslasten in de 
Dannest raat maar in de Klapstraat. 
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Hij woonde waar nu boekhandel Van Kralingen gevestigd is (Herens t r aa t 4). In 1717 
had hij van Willem van der Aa het aangrenzende ledig erf op de hoek van de Wate rs teeg 
gekocht3 8 (zie Afbeelding 1, let ter G), waar hij voor zijn zoon Gerri t een huis bouwde. Gerr i t 
van Geytenbeek Sr was al in 1716 een gevestigd t immerman en schepen in he t Gerecht 
Breuke len -Ni j en rode . 

Gerrits zoon Jacobus verkocht in 1739 het huis in de Dannes t raa t aan zijn 
broer Gerrit van Geytenbeek de Jonge.39 Het bestond toen uit "twee huijsin-
gen en erven". Er was dus intussen een huis bijgebouwd. Gerrit van Geyten
beek J r moest ook weer overpad verlenen aan zijn buren , de me t se l aa r 
Gerrit van der Horst en de tuinder Barent Langezaal, die het westelijke erf 
en de zuidelijke boomgaard van Het Keyserrijck hadden gekocht. 

Gerrit liet op 30 december 1749 door schout en schepenen de grens tussen zijn bezit en dat 
van Baren t Langezaa l vastleggen.4 0 In de "Acte van scheijdinge" s t aa t : "roijinge gedaen 
tusschen de huijsingen en erven staende agter de Huijsinge de Keyserrijk bij de Kerkweg. 
En hebbende de lijn la ten trekken langs de muur van de nieuwe huijsinge van gemelte 
Gerri t van Geytenbeek over de sloot tot aen de kerkweg of Danst raa t (. . .) en aldaer een 
paeltje laa ten slaen 27 voeten uijt de kip van de boom". Omstreeks 1749 was he t huis in de 
D a n n e s t r a a t dus vernieuwd of er was aan de zuidzijde een nieuw huis bijgebouwd. De 
plaats van he t grenspaaltje werd vastgelegd door de afstand te meten tot "de kip van de 
boom". Dit mee tpun t kan een zware boomsoort zijn geweest waar in een inkeping was ge
maakt . Het kan ook het draaipunt van de slagboom tussen het erf en de Dannes t r aa t zijn 
geweest. 

Het bezit van Gerrit van Geytenbeek J r werd op 19 februari 1751 nog ver
der vermeerderd met vier huizen onder één dak (kadasternummers 38 - 41), 
waarmee de weduwe van Gerrit van der Horst haar hypotheek afloste.24 

Op oude jaarsdag 1769 schreef Jacobus Lobrij, de sec re ta r i s van he t 
Gerecht Breukelen-Nijenrode, in zijn "Memorie van de Nieuw aen getim
merde huysen" 41, dat de weduwe Gerrit van Geytenbeek "heeft gebout een 
daghuurdershuijsie s taande in den dorpe van breukelen Nijenrodes geregt, 
alwaer voorheen geen huijs heeft gestaan". 

In 1775 was haar zoon Dirk van Geytenbeek de eigenaar van deze huizen. 
Toen hij in 1799 failliet ging, werden de acht woningen bij een publieke ver
koping in Het Regthuys op 10 april 1799 gekocht door Bartholomeus van 
Eyk42. 

Van Eyk was een welgestelde smid uit de Brugstraat (nu nr. 10), die na 1811 op "Vecht en 
Dam" g ing wonen . Zijn ach t n ieuwverworven woningen s tonden " n a a s t e i k a n d e r e n 
strekkende uyt de dans t raa t tot agter tegens 't leedige erf of bleykvelt agter dese huysen ge
legen en tot deselve behoorende, daar ten noorden Willem van Blarkom met de huysinge 't 
Keyserijk, ten westen 't ledig erf, ten zuyden de gemeene gang deeser wooningen en Gerr i t 
Langezaal met desselfs erf'. Het servituut dat op deze steeg rustte werd in de t ranspor tak te 
nog eens ui tdrukkel i jk vermeld: "vrije uyt en overweg over de gemeene steeg zoo te voet als 
te paard met rijtuig tot in de danstraat". 

Gerrit Langezaal kocht op dezelfde verkoping de drie woningen aan de 
zuidkant van de steeg die later "Koekebuurt" genoemd zou worden. 

De grote boomgaard 

Na het overlijden van Willem van der Aa werd de boomgaard van "ruym 
400 roeden" in 1735 het eigendom van de tuinder Barent Langezaal. 

Langezaal was afkomstig uit Haaksbergen (Twente) en was in 1724 te Breukelen op 3 1 -
jar ige leeftijd getrouwd met de vijfjaar oudere Hendrina Smits. Hij her t rouwde in 1729 
met Geertruy Hooge.43 
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Afb. 3. Dannes t raa t met Het Huys te Keyserrijck omstreeks 1900. (Oude prentbriefkaart.) 

Op 16 maart 1741 verkocht hij een strook grond over de hele diepte van 
zijn tuin aan Willem Tersmitten, de eigenaar van het aangrenzende Boom 
en Bosch (zie Afbeelding 1, nr. II). In de transportakte4 4 staat: "breet om
t rent ses voeten geleegen onder Breukelen Nijenrodes Geregt, s trekkende 
Halfwegen uyt de Kerksloot tot halfwegen des Heerenwagenwegsloot toe. 
Daer ten suiden den Heer Willem Tersmitten met zijn Tuyn onder Breuke
len Orttsgeregt en ten noorden Baarent Langesael met zijn warmoessierder-
rij onder Breukelen Nijenrodes Geregt". 

Toen zijn zoon Gerrit Langezaal in 1766 trouwde45 was vader Barent al 
overleden. Hij had tot 1763 dorpslasten betaald, waarna zijn weduwe dit tot 
1768 deed. Gerrit zette de groentekwekerij voort, maar verkocht op 6 oktober 
1771 de westelijke helft van zijn tuin (zie Afbeelding 1, letter C2) aan de eige
naa r van Boom en Bosch "den Wel Edelen gestr. Heer Willem van Loon 
Jansz , oud scheepen tot Amsterdam etc. etc."46 

Het s tuk grond "soo als dat van des verkoopers erve of tuyn sal afgegraaven werden 
( ) s t rekkende van die selve af te gravene grond westwaar ts op tot aan den dijk of 's 
Heeren Weg" had als grens "ten Noorden den verkooper selfs met zijn sloot tot aan he t Erf 
van Geysbert Schuyt, ten zuyden de Heer Kooper selfs en ten oosten met des koopers Nieuw 
te gravene Eygen sloot tot aan des verkoopers grond". De omschrijving van de noordgrens 
(zie Afbeelding 1, nr. III) was dubieus en om misverstand daarover uit de weg te ruimen, 
werd in 1780 in een akte4 7 vastgelegd, dat de sloot mede in de koop besloten was geweest. 
Daarbij werd een schriftelijk bewijs van de heer Van Loon getoond, dat hij aan Langezaal 
"toestonde dat hij de vrije vaar t in zijn schijsloot altoos zal hebben als zijn Eedele zelve 
heeft". 

In 1799 breidde Gerrit Langezaal zijn bezit naar het noorden uit, door 
drie huizen uit de failliete boedel van Dirk van Geytenbeek te kopen.42 Gerrit 
betaalde tot 1808 de dorpslasten, waarna zijn weduwe dit in 1809 deed. 
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Gerrits zoon Barent Langezaal trouwde in 1807 en ging toen samen met 
zijn vader de dorpslasten betalen. Die over 1809 en 1810 betaalde hij samen 
met zijn moeder. 

Hij was behalve groentekweker ook f ru i thande laar en hovenier . F r u i t kocht hij bij 
voorbeeld in 1817 op Nijenrode.48 In 1829 legde hij, met hulp van Cornelis van Stam, de al
gemene begraafplaats achter de dorpskerk aan.4 9 

Toen in 1832 het kadaster werd ingesteld, was Barent Langezaal nog eige
naa r van de percelen Breukelen-Nijenrode Sectie C, nrs. 43 t/m 46 en 48 met 
een oppervlakte van 21 roeden en 91 ellen (door het kadaster later gewijzigd 
in 21 are en 91 centiare, dat is 2191 m2). 

