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Sint-Annaverering in en rond Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de Middeleeuwen namen religieuze genootschappen of gilden voor 
brede lagen van de bevolking een belangrijke plaats in.1 De twee belangrijk
ste in Breukelen waren de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, die de oudste 
was en een groot pand bezat - in termen van nu - op de noordwesthoek van 
de Kerkbrink, en de Sint-Anna Broederschap. Deze laatste werd mogelijk 
kort voor 1500 opgericht.2 

In de Breukelse Sint-Pieterskerk stond een Sint-Anna-altaar, waaraan 
een speciale vicaris (kapelaan) verbonden was.2 Deze moest zorgen voor het 
eeuwige (= altijd brandende) licht, voor het regelmatig opdragen van missen 
en voor de jaarlijkse viering van de feestdag van de Heilige Anna op 26 juli. 
In het bijzonder bij deze laatste gelegenheid dienden de gildebroeders als het 
enigszins kon aanwezig te zijn, als onderdeel van de jaarlijkse feestelijke sa
menkomst van de Sint-Anna Broederschap. Deze begon gewoonlijk met een 
processie door de dorpsstraten. 

Sint-Anna-te-Drieën 

Zoals veel Middeleeuwse devoties berustte ook de Annaverering niet op 
een bijbelse grondslag. De persoon van Anna duikt pas op in de apocriefe 
evangeliën (zie ook Afbeelding 1), waar de kerk altijd wat gereserveerd te
genover heeft gestaan. In de 6de eeuw waren er al sporen van verering in 
zowel het Oosterse als het Westerse christendom. Maar pas na 1350 werd 
Anna officieel door Rome erkend. Vanaf die tijd nam haa r verer ing zo'n 
hoge vlucht dat zij aan het einde van de Middeleeuwen in de aandacht van 
de gelovigen alleen nog door haar dochter Maria werd overtroffen. In 1481 
nam paus Sixtus IV het feest van Sint-Anna op in de officiële Roomse heili
genkalender. 

De enorme populari tei t van Sint-Anna heeft een evenredige neers lag 
gehad in de beeldende kunst en de l i teratuur . Vooral voorstellingen van 
Anna met haar dochter Maria en kleinzoon Jezus ("Sint-Anna-te-Drieën") 
zijn bekend.3 

Het kan haast niet anders of ook op het Sint-Anna-altaar in de Breukelse 
dorpskerk zal een Anna-te-Drieën hebben gestaan (die dan later helaas ver
loren is gegaan). "Help Sint-Anna met u Derde" en "Help Jezus , Maria, 
Anna" moeten aan het eind van de Middeleeuwen veel gehoorde schietge-
bedjes zijn geweest. 

Naas t de Anna-te-Drieën was in de Late Middeleeuwen ook de afbeelding 
van de "Heilige Maagschap" een geliefd thema; daarin werd Anna voorge
steld als de stammoeder van een omvangrijk en illuster geslacht. 

Jan van Denemarken 

De oudste ons bekende levensbeschrijving van Sint-Anna in de Neder
landse volkstaal is het boek "Die historie, die ghetiden ende die exempelen 
vander heyligher vrouwen sint Annen", gedrukt omstreeks 1490/1491. De 
schrijver van dat boek was vrijwel zeker de seculiere priester J an van Dene
marken. Hij schreef het oorspronkelijk in het Latijn, waarna Wouter Bor er 
een vertaling en bewerking van verzorgde.3 