Noten 

1 Herbe rg "De Croon" lag t e n noorden van de Danne langs de S t r a a t w e g t u s s e n de 
Dannebrug en de Achterstraat . 

2 Zie: A.A. Manten , 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift His tor ische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 28 - 37. 

3 M.A. Prins-Schimmel, 1984. Boom en Bosch, de geschiedenis van he t hu i s en zijn eige
naren . Breukelen, 1984, blz. 7 - 8 en 15 - 17. De schrijfster vermeldt , da t Abraham 
Boddens in 1663 de tussen Vecht en Kerkweg gelegen Sint An thon i sakke r van zijn 
schoonvader had geërfd en daarop omstreeks 1675 een buitenhuis liet bouwen. De buiten
plaats werd door aankoop van landerijen steeds groter. In 1675 verwierf Boddens een 
morgen land, die vanouds aan de "Pastorije" behoorde. 

4 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 387, Gerech t Breuke l en -
Statengerecht (= Orttsgerecht), Protocollen van akten 1744 - 1797, fol. 64 verso - 65 verso, 
d.d. 1.10.1766. Zie ook Prins-Schimmel, 1984, blz. 7 en 17. 

5 Verhalen / verhelen = verenigen, verbinden. 
6 Zie: A.A. Manten, 1987. De eerste slag in de ontginning van he t Breukeleveen. Tijd

schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 2, blz. 55 - 65, in he t bijzonder blz. 
60. 

7 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 68 - 79, in het bijzonder blz. 70. 
H.J . van Es, 1991. De korenmolen van Breukelen in de 17de tot 19de eeuw. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 68 - 80, in he t bijzonder blz. 74. 

8 Van Es, 1989, blz. 69 - 72. 
9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 364, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 

akten, t ransportakte d.d. 6.9.1620. 
10 De Waer sman was een ambtenaa r die tot ie ts "gewaard", da t is "gemachtigd" was . 

Hier is hij een ambtenaar van het waterschap, die belast is met het administrat ief en fi
nancieel beheer van dijken, wegen, bruggen en dergelijke. In he t Groo twa te r schap 
Woerden was de functie al in 1396 ingesteld. Omdat de waersman gekozen werd door de 
ingelanden, was hij in feite een hoofdingeland of hoogheemraad. In h e t grootwater 
schap "Zeeburg en Diemerdijk" werd sinds 1440 de schouw gevoerd door de baljuw van 
Ams te l l and , de jongs te bu rgemees t e r van Amste rdam en negen " w a e r d s l u i d e n of 
waartschappen" uit de negen kerspelen van Holland en Utrecht onder die dijk (Utrechts 
Plakkaatboek 11,5). Tot die kerspelen behoorde ook Breukelen. In 1509 was er sprake 
van de "geswooren Gemeenlants Waaren ofte Heemraet van der Dyckagiën ofte Zee
burg van Diemen" (zie A.A. Beekman, Het dijk- en wate rschapsrech t in Neder l and 
voor 1795, blz. 1712 - 1722 onder de lemma's "waarschap, waar tschap" en "waarslui-
den"). In 1722 was Rijk Kasteleyn Jr , de secretaris van he t gerecht Breukelen-Nijen
rode, ook "waarsman van Zeeburg en Diemerdijk". Nog op 25 j anuar i 1915 verzocht de 
Dijkgraaf van Zeeburg en Diemerdijk de gemeente Breukelen-Nijenrode een s temlo
kaal beschikbaar te stellen voor de verkiezing van een "Waarsman van he t Hoogheem
r a a d s c h a p " . 

11 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 361, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Rol van civiele 
zaken 1675 -1742, Open rechtsdag 19 September 1694. 

12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 365, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 
akten 1676 - 1701, fol. 267, d.d. 10.8.1701: Transport huis en erf en boomgaard. 
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13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 366, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 
akten 1702 -1729, fol. 232, d.d. 25.4.1729. 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 149 - 150, d.d. 22.12.1686. 
15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 176, d.d. 23.5.1688: "Estimatie van helft van 

he t huys en Erve van de herberg De Kroon bij de kerck van Breukelen". De geschatte 
waarde van de herberg was ƒ1600. 

16 Archief Gereformeerde Kerk van Breukelen (Rijksarchief te U t rech t ) , inv. nr . 58, 
T rouwboek . D a a r i n : 24.1.1683 "Cornel is Ariaensz Bosch, j . m . in t noor t eynt van 
Por tenghen en Gerretie Dircksz de Wit; getr. 24 januar i 1683". Verderop s taa t : "Jan 
J a n s z van der Horst en Gerret ie dircksz de Wit, weduwe van Cornelis Arisz Bosch, 
beide wonend te Breukelen; getr. 26 augustus 1688". 

17 Toen Gerrigje overleden was hertrouwde J a n Jansz van der Horst op 1.9.1715 in de kerk 
van Breukelen met "Aaltje Dirks van Ree, J .D. [= jonge dochter] van Put ten" . J a n was 
behalve herbergier ook gerechtsbode van het Statengerecht. Of hij familie was van de 
Van der Horsten van de brouwerij, Het Regthuys of Het State Wapen heb ik nog niet kun
nen nagaan. In 1681 was een J a n Jacobs van der Horst brouwer te Breukelen. Zijn zoons 
Carel en Jacob vestigden in 1686 een hypotheek van ƒ1000 op Het Regthuys, waar in 1703 
een Jacob van der Horst herbergier was. In 1682 was een Jacob P e t e r van der Horst her
bergier te Breukelen en diens zoon J a n Jacobs van der Horst was in 1739 "casteleijn in 't 
S taate Waapen te Breukelen". 
J a n J a n s z . van der Horst noemde zijn herberg aan de Danne in 1706 "De Keizers
kroon". Wellicht wilde hij daarmee zijn gasten uit Amsterdam behagen, want die s tad 
mocht de keizerskroon boven haar wapen voeren. In 1813 was deze naam vervangen 
door "Het Roode Hart". Deze verandering zal wel te maken hebben gehad met de het feit 
dat men toen net te maken had gehad met keizer Napoleon, die hier niet erg geliefd zal 
zijn geweest. De naam zou ook ontleend kunnen zijn aan de Amsterdamse brouwerij 
"Het Roode Hart" op "de Pr insengracht bij de Rheestraat", waarvan misschien het bier 
betrokken werd en waarvan de eigenaar, Hendrik Meulman, van 1800 tot 1822 in Breu
kelen op Queekhoven woonde. 

18 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 267, d.d. 10.8.1701. 
19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. I l l verso - 112, d.d. 29.11.1714. In deze trans

portakte s taat dat "huysinge, erve en boomgaard" op 5 april te Breukelen en op 6 april 
1708 te Amsterdam waren verkocht aan Andries Pieters de Zeeuw. Zijn vader P e t e r 
Adolf was "in sijn leven Roymeester [= rooimeester, landmeter] te Amsterdam" en t r ad 
in 1698 op als gemachtigde van Rachel del Sotto bij de verkoop van Boom en Bosch (zie 
Prins-Schimmel, 1984, blz. 18). 

20 Archief Gerecht Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 251, Uyt-
zettinge van Dorpslasten en Kostergeld in de gerechten Breukelen-Nijenrode, Breuke-
lerwaard-heer Raayen gerechte, 1720 - 1745. 

21 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 235 verso - 239, d.d. 25.4.1729: Verzoek aan he t 
Hof van Utrecht om een woonplaats te mogen veranderen door "Huybert de Kruyff, ge
huwd met Maria Cathar ina de Rijk, l aa t s t weduwe van Hugo van Bemmel, waarbij een 
dochter Cornelia Willemina van Bemmel; acte van scheidinge (d.d. 9.9.1724) van h a a r 
vaders goed ontvangen een somma van ƒ3600, mitsgaders [erjvoor verbonden [= als on
derpand] seekere Huysinge, Bergh en Schuere en drie Wooningen in den Dorpe van 
Breukelen, 2 V2 morgen Weij- en Boomgaardt agter de kerke van Breukelen en 9 V2 
mergen in Kortrijk Ruwielsgerecht". 

22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 232 - 235, d.d. 25.4.1729. 
23 Trouwboek Gereformeerde Kerk van Breuke len . Daa r in : 5.5.1743 ' A n t h o n i j van 

Loenen laa ts t Weduwnaar van Trijntje den Duym en Geertruyd van der Sluys, J[onge] 
D[ochter] geboortig van Nieuwersluys geen ouders hebbende, egter meerderjaarig zijn
de, wonende te Amsterdam; trouwt te Amsterdam op 5 Mei 1743". 

24 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, Protocollen van akten 1731 - 1749, fol. 112, trans
portakte d.d. 10.2.1738. 

25 Trouwboek Gereformeerde Kerk van Breukelen. Daarin: 6.6.1733 "Theunis Willemsz 
van Emeren , weduwnaar van Jannet je Cornelis Koudeysch, geboortig van Set ten bij 
Wageningen in Gelderlandt , en Peytje Boonekamp, weduwe van Hendr ik van Eiden, 
beyde wonende alhier te Breukelen. Alhier in onse Kerk getrouwd den 6e Sept 1733". 

26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, Protocollen van akten 1749 - 1775, fol. 5: "Teunis 
van E m e r e n wonende te Breuke len heeft volgens ge tu igen Willem Kruyswi jk en 
Cornelis van der Sluys een melkkoey, zijnde van haer en teeken Roodt koldt en fijn van 
horens, na haer beste weeten van de winter van zijn vierde kalff heeft gekalft, da t desel-
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ve koey in Cortrijk op de stallinge van J a n van Kooten den 15 maa r t t 1750 aende t a n s 
grasseerende [= heersende] ziekte is gestorven en afgevilt". 

27 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 125 - 127, d.d. 16.7.1761: " regis t ra t ie van 
boedelscheiding tussen kinderen en erfgenamen van Jasper Bonekamp en M a r g a r e t a 
Webbe" . 

28 Archief Gerecht Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 251, Uytzettinge van Dorpslasten en kos
tergeld over 1729/1730; onder de ingediende rekeningen s taa t : "Willem van der Aa, be-
k e n t m a k e n overlijden van koster, 1 gulden". 

29 Tot h a a r familie behoorde J a n Johannisz van der Horst, die voogd werd over h a a r doch
ter Aegie van der Aa, tot die op 8.5.1740 trouwde met Roelof Brouwer en in de Danne-
s t raa t ten noordoosten van de brug ging wonen. Jan Johannisz van der Horst was metse-
l aa r - s t r a t emaker (Uytzettinge van Dorpslasten, declaratie 1730 voor gedane steeninge), 
brandweercommandant (declareerde de verteringen tussen 1731 en 1733 bij het schou
wen der bijten en het proberen van de brandspuit) en vanaf 1737 bode van he t gerecht 
B r e u k e l e r w a a r d . 

30 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 76, d.d. 28.2.1735: "Estimatie van een boom-
gaerd t t en versoeke van de Weduwe Willem van der Aa gedaan door Hendr ik Blok 
schout, B a r n a r t van Way en Aart van Beusekom schepenen". 

31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 196, d.d. 9.6.1744: "Transport van he t Huys te 
Keyserrijk tot Breukelen ten behoeve van Gerrit van der Horst". 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 216 verso, d.d. 24.4.1745. 
33 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 19 - 20, d.d. 19.2.1751: "Transport van 4 huizen 

onder een dak met hare erve ten behoeve van Gerrit van Geijtenbeek". 
34 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 51, d.d. 2.11.1753. 
35 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 215 verso, d.d. 7.7.1768. 
36 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 265 - 267, d.d. 22.12.1774 en 2.1.1775. 
37 Archief Dorpsgerechten , inv. nr . 369, Gerecht Breukelen-Ni jenrode, Protocol len en 

akten 1775 -1798, fol. 32 - 33, d.d. 27.8.1776. 
38 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 130 verso, d.d. 28.4.1717: "een ledig erf da t 

voor desen bet immert is geweest, daar aan de suydsijde Gerri t Geytenbeek en aan de 
noordsijde het watersteegje". Het huis op dit erf was eigendom geweest van Peter J ansz 
van der Horst van Het Regthuys en in 1763 "door dese conjunctuur ende tijde van oor-
loogh is gedemolieert ofte afgebrant". Op 12.3.1677 was het erf voor ƒ367 eigendom ge
worden van zijn zoon Jacob Petersz van der Horst, die het op 24.3.1712 aan Willem 
F r a n k e n van Ter Aa had verkocht. Bij deze verkoop was een concurrent iebeding ge
maakt , want toen Willem van der Aa het ledig erf in 1717 aan Gerri t van Geytenbeek 
verkocht, gebeurde dat met de bepaling: "dat ingevalle hij of sijne successeurs dit Erf 
kwamen te bet immeren, in hetselve get immer geen Tappersneeringe sal mogen werden 
gedaan , soo van wijnen, gedestileerde wateren, bier of wat dranck he t soude mogen 
wesen, ten ware de Weduwe Johannis van der Horst, herbergierster in 't Wapen van 
Breuke len of ha r e kinderen en k indskinderen daar in consenteerden". 

39 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 122, d.d. 26.2.1739. 
40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 4, d.d. 30.12.1749: 'Acte van scheydinge of 

Leynt rekkinge tusschen de Huyzingen van Gerri t van Gijtenbeek en B a a r e n t Lange-
saa l , opgemaak t door Joan Stoesak schout, Willem Veenman en Willem van Geyn 
schepenen" . 

41 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 221 recto, d.d. 31.12.1769. 
42 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 370, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 

akten 1799 - 1811, fol. 9 en 10, transportakte d.d. 1.8.1799. 
43 Trouwboek Gereformeerde Kerk van Breukelen. Daarin: 23.1.1724 "Barent Langezaal 

J .M. van Hoxbergen, oud 31 Jaren, getoond acte van consent van zijn vader J a n Lange
zaal , en Hendr ina Smits, J.D. van Kleef oud 36 j get. acte van h a a r moeder Lijsbet 
Rouprix, bij de wet alhier te Breukelen getrouwd 23 Jannuary 1724". Op 9.10.1729 s taa t 
er: "Barent Langesaal wdn. van Hendrica Smits en Geertruy Hooge J .D. beide te Breu
kelen; alhier getr. 9 Oct. 1729". 

44 Archief Dorpsge rech ten , inv. n r . 367, fol. 166, d.d. 24 .4 .1741 : " T r a n s p o r t g e d a e n 
b i jBarent Langesael" . 

45 Trouwboek Gereformeerde Kerk van Breukelen. Daarin: 12.10.1766 "Gerri t Langezaal 
J .M. geb. te Breukelen, geassisteerd met sijn Moeder Geertruy Hooge, wed. van Barend 
Langesaa l , en Tiemmitje Bartels J .D. geb. van Meppel, meerderjarig, t h a n s wonend te 
Breukelen; getr. 12 Okt. 1766". 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 1, 1993 



45 

46 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 243 recto, d.d. 16.10.1771: "Transport ten be
hoeve van de Hr. Willem van Loon Jansz". 

47 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 
akten 1775 -1798, fol. 87, d.d. 19.10.1780. 

48 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. BR007a013, akte nr. 54, d.d. 28 juli 
1817, Verpachting op Hofstede Nijenrode: "Barend Langesaal ƒ61 de vruchten uit de 
Kleine Boomgaard op Nijenrode". 

49 Archief Gemeen te Breukelen-Ni jenrode (Gemeen tehu i s te Breuke len) , inv. nr . I1 , 
Notulen Gemeenteraadsvergaderingen 1832 - 1839, vergadering van 16 maar t 1832, punt 
33: "C. van Stam, voor arbeidsloon aan den algemeene begraafplaats in 1829, ƒ38,00. 
(. . .) B. Langezaal voor 't gereed maken van den nieuwen begraafplaats in 1829 ƒ100, 
denzelven voor idem ƒ96, denzelven voor idem ƒ100". 

Uit oude raadsnotulen 

9. Vaststelling van de begroting van de gemeente Breukelen-
S t Pieters over 1916 

"Thans stelt de Voorzitter aan de orde de vaststelling begroting van in
komsten en uitgaven dienst 1916. 