Deze J a n van Denemarken stamde uit het geslacht Van Denmarcken of 
Van Denemarc. Dat ontleende zijn naam aan de gerechtsheerlijkheid Dene-
marc of Denmarcken (thans Demmerik geheten; zie ook Afbeelding 2), ten 
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Afb. 1. Houtsnede uit "Dat eerwaerdich boek vanden leven, woerden, passie, verissenisse, 
ende gloriose opvaert ons heren Jesu Christi", in 1512 door Henrijc Ecker t van Homberch te 
Antwerpen gedrukt. Deze houtsnede toont vier gebeurtenissen uit he t levensverhaal van de 
heilige Anna. Volgens de apocriefe bijbelboeken komt het verhaal kort samengevat hierop 
neer : Anna was aanvankel i jk onvruchtbaar . Tijdens he t feest van de Tempelwijding wil
de haa r man Joachim een offer brengen, maar de dienstdoende priester s tuurde hem op botte 
wijze weg omdat hij geen kinderen had (zie links boven in de houtsnede) . Beschaamd trok 
Joachim zich bij zijn herders in de bergen terug. Lange tijd hoorde Anna nie ts van hem. 
Zij klaagde toen dat ze nu èn geen kinderen èn geen man had en sprak de belofte uit dat zij, 
mocht ze alsnog een kind krijgen, dat zal afstaan voor de dienst van God. Direct daarop 
zag zij een engel, die haa r de geboorte van een dochter aankondigde (l inks onder). Ook 
ging er een engel naar Joachim met dezelfde boodschap (rechts boven). Na een lange terug
tocht bereikte Joachim de Gouden Poort in Jeruzalem, waar Anna op hem wachtte (rechts 
onder). Na negen maanden werd Mar ia geboren. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 2, 1993 



59 

westen van Oukoop, tussen Vinkeveen en Wilnis. Het oude geslacht Van 
Denmarcken behoorde tot de lagere Utrechtse adel. 

J a n van Denemarken was zeer ijverig in de verbreiding van de Annadevot ie . Hij hield 
zich tevens intens bezig met de familie van Sint-Anna. Zo schreef hij een historie van Sint-
Jozef, een processiespel over het huwelijk van Jozef en Maria waar in Van Denemarken 
zich keerde tegen degenen die Jozef voorstelden als een man die bij zijn huwelijk al van 
oudere leeftijd was. Verder zijn van Van Denemarken een preek en een verkorte levensbe
schrijving van Jozef bewaard gebleven. Bovendien schreef hij "Sinte Joach ims Leven", 
een levensbeschrijving van Joachim (die volgens het apocriefe Proto-evangelie van Jaco
bus getrouwd was met Anna en de vader was van Maria). Het processiespel en de teksten 
over Jozef en Joachim werden omstreeks 1547 heruitgegeven in een verzamelbundel "Scoon 
genuchlike historie vanden heilighen Joseph". In dat geschrift wordt J a n van Denemar
ken aangeduid als "Docter ende werlick priester", wat doet vermoeden dat hij als parochie
geestelijke werkzaam was. Verder is er over hem weinig bekend. 

Pieter Dorlant 

Een andere belangrijke Nederlandse schrijver over Sint-Anna was Pieter 
Dorlant (ook bekend onder zijn verlatijnste naam Petrus Dorlandus). Be
kend is vooral zijn boek "Historia perpulchra de Anna sanctissima", dat een 
bundeling is van twee in wezen geheel afzonderlijke werken en een brief.3 

Voor ons zijn vooral het eerste werk en de brief van belang. Dat eerste werk 
bestaat op zijn beurt ook weer uit drie delen. De eerste twee daarvan behan
delen het leven en de afkomst van Sint-Anna en het leven van haar dochter 
Maria tot haar huwelijk met Jozef. In het derde deel van het eerste werk 
worden twintig mirakelen (wonderverhalen) beschreven. In de brief die in 
de "Historia" is opgenomen schreef Dorlant aan een familielid die waar
schijnlijk priester in Diest (in het Belgische Brabant) was. Met hem was hij, 
zo blijkt, in discussie geweest over het leven van Sint-Anna. De geadresseer
de was naa r het schijnt beïnvloed geraakt door de preken van Franciscaner 
monniken, zoals Brugman, die de nadruk legden op de armoedige omstan
digheden waaronder Anna, Jozef en Maria leefden. Daartegenover stelde 
Dorlant nogmaals dat Anna uit een koninklijke familie stamde en niet onbe
middeld was. 