Uitgaven. De post jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der Secre
tarie wordt gebracht op ƒ467,50 wegens jaarwedde tijdelijk ambtenaar ter 
Secretarie en wegens huur van gebouwen verhoogd met ƒ4,- voor gebruik 
maken van een Kamer te Breukelerveen voor de vergaderingen der Com
missie tot wering van schoolverzuim te Breukeleveen. Bij de post Bijdragen 
aan andere gemeenten in zake lager Onderwijs wordt er op gewezen dat 
voor het kleine aantal kinderen dat de Openbare lagere School te Breukelen-
Nijenrode bezocht, een hooge bijdrage wordt betaald. Daar echter de over
eenkomst juist dit j aa r weder stilzwijgend met 5 j aa r is verlengd kan hierin 
geen verandering worden gebracht. 

Ontvangsten. Wegens verschillende verhoogde uitgaven wordt het noodig 
geacht - zoo mogelijk - het maximumbedrag der Hoofdelijke Omslag n.l. 
ƒ2250,- op het Primitief en ƒ250,- op het Suppl. Kohier te heffen. 

Hierna wordt de begrooting in haar geheel in rondvraag gebracht en 
vastgesteld in Ontvangsten en Uitgaven op 7064 gulden en 15 V2 cent." 

Uit: Archief Gemeente Breukelen-St . Pieters , inv. nr. I7 . Notulenboek Gemeente raads
vergaderingen van Breukelen-St. Pieters van 5 November 1914 tot 14 April 1916. Daarin: 
Vergadering van den gemeenteraad van 3 December 1915. 

A.A.M. 
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Het Regthuys van Breukelen met bijbehoren in 
1597 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Vijfjaar geleden schreef ik in dit tijdschrift over de geschiedenis van he t 
Regthuys tussen 1552 en 1672.1 Inmiddels heb ik nog flink wat verdere gege
vens weten te verzamelen over dit markante gebouw in Breukelen-dorp. 
Daaronder is een beschrijving van het Regthuys-complex in 1597, toen 
Aelbert Adriaensz uit Breukelen een deel daarvan (tijdelijk) overdroeg aan 
Cornelis Antonisz.2 Deze beschrijving luidt als volgt: 

"Bij de Plaets : Een camer oft cleyne huysinge ende hoffstedeken met een cleyn spijsca-
mertge getogen van de groote huysinge ende hoffstede daerneffens gelegen, soe d'voorscre-
ven camer ofte cleyne huysinge ende hoffstede s taende is tot Breuckelen bij de P lae tse , 
streckende lijtrecht off van den hoeck der aftergevel van de groote huysinge ende hoffstede 
van Cornelis Antoniss, mede leentoerich, daer aen d'voorscreven camer ofte cleyn huys 
ende hoffstedeken mettet spijscamertge behoort heeft ende affgetrocken is, tot aen den hey-
ninge ofte erve toe van Cornelis Swanickss, ende dan soe voorts het padt ofte steechtge toeco-
mende hem Aelbert, gaende buyten om het erff van Cornelis Swanickss, van de groote ende 
breete soe 't nu affgeheynt ende bepaelt is, tot Ruwiels acker toe, daer seecker privaet, hem 
Aelbert aen de voorscreven cleyne huysinge ende hoffstede behoorende, s taende is, daer 
d'voorscreven groote huysinge ende hoffstede van Cornelis Antoniss oostwaerts , de Plaetse 
suy twaer t s , wes twaer t s Willem Henrixs, ende noortwaerts de huys inge ende erve van 
Cornelis Swanickss ende eensdeels vanden Ruwielschen acker naes t gelegen sijn." 

Het Regthuys-complex bestond in 1597 dus uit twee afzonderlijke gedeel
ten: een groot huis , dat in handen kwam van Cornelis Antonisz, en een 
klein huis of "camer" met daaraan vast nog een eetkamertje, dat in handen 
bleef van Aelbert Adriaensz. Volgens de beschrijving was het kleine huis 
met aanbouw en de erbij behorende grond afgesplitst van het grote huis met 
bijbehorend erf. 

Oorspronkelijk was wat in 1597 het grote huis werd genoemd het woon
huis van de u i tba te r van het Regthuys en de daar t egenaan gebouwde 
"camer" de bedrijfsruimte. Later werd aan die "camer" het "camertje" bij
gebouwd, waarheen de gelagkamer werd overgebracht. Na deze verbouwing 
was blijkbaar het oostelijkste deel (nu het kleine huis genoemd) groot genoeg 
om behalve de zakelijke ruimten ook een gezin te huisvesten. 

Met he t woord kamer of camer konden in die tijd verschillende zaken worden bedoeld. 
Soms duidde het een uit één vertrek (met stookgelegenheid) bestaande opstal aan, vaak als 
een bijgebouw bij een groter pand opgetrokken, bijvoorbeeld als woning voor bedienden. In 
andere gevallen werd er een speciaal vertrek mee bedoeld, zoals een gelagkamer of een 
r aads - of schepenkamer . In h e t geval van het Breukelse Regthuys waren alle bovenge
noemde betekenissen van toepassing. 

We letten ook op de omgeving van het Regthuys (zie Afbeelding 1). 
Aan de zuidkant van het Regthuys lag van oudsher een pleintje, dat aan

geduid werd als de "Plaets". Oudere Breukelaars zullen zich dat pleintje, in 
de jaren 1970 opgegaan in de Kerkbrink, nog herinneren als de Nieuwstraat . 
Op de Plaats stond eeuwenlang een lindeboom, waaronder vergaderd kon 
worden.3 Op zich was dat niet zo bijzonder: veel oude gemeenschappen ken
den de gewoonte van het bijeenkomen onder de linde. Naar die boom heette 
de herberg ook gewoonlijk "De Lindeboom", soms met de toevoeging "waarin 
het Rechthuis van Breukelen gevestigd is". Naar het westen ging de "Plaets" 
over in de "Kerckstraet". 

Ten oosten van het kleine huis met de herberg liep de "Clapstraet" of 
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«rid»*** 

Afb. 1. Reconstructie van de situatie bij het Regthuys en directe omgeving in 1597. 

Klapstraat , thans de Herenstraat geheten, Aan de noordzijde stond, aan die 
Klapst raat , het huis van Cornelis Swanicksz. Achter diens huis, tot aan de 
Vechtdijk (thans Straatweg), lag - evenwijdig aan de Kerkstraat - de langge
rekte Ruwielse akker, een ooit door een vrouwe van Ruwiel aan de kerk ge
schonken perceel land. 

Van de "earner" of "cleyne huysinge" werd gezegd dat he t aan de "Plaets" g rensde . 
Zo'n aanduiding komen we niet tegen als he t over het "cleyn spijscamertge" gaat . Dat wijst 
er op dat deze laatstgenoemde uitbouw aan de noordzijde plaats vond, met een ingang aan 
de Klaps t raa t . 

Uit de omschrijving "cleyn spijscamertge" mogen we niet afleiden dat de ee t ru imte 
m a a r een klein hokje was. De verkleiningsvorm werd hier gebruikt om aan te duiden dat 
h e t "camertje" kleiner van afmetingen was dan de "earner" of "cleyne huysinge" . En da t 
kleine hu is was voor die tijd toch nog van een heel redelijke omvang. 

Langs de erfafscheiding met Cornelis Swanicksz en de akker van Ruwiel 
liep een pad dat vanaf het kleine huis met aangebouwde eetkamer toegang 
gaf tot een in de tuin staand privaat of toiletgebouwtje met daarin een poep-
doos boven een ton, die regelmatig moest worden geleegd. Het was in die tijd 
normaal dat de sanitaire voorzieningen buitenshuis geplaatst waren, zo veel 
mogelijk op enige afstand van de huizen. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1988. Het Utrechtse gezin van Jan en Cathrijn van Leemput had ook in
koms ten ui t Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 3, nr . 3, 
blz. 8 1 - 9 0 . 

2 Rechterlijke Archieven (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 2042. Repertorium op de leen-
registers van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 24.1. 

3 De plek waar deze lindeboom stond valt af te lezen uit de Gront-Caerte van het Dorp van 
Breuckelen, in 1681 vervaardigd door Bernard de Roij (zie: M. Donkersloot-de Vrij, 
1985. De Vechtstreek. Uitgeverij Heureka, Weesp, blz. 76 - 77). 
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Breukelen, Brooklyn en Bruickleen 

R.T. van de Geer 
Nassauplein 1, 3621 EA Breukelen 

In de lente van 1992 bracht ik een vakantie door op Long Island, een ei
land ten oosten van New York. In mijn vakantiehuisje daar vond ik een 
schoolboek, getiteld "The Long Island Story".1 Als Breukelaar was ik na
tuurlijk benieuwd of er ook iets over Brooklyn in zou staan. Ik kwam wel 
aan mijn trekken: een heel hoofdstuk was gewijd aan de Hollandse periode. 

Herkomst van de naam Brooklyn 

Eers t werd in dat hoofdstuk in "The Long Island" vermeld dat het Neder
landse bestuur land aanbood aan Hollandse kolonisten, die dit land t ien j aa r 
moesten bebouwen ter verkrijging van de eigendom, terwijl een tiende van 
de opbrengst aan het bestuur moest worden afgestaan. De letterlijke Engelse 
tekst luidt als volgt: 

"The Dutch East [moet zijn: West, RvdG] India Company wanted to keep 
control over Long Island. They offered land to Dutch set t lers who would 
s ta r t farms in the Brooklyn area. To own this property settlers had to farm 
the land for ten years. They also had to give one tenth of what they grew to 
the Company." 

Dan volgt een merkwaardige passage over de naamgeving. Het zou gaan 
om een kolonie van vijf dorpen, die Bruyckleen heette, wat in het Nederlands 
"free loan land" zou betekenen. Naderhand herdoopten de Engelsen dit in 
Brookland, nu Brooklyn. Bijgevoegd werd een afbeelding van "a Du tch 
household in Bruyckleen", compleet met lange Goudse pijpen en dergelijke. 

"This colony of five villages was called Bruyckleen. This m e a n s free 
loan land in Dutch. The English renamed the area Brookland. Today we 
call i t Brooklyn." 

Dus geen Breukelen, maar Bruyckleen, omdat het land in bruikleen werd 
gegeven. Als dit schoolboek de waarheid zou spreken, zouden Breukelen en 
Brooklyn dus niets met elkaar te maken hebben . . . 

De "History of the City of Brooklyn from its Settlement to the Present 
Time", een boek dat in het gemeentearchief van Breukelen te vinden is, ver
klaart het echter heel anders2: 

De kolonisten noemden hun dorp Breuckelen. We weten niet zeker of de 
naam eenvoudig een naam was uit he t oude land gegeven ter dierbare her
innering aan wat men achter had gelaten of dat ze de bodemgesteldheid 
weergaf, of beide. Het Hollandse Breukelen had, naar men a a n n a m , zijn 
naam ontleend aan het moerassige land. En men vertelt, dat Brooklyners 
rond 1800 zich nog herinnerden dat de bodem vroeger nogal wat welwater 
bevat te . De Hollandse boeren kunnen dus hun dorp, gevestigd in moeras
sig broekland, genoemd hebben naar he t Hollandse prototype. "Breucke
len" werd zo gespeld tot het eind van de 18de eeuw. Toen ging men alge
meen over op Brooklyn. (Vrij vertaald, iets bekort.) 

David Ment3 gaat eveneens op deze zaak in. Hij stelt, dat in de koloniale 
per iode de huidige "Borough of Brooklyn" verdeeld was in zes s t eden : 
Breuckelen, Bushwick, Flatbush, Flat lands, Gravesend en Nieuw Utrecht 
(zie Afbeelding 1). De Nederlandse kolonisten zouden de naam Breuckelen 
op verschillende manieren hebben gespeld, waaronder Breucklijn, Breuck-
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Afb. 1. Kaar t met de grenzen van de oorspronkelijke Nederlandse en Engelse plaatsen die 
gezamenlijk he t huidige Brooklyn vormen. (Uit: E. Nooter, 1984. The Old Dutch Home
steads of Brooklyn. The Long Island Historical Society, Fig. 1.) 

land, Brucklyn en Broucklyn. Langzaam verengelste dit tot Brookland of 
Brookline, waarna aan het eind van de 18de eeuw de s tandaardspel l ing 
Brooklyn werd. 

Kolonisatiegeschiedenis 

Wat te denken van dit alles? Een overzicht van de omstandigheden waar
onder de kolonisatie van het westelijke gedeelte van het Lange Eijlandt (nu 
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Long Island) plaatsvond is daarvoor nuttig. 
De kolonie Nieuw Nederland, gesticht in 1623, aanvankelijk alleen op 

Manhattan, groeide slechts langzaam, vooral door slecht bestuur. Dit was te 
meer bedreigend, omdat de Engelsen aanspraak op het gebied maakten en 
zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden opdrongen. Reeds in 1629 
begon men daarom in de gehele kolonie land op gunstige voorwaarden uit te 
geven, deels aan zelfstandige kolonisten, deels aan patroons die dan elk voor 
vijftig pachters moesten zorgen. Dat laatste mislukte vaak, omdat de pa
troons traag waren met de feitelijke kolonisatie. Zo ook op Long Island. Gou
verneur Van Twiller stichtte daar in 1636, vrij ver landinwaarts, op papier 
Nieuw-Amersfoort (later herdoopt in Flatlands). Pas jaren later begon de 
feitelijke vestiging, en eerst in 1647 werd de nederzetting als zodanig erkend. 
Eveneens in 1636 stichtte men Midwout, ook wel Vlackebosch genoemd 
(later Flatbush) en kort nadien bouwde men enkele huizen aan de westkust 
tegenover Manhattan bij Gowanus en Wallabout. 

In 1642 ging een veer Long Island verbinden met de hoofdnederzetting 
Nieuw-Amsterdam op Manhattan. De aanlegplaats lag tussen Gowanus en 
Wallabout in. Noordelijk van Wallabout stichtte men Boswijk (nu Bushwick). 
In 1643 vestigden zich zuidoostelijker, in Gravesend, Engelse dissenters 

**» 

Afb. 2. Foto uit ca. 1870 van het Vechte-Cortelyou House, een gedeeltelijk van steen opge
trokken boerderij waarvan het oudste gedeelte uit 1699 stamt. (Uit: E. Nooter, 1984. The Old 
Dutch Homesteads of Brooklyn, Fig. 7.) 
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(niet-Anglicaanse protestanten), die het religieus tolerantere Nederlandse 
gezag prefereerden boven het Engelse. Nog later, pas in 1646, ontstond an
derhalve kilometer landinwaarts van de aanlegplaats van het veer de vesti
ging Breuckelen, in 1647 ten zuiden daarvan Nieuw-Utrecht, en in 1654 in 
het oosten Oostwout. 

Wij kunnen ons deze nederzettingen niet bescheiden genoeg voorstellen. 
De hoofdvestiging Nieuw-Amsterdam zelf telde in 1628 slechts 270 inwoners, 
en in 1664 (het jaar waarin de Engelsen de kolonie Nieuw-Nederland ver
overden) nog maar 1500. Henricus Selijns, de Hervormde predikant van 
"Breuckelen", telde daar in 1664 slechts 31 huishoudens en 134 personen (in
clusief de woningen bij Gowanus, Wallabout en de aanlegplaats van he t 
veer).4 

Conclusies 

Het vorenstaande5 leidt mijns inziens tot de volgende conclusies. De vesti
ging van "Breuckelen" betrof een kleine, aanvankelijk niet erg succesvolle 
kolonisatie; de naamgeving zal men dus ook niet erg gewichtig hebben ge
vonden. De voorwaarden voor landuitgifte weken niet af van die elders en de 
spelling "Bruyckleen" kwam vroeger (zie Ment3) niet voor. De opvattingen in 
het schoolboek zijn dus onjuist. Dit gaat er trouwens ook ten onrechte van 
uit dat de hele kolonie de naam Brooklyn droeg, maar dat was slechts de 
naam van een der zes (niet vijf) dorpjes. Het woord "town" (= stad) wekt on
juiste associaties. Pas later, in de 19de eeuw, werd Brooklyn een verzamelbe
grip voor het hele gebied (en meer, zoals we zullen zien). 