Toen Dorlant over Anna ging schrijven was hij op de hoogte van een eerder boek over 
h a a r , de "Legenda seu vita beat i ss ime Anne" van een anonieme Dominicaner monnik, en 
van he t werk van J a n van Denemarken. Maar hij zette toch een duidelijk eigen stempel op 
zijn geschriften. Hij breidde de geschiedenis van Sint-Anna ui t met bijzonderheden over 
h e t leven van Maria. In samenwerk ing met zijn Dominicaner vr iend Dominicus van 
Gelre verbond hij ook de Annaverer ing met de rozenkransdevotie. Hij verzorgde zelf een 
voor een breder publiek bedoelde Nederlandstalige bewerking van zijn "Historia", he t om
s t reeks 1500 gedrukte "Die historie van Sint-Anna". Kort daa rna publiceerde hij in de 
volkstaal ook een levensbeschri jving van Sint-Jozef. Een andere vriend, Andreasz van 
Amsterdam, spande zich sterk in om aan de geschriften van Dorlant ze veel mogelijk be
kendheid te geven. 

Pieter Dorlant werd in 1454 in Waalhoven in Belgisch Limburg geboren. 
De verleiding is groot te denken aan een verwantschap met de Dorlants die 
afs tamden van Gijsbrecht Dorlant, bastaard van Nijenrode, waarvan af
stammelingen wijd verspreid raakten, maar een relatie tussen beiden heb 
ik niet kunnen vinden. Pieter Dorlant schreef zich in 1472 in als student aan 
de universiteit van Leuven en trad daarna in bij de orde van de Kartuizers. 
Hij bracht het tot vicaris van het Kartuizerklooster te Zelem, bij Diest. 

Geografische spreiding van de Annadevotie 

De oudste sporen van Annaverering in Nederland liggen in Limburg, 
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waar al in de Vroege Middeleeuwen de kerk van Echt aan Anna werd ge
wijd en in de 13de eeuw in Maastricht een Annakapel werd gesticht in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ook waren er tekenen van een vroege Annadevotie 
in de kuststreek (Aalsum in Friesland, Stitswerd in Groningen, Kampen in 
Overijssel, Sint-Anna-ter-Muiden en Domburg in Zeeland) en in Breda, 's-
Hertogenbosch en Nijmegen. Binnen het gewest Utrecht was er vóór 1400 al
leen in de stad Utrecht enige aandacht voor de Heilige Anna. 

In de bloeitijd van de Annadevotie, gedurende de 15de en 16de eeuw, was 
er over heel Nederland sprake van een sterke uitbreiding in het aantal tast
bare uitingen van Annaverering, in de steden zowel als op het platteland. In 
de steden verrezen verscheidene aan Anna gewijde (kerk)kapellen, kerken 
en kloosters. In de dorpen ging het meestal om de stichting van aan Anna 

Afb. 2. Detail van de wandkaar t van Holland door B.F. van Berckenrode (1621). Demme-
rik (midden boven in dit kaar tfragment) werd daarop nog geschreven als Denmarcken . 
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gewijde al taren. Gerekend naar gewest, gingen Brabant, Gelderland, Lim
burg, Zuid- en Noord-Holland en Overijssel voorop. Het gewest Utrecht stond 
wat meer bij de achterhoede. Daar nam de Annaverering vooral in de stad 
Utrecht zeer aanmerkelijk toe, hoewel toch ook nog ten minste elf andere 
plaatsen aantoonbaar deel hadden gekregen in de verering van Sint-Anna. 
In Noordwest-Utrecht lijkt alleen een relatief grootschalige Annadevotie te 
hebben bes taan in Breukelen, hoewel ook in de kerk van Kockengen een 
sculptuur van Anna was aangebracht. Uit ander plaatsen in deze hoek van 
de provincie zijn geen concrete bewijzen van een collectieve verering van 
Sint-Anna gemeld. Loosdrecht kent minstens sedert de 16de eeuw een Sint-
Annepad, dat vermoedelijk deel uitmaakte van een vaste processieroute.4 I n 
Noordoost-Utrecht concentreerde de Annaverering zich vooral in Amers
foort, Baarn en Soest; en in het zuiden van ons gewest in Rhenen, Houten, 
Schalkwijk en J u t p h a a s . Anna Broederschappen bestonden er in de stad 
Utrecht ,5 en in Breukelen, Baarn5 en Woudenberg.6 De Sint-Anna Broeder
schap van Woudenberg heeft zich zelfs weten te handhaven tot op de dag van 
vandaag. 