Even terzijde: de bungalow "Op de Breucklijn" aan de Linnaeusdreef 
draagt een naam die volgens Ment wel in plaats van "Breuckelen" voor
kwam. 

Van consequente Utrechtse naamgeving is zeker sprake: Amersfoort 
(1636), Boswijk (bij Doorn) (1640), Breuckelen (1646), Utrecht (1647). De 
Utrechtse invloeden waren in de kleine gemeenschap Nieuw-Nederland re
latief groot. De Utrechtenaar Mijndert van der Horst stichtte als patroon een 
succesvolle kolonie aan de Hudson, in 1640 vestigden vijftig Utrechtse kolo
nis ten zich in de Zweedse kolonie aan de Delaware, net ten zuiden van 
Nieuw-Nederland, en in 1651 sloot Dirck Willemsz van Schalkwijk een kolo
nisa t iecontrac t met de patroon van Nieuw-Amersfoort. Gouverneur Van 
Twiller, die in 1636 met de naamgeving begon, was trouwens zelf afkomstig 
uit het Utrechts-Gelderse grensgebied. De naam is waarschijnlijk ontleend 
aan het goed Cleyn Twiller bij Scherpenzeel, even ten zuiden van Amers
foort.6 

Heimwee van de kolonisten speelde geen rol: ze waren te onbeduidend 
qua aanta l en invloed. Waarschijnlijk is men in de lijn Amersfoort - Boswijk 
voortgegaan, en dan kan bij de Breukelse keus de bodemgesteldheid hebben 
meegeteld. Bij geen der stichters blijkt een Breukelse afkomst. In elk geval: 
Breuckelen (conform Selijns), geen Bruickleen. 

Huidige situatie 

De kaar t van nu ziet er heel anders uit. Het district Brooklyn (deel van 
New York City) bestrijkt het gebied van de vroegere zes dorpjes (op een stukje 
Bushwick na) en reikt ook nog wat oostelijker. Er zijn enkele Nederlandse 
namen (Van Brunt Street, Lefferts Avenue, Middagh Street, Dijker Beach, 
New U t r e c h t Avenue) . Soms zijn ze verengels t . In F lush ing Avenue , 
Cripplebush en Coney Island zijn bij voorbeeld Vlissingsestraat, Kreupel
bosje en Konijneneiland nog te he rkennen . Oostelijker ligt Hemps tead 
(Heemstede) en aan de oostpunt van Long Island ligt Block Island, genoemd 
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Afb. 3. Foto uit ca. 1885 van het laat-17de-eeuwse De Har t Bergen House, dat in Gowanus 
lag. Het linker gedeelte is het oudst. (Uit: E. Nooter, 1984. The Old Dutch Homesteads of 
Brooklyn, Pig. 5.) 

naa r Adriaen Block, die als eerste rond het eiland voer. En er loopt midden 
over het eiland nog een oude grenslijn tussen het oostelijke Suffolk County 
en het westelijker Nassau County dat weer ten oosten van Brooklyn ligt. Die 
grenslijn is nog dezelfde als destijds (1650 - 1664) die tussen het Nederlandse 
en Engelse gebied. Veel valt van vroeger niet meer te bespeuren. De schaar
se oorspronkelijke Hollandse bevolking (die trouwens zelf a l lerminst homo
geen Neder lands was) is langzaam opgegaan in de Engelse . 7 Het woord 
"langzaam" is hier zeker niet misplaatst: zelfs in 1700 waren er m a a r 550 
inwoners, waaronder 100 slaven, in Breuckelen. Een rustige boerenneder-
zetting, zoals ook de eerste immigranten voor ogen stond. In onze woonwijk 
"de Poel" vinden we sommige van hun namen (Bout, Aer tsen, Dircksen, 
Van Couwenhoven) terug. Bout en Aertsen waren de gemachtigden van da t 
eerste kleine groepje uit 16468; ze werden toen ook meteen tot schepen be
noemd, hetgeen heel gewichtig klinkt, maar in een gemeenschap van hoog
uit een tiental huishoudens weinig betekenis had. Er is een kaa r t bewaard 
gebleven (jaartal onbekend) waarop de eerste schaarse bebouwing s taa t aan
gegeven. 

In Brooklyn, en op Long Island in het algemeen, bestaat (zo blijkt uit het 
schoolboek en uit de publikaties van de Brooklyn Historical Society en de 
Long Island Historical Society waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt) 
een grote belangstelling voor het Hollandse verleden. In 1984 organiseerde 
men nog een tentoonstelling over de oude bebouwing uit de Hollandse tijd 
(zie Afbeeldingen 2 en 3). Voor ons gevoel is er niet altijd een Hollandse 
bouwstijl in terug te vinden. Het beschikbare materiaal (hout), de herkomst 
van de eerste bouwers (soms afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden) en de 
aanpassing aan de capaciteiten van de bouwer zullen hun invloed hebben 
doen gelden. 
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Veel is besproken. Niet steeds bleek een duidelijke reconstructie mogelijk, 
maar enkele onzekere punten zijn wel opgelost. Waar het lezen in een oud 
schoolboek al niet toe leidt! 

Noten 

1 Gloria Sesso en Regina White, 1980. The Long Island Story. Steek Vaughan Co., Austin, 
TX. 

2 Henry W.B. Howard (Red.), 1893. History of the City of Brooklyn from i ts Sett lement to 
the Present Time, Vol. 1. The Brooklyn Daily Eagle, Brooklyn, 646 biz., in he t bijzonder 
biz. 39 ff. 

3 D. Ment, 1979. The Shaping of a City, a Brief History of Brooklyn. Brooklyn Educational 
and Cultural Alliance, biz. 5. 

4 G.F. de Jong, 1975. The Dutch in America, 1609 - 1974. Twayne Publishers, Boston, MA, 
biz. 15, noot 15. 

5 De a lgemene gegevens omt ren t Nieuw-Neder land zijn grotendeels ont leend aan P. 
Geyl, 1961. Geschiedenis van de Nederlandse Stam, deel II, blz. 571 ff., de gegevens over 
de vestigingen op Long Island aan het reeds genoemde werk van Ment. 

6 Collectie Roell. de Vries (Centraal Bureau voor Genealogie, ' s-Gravenhage). De naam 
Van Twiller komt nog veel voor in Bunschoten. 

7 In 1664 telde Nieuw-Nederland 9000 inwoners, waarvan slechts 6000 Neder landers . 
Nieuw-Engeland (de Engelse koloniën ten noorden ervan) had er toen al 50 000. En ook 
ten zuiden (Virginia) was er toen al een flinke kolonistenbevolking (zie De Jong). 

8 Howard, 1893, blz. 40. 

Uit oude raadsnotulen 

10. Oud-archief een ongewenste kostenpost 

"Eene gewenschte behoorlijke regeling van het Oud-Gemeente-archief is 
niet tot stand kunnen komen, doordien het meerendeel der Raadsleden het 
belang daarvan niet schijnt te willen inzien en omdat zulks kosten zoude 
veroorzaken." 

Uit: Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 9, Gemeenteverslagen 1851 - 1904. 
Daar in : Jaar l i jksch Uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toes tand der Gemeente 
Breukelen-St . Pieters, j aa r 1904, blz. 5. Een zelfde opmerking kwam ook al voor in he t 
Verslag over 1902. 

A.A.M. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 1, 1993 



54 

Boekbespreking 

Hans Boomsma en J.B. Mangé, 1992. De Vechtstreek zoals het was. History 
Book - bureau voor bedrijfshistorisch onderzoek, Dordrecht, 128 blz., ISBN 
90-5504-001-0, prijs f49,50. 

De auteurs , tevens uitgevers, hebben het zich gemakkelijk gemaakt . De 
inhoud van een schoenendoos vol oude krantenknipsels en wat foto's is op 
plaa tsnaam geordend en achter elkaar geplakt. Zo ontstond een boek met het 
karak ter van een ingebonden oude krant: een gebundelde verscheidenheid 
aan berichten, belangrijke en onbelangrijke, juiste en aanvechtbare, wille
keurig dooreen. Leuk om naar te kijken, stimulerend ui tgangspunt voor ge
sprekken bij de koffie of aan de bar. Maar meer ook niet. 

Een algemene inleiding, kort historisch overzicht en verantwoording van 
de gevolgde werkwijze staan er niet in. De samenstellers claimen dat niets 
van wat in het boek boek staat hergebruikt mag worden zonder hun toestem
ming, maa r gelet op de aard van de inhoud en de ja ren waarui t die s t amt 
zou hun eigen boek wel eens op zeer gespannen voet kunnen s taan met de 
auteursrechtwetgeving. Hoewel Abcoude, Baambrugge en Loenersloot niet 
tot de Vechtstreek behoren, komen ook die in het boek aan de orde; dat zal 
wel om commerciële redenen zijn gedaan. 

Aan Breukelen zijn 29 bladzijden gewijd, dat is 22,5% van het totaal; geen 
enkele andere gemeente haalt zo'n groot aandeel. De keus van wat wel en 
niet in het boek s taat lijkt uitsluitend bepaald te zijn door de knipsels die min 
of meer toevallig beschikbaar waren. Kleine feitjes s taan daardoor soms wel 
in het boek, terwijl allerlei grote feiten er niet in worden vermeld. Naas t veel 
mater iaal van vóór de Tweede Wereldoorlog en enige prenten van daa rna 
staat er helaas niets in het boek over de tijd van mobilisatie, bezetting en be
vrijding. Het bezoek uit Brooklyn aan Breukelen in 1929 wordt genoemd, de 
belangrijkere contacten in de jaren volgend op de Tweede Wereldoorlog niet. 

Door bepaalde oude krantenberichten commentaarloos te herhalen wordt soms inmid
dels volledig achterhaalde kennis ten onrechte opnieuw onder de mensen gebracht . Op de 
bladzijden 42 en 43 s taat tot tweemaal toe de kop "Breukelen, het duizendjarig dorp aan de 
Vecht" terwijl we intussen weten dat he t dorp minstens een aanta l eeuwen ouder is . Er zijn 
ook krantenber ich ten met fouten, die daardoor helaas een nieuw leven krijgen. 

Achtergrondkennis ontbrak bij de samenste l lers . Daardoor kon ook een loos ber icht 
over de wereldreis per tandem van de heren Dekker en Staller in dit boek terecht komen 
(blz. 41), hoewel die reis in werkelijkheid nooit is gemaakt . De samenste l le rs werk ten ook 
slordig; ondanks omringende knipsels waar in Kees de Tippelaar correct L.C. Dudok de 
Wit wordt genoemd duiden ze hem in een derde bijschrift op dezelfde bladzijde aan als 
Dudok van Heel. 

Het hele boek is gedrukt in een ouderwets bruinige kleur; dat wekt nostal
gische gevoelens en verbloemt tegelijkertijd dat het ui tgangsmateriaal tech
nisch soms wel wat te wensen overliet en de kwaliteit van het drukwerk in 
het boek zelf ook niet zo best is. 

Het mooiste van het boek is eigenlijk het stofomslag, met een fraaie topo
grafische kaa r t van de Vechtstreek en de wapens in kleur van de gemeenten 
waaraan het boek aandacht besteedt. Op de voorkant van de l innen band 
s taat alleen het fors uitgevoerde beeldmerk van History Book, op die manier 
nog eens onderstrepend dat deze heren reclame en voordelen voor zichzelf 
belangrijker vinden dan een goede dienstverlening aan de lezer. 

H.A. M.-W. 
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Mededelingen van het bestuur 

Aankondiging van komende HKB-activiteiten 

De v o o r j a a r s v e r g a d e r i n g 1993 vindt plaats op dinsdag 23 maart, 19.30 
uur, in de Scholengemeenschap Vegtstede, Engel de Ruyterstraat 40, Breukelen. 
Deze begint, als gebruikeli jk, met een korte huishoudelijke vergadering (jaar
verslagen, bestuursverkiezing, e.d.). Daarna zal de heer D. Koen (Maarssen, me
dewerker Rijksarchief te Utrecht) een verhaal met dia's houden over Breuke
len en de Waterlinie. Omdat zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
door onze omgeving liepen zal deze avond ongetwijfeld uw kijk op onze land
schappeli jke omgeving verdiepen. 

Op zaterdag 27 maart 1993 organiseert de Stichting Stichtse Geschiedenis 
(SSG) een h i s t o r i s c h e markt voor de leden van alle historische verenigin
gen in de provincie Utrecht. Ook de HKB, die bij de SSG is aangesloten, neemt 
aan deze markt deel. Deze markt vindt plaats in de Nicolaïkerk op het Klaas
kerkhof te Utrecht . Historische verenigingen, musea, archieven, ui tgeveri jen, 
boekhandels en andere instellingen met activitei ten op geschiedkundig gebied 
presenteren zich daar aan een breed publiek. In marktkramen liggen boeken, 
t i jdschriften, foto's, prentbriefkaarten enzovoorts ter inzage en ter verkoop. De 
toegang is gratis. De markt duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. In de middag kan 
tevens een bezoek worden gebracht aan de nieuwe opstel l ing van de his to
rische afdeling van het nabijgelegen Centraal Museum. 

Gedurende de hele maand april is er een door de HKB verzorgde t e n t o o n 
s t e l l i n g in de O p e n b a r e L e e s z a a l en B i b l i o t h e e k , Joris Dircksenstraat 
20, Breukelen. De tentoonstell ing is gedurende de openingsuren van de biblio
theek voor iedereen gratis toegankelijk. Onder meer zullen daar de vier origi
nele pas te l tekeningen te zien zijn, waarvan in dit t i jdschriftnummer zwart-wit 
reproduct ies zijn opgenomen. Verder diverse andere prenten, oude foto's en 
een verscheidenheid aan historisch interessante voorwerpen. 

Maandagavond 19 april 1993 is er een door de HKB georganiseerde d i a 
avond in gebouw Irene in K o c k e n g e n , aanvang 20.00 uur. De bij velen be
kende Kockengense aannemer Frans Brunt zal daar l ichtbeelden van Kocken
gen laten zien, met nadruk op de ontwikkelingen in de 20ste eeuw. Bij de dia's 
zullen mondelinge toelichtingen worden gegeven. Voor HKB-leden is de toe
gang gratis, niet-leden betalen f 5,- per persoon. 

Op 15 mei 1993 is onze jaarlijkse e x c u r s i e . We maken ditmaal een wandeling 
en een boottocht in het fraaie l andgoed Terra Nova te L o e n e n . Een prach
tige kans om dit normaal niet toegankelijke natuurgebied ook vanaf het water 
te aanschouwen. 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. 

Iedereen die bezig is uit te zoeken wie zijn voorouders waren - of dat graag 
zou willen doen - mag een door de HKB verzorgde g e n e a l o g i s c h e a v o n d op 
dinsdag 11 mei 1993, om 20.00 uur, beslist niet missen. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in de zaal van de Gereformeerde kerk, Willink van Collenstraat. Spreker 
is de heer W.J.A. van 't Einde, die zijn sporen onder andere heeft verdiend in de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Enkele HKB-leden met genealogische 
ervaring zullen aanwezig zijn om te helpen uw vragen te beantwoorden. 

In de tweede helft van 1993 is er opnieuw een historische vertelavond in 
Nieuwer Ter Aa, houden we onze gebruikelijke najaarsledenbijeenkomst in de 
Centrale Technische School en is er de Dudok de Wit feestweek (24 september - 2 
oktober) , waarover we in het vorige tijdschriftnummer al uitvoerig bericht ten. 

Periodiek aftreden van HKB-bestuursleden 

In de hu ishoudel i jke vergadering aan het begin van de voor jaarsbi jeen
komst 1993 zijn de bes tuurs leden mw. Van Kouterik en de heren Manten, 
Polderman en Van Walderveen reglementair aan de beurt van aftreden. De 
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voorzit ter moet volgens de statuten in die functie worden gekozen; voor het 
overige mag het bestuur intern de taakverdeling regelen. Mevrouw Van Koute-
rik wenst wegens gewijzigde persoonlijke omstandigheden uit het HKB-bestuur 
te treden. In haar plaats stelt het bestuur de heer J.W.R. Pol (Stinzenlaan 12, 
Breukelen) kandidaat. De drie overige aftredenden zijn opnieuw verkiesbaar . 

In alle vier gevallen kunnen ook de leden kandidaten s te l len . Volgens de 
Statuten moeten dan ten minste tien Kringleden in een door alle tien onderte
kend schrijven aan het HKB-bestuur (p/a H. Polderman) een bes tuurskandidaa t 
voordragen. Daarbij moet een verklaring van de kandidaat worden gevoegd dat 
hij of zij met de voordracht instemt. Een bestuurstermijn duurt drie jaar. 

L e d e n a a n t a l 

m 
Onze Kring sloot het jaar 1992 af met 680 betalende leden op de ledenlijst, als-

— ede 13 ru i l l idmaatschappen en 11 extra abonnementen op ons t i jdschr i f t . 
Vergeleken met de eindstand van 1991 (641) een groei met 6 ,1%. Dat is een lager 
groeipercentage dan in voorgaande jaren, maar nog steeds een groei . En dat is, 
bij de omvang die we al hadden bereikt, heel stimulerend. 

Na de gebruikeli jke af- en bijboekingen bij de jaarwisse l ing begonnen we 
1993 met 670 betalende leden, tegenover 624 het jaar daarvoor. Het ledenverlies 
dat zich altijd voordoet bij de afsluiting van de jaarlijkse ledenlijst en het begin 
van een nieuw contributiejaar, was dit keer slechts 2,9 %, wat opmerkelijk laag 
mag heten, en werd voor een deel al weer gecompenseerd door n ieuwe in
stroom. 

In het oudere deel van de kern Breukelen (ten noorden van de oprit naar de 
hoge brug) hielden ledenaanwas en ledenverlies elkaar in 1992 nagenoeg in 
evenwicht . Ook daar kwamen diverse nieuwe leden onze gelederen vers terken, 
en het daar geboekte ledenver l ies kwam gelukkig voornamel i jk door ver
huizingen naar Broeckland. In het gebied ten zuiden van de oprit naar de hoge 
brug steeg het ledental tot 53 (eind 1991: 42). 

In Kockengen steeg ons ledenaantal van 76 naar 88 (en daarmee tot 12,9% 
van ons totale bestand per einde 1992), in Nieuwer Ter Aa van 18 naar 28 (4,1%) 
en in het landeli jke gebied van Breukelen ten westen van het Amsterdam-Rijn
kanaal van 26 naar 32 (inbegrepen 2 in het Rooie Dorp en directe omgeving) . 
Ten oosten van de Vecht (26) en in Breukeleveen (11) bleef ons ledenaantal 
vrijwel constant . Het aantal leden in Nederland buiten Breukelen en Breukele
veen steeg heel licht, van 91 naar 95, dat in het buitenland liep terug van 4 
naar 2. 

G e k r e g e n 

Versche idene malen in het afgelopen halfjaar werden we verbl i jd door 
leden die ons historisch waardevolle materialen aanboden. Daarbij waren ver
schi l lende oude documenten, waaronder een er fpachtovereenkomst uit 1757 
betreffende een perceel aan de Dannestraat (via Mw. Haars uit de nala tenschap 
van Mw. Kapper van Zijll) en diverse koopakten van een pand aan de Achter
s t r aa t ( l a te r B rugs t r aa t , thans Kerkbr ink) (gekregen van Mw. A. S m i t s -
Schalkx), alsmede een aantal fotokopieën van dergelijke documenten. Deze zijn 
ons van groot nut om de oude geschiedenis van Breukelen te ontrafelen en bo
vendien op zich belangrijk genoeg om voor het nageslacht bewaard te worden. 
Hetzelfde geldt voor oude foto's en prentbriefkaarten, waarvan we er weer een 
aantal mochten ontvangen (o.a. van de familie Bos-Spruit). 

De heer A.J .A.M. Lisman bezorgde ons een exemplaar van het boek van 
H.W.M. Giezen-Nieuwenhuys en C C S . Wilmer, 1987, Nederlandse Duiventillen, 
met daarin de handtekeningen van degenen die betrokken waren bij de over
dracht van het gerestaureerde duifhuis bij Beekoever. Van anderen kregen we 
nog enkele boeken en brochures, een oude kalender met Breukelse afbeeldin
gen en wat oude knipsels. 

Blij zijn we ook met een cassettebandje waarop wijlen ds. F.J. ter Beek te 
horen is bij een rondleiding van bezoekers door de Pieterskerk en met een col
lectie oude sigarenbandjes van bedrijven die in Breukelen en Kockengen ge
vestigd waren. Alle gevers willen we heel erg bedanken voor hun gaven. 
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Historische Reeks Breukelen 

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk 
van Breukelen 

30 maart 1893 - 30 maart 1993 

door KUT. van Es 

Op 28 maar t 1993 viert de Gereformeerde Kerk van Breukelen haar 100-
jar ig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft de vice-voorzitter van de Histo
rische Kring Breukelen, H.J. van Es, een boek geschreven, "Geschiedenis 
van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. 30 maart 1893 - 30 maar t 1993", 
dat is opgenomen in de Historische Reeks Breukelen. Dit fraai gebonden en 
gemakkelijk lezende boek telt 296 bladzijden A4-formaat en bevat 98 illustra
ties, waaronder 50 foto's. 

In hoofdstuk 1 wordt de voorgeschiedenis van de Afscheiding te Kocken-
gen en van de Doleantie te Breukelen beschreven. De hoofdstukken 1 t/m 6 
geven in ruim 180 bladzijden de geschiedenis van het kerkelijk leven in en 
rond de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Daarna volgen de noten (die 
eveneens rijk zijn aan interessante details), een verklarende woordenlijst en 
naamli js ten van predikanten, ouderlingen, diakenen, kosters, organisten 
en voorzitters van de Commissie van Beheer. 

Het boek is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor de ontwik
kelingen binnen deze kerkelijke gemeenschap gedurende de beschreven pe
riode. Dat zullen niet alleen de leden en oud-leden van deze kerk zijn, die in 
dit boek wellicht een of meer keren de naam van een of meer van hun voor
ouders zullen tegenkomen en misschien ook die van zichzelf. Dat kunnen 
ook de leden zijn van de Nederlandse Hervormde Gemeente, de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Breukelen en 
omgeving, waarvan de geschiedenis ten dele samenvalt met die van de jubi
lerende kerk. Afhankelijk van hun leeftijd zullen de lezers zich si tuat ies , 
personen en gebeurtenissen herinneren of met verbazing kennis nemen van 
vroegere gewoonten en opvattingen. Die lezers kunnen ook mensen zijn met 
belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis in ruime zin (want ook over 
Breukelen valt uit tekst, illustraties en noten veel wetenswaardigs op te die
pen) en personen met brede kerkhistorische interesses (want het boek gaat 
in op allerlei bijzonderheden waar een algemene kerkhistorische verhande
ling niet aan toe komt) . 

Het boek kost in de boekhandel ƒ 49,50. Voor leden van de Historische Kring Breukelen 
geldt een gereduceerde prijs van ƒ 37,50 indien zij het boek tegen contante betal ing afhalen 
op een van de onderstaande adressen: 

Helmbloem 13, Breukelen (Mw. N. Peppink-Greven) 
Oud Aa 37, Breukelen (A.A. Manten) 
Portengen 97, Kockengen (G. Versloot) 
Straatweg 27, Breukelen (J. Burggraaf) 
Vrijheidslaan 126, Breukelen (B. Barelds). 

Leden van de Gereformeerde Kerk kunnen het boek eveneens tegen deze speciale prijs 
verkr i jgen, m a a r dan via h u n kerk . 

Verkrijgbaar vanaf 1 april 1993 

ISBN 90.6550.118.5 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Huis en park van Slangevecht 
omstreeks 1890, getekend door de eigenaar-bewoner van dat Vechtbuiten, de 
befaamde Breukelaar L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"). In het mid
den heeft hij zichzelf afgebeeld met zijn favoriete paard Kee. Deze tekening 
komt voor op fraai verzorgde papieren servetten die Kees had laten drukken 
ten behoeve van zijn vele gasten. 

In 1993 is het 150 jaar geleden dat Kees Dudok de Wit werd geboren en 80 
jaar geleden dat hij op Slangevecht overleed. 