De Sint-Anna Broederschap van Breukelen 

Wie het initiatief heeft of hebben genomen voor de Breukelse Sint-Anna 
Broederschap is niet duidelijk. Maar voor de verankering van deze broeder
schap in onze samenleving zorgden vrijwel zeker de Van Nijenrodes. Zij 
droegen de plaatselijke kerk een warm har t toe. Zo schonken Gijsbrecht III 
van Nijenrode en zijn vrouw Alienora van Borsselen een luidklok en een ok-
saal (galerij voor zangers en orgel) aan de kerk en stichtten zij in 1467 enke
le vicarieën, onder andere ter ere van St. Johannes Evangelist en St. Bar
bara . 

De Sint-Anna Broederschap had een dubbele doelstelling. In de eerste 
plaats wilde ze aan God en Zijn heiligen de verschuldigde eer bewijzen en 
zodoende tevens zorgen voor het heil van haar leden en overleden leden. In 
de tweede plaats streefde ze ernaar vrede en vriendschap onder haar leden 
aan te kweken en te bevorderen.7 

Het door de broederschap ingestelde vicariaat van het Sint-Anna-altaar 
in de kerk van Breukelen en de erediensten aan dat al taar werden groten
deels gefinancierd uit de opbrengsten van de Sint-Anna-akker (zie Afbeel
ding 3), een perceel land tussen Vechtdijk (nu Straatweg) en Vecht, doorsne
den door de Klaps t raa t (nu Herenstraat) . 2 Aanvankelijk werd gesproken 
van het land van het Sint-Anna-altaar,8 later werd het deel tussen de Vecht
dijk en Klapstraat gewoonlijk aangeduid als de Sint-Anna-boomgaard.9 Op 
het s tuk tussen Klapstraat en Vecht stond een huis. De eigenaar daarvan 
moest erfpacht betalen aan de vicarie van het Sint-Anna-altaar.10 

De Sint-Anna-akker was vermoedelijk, voordat ze kerkeland werd, eigen
dom van de Van Nijenrodes, want zij mochten de aan het Sint-Anna-altaar 
verbonden vicaris voordragen.10 

De Breukelse Sint-Anna Broederschap bezat bovendien nog 4 morgen 
land aan de "Cortrijker kade".10 

De vicaris droeg aan het Sint-Anna-altaar behalve missen ter ere van de 
Heilige Grootmoeder, ook zielemissen op voor overleden leden en verwanten 
van leden der Broederschap. 

In de feestelijke samenkomst op de naamdag van de heilige Anna werd 
niet alleen gebeden en gezongen, gegeten en gedronken, maar werd ook de 
jaarlijkse rekening en verantwoording afgelegd over het beheer van de bezit
tingen van de Broederschap. De ongedwongenheid die het grootste deel van 
het Sint-Annafeest kenmerkte, werd niet strijdig geacht met de religieuze 
strekking van de vereniging. 
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Afb. 3. Kaar t uit de 18de eeuw, gemaakt bij het tot stand komen van he t park van he t 
Vechtbuiten Vroeglust (Collectie Historische Kring Breukelen). Het toont he t gedeelte van 
de S in t -Anna-akker te Breukelen (toen de Sint-Anne boomgaard genoemd) t u s s e n de 
"Reijweg" ( thans Straatweg, links) en "de Straat" (Klapstraat , t hans He rens t r aa t , rechts) . 
De Sint-Anna-akker lag dus ten noorden van waar nu de Rooms-Katholieke kerk s taa t . Op 
de k a a r t is de zuidgrens van de Sint-Anna-akker de licht gebogen lijn iets ten noorden van 
de "Midde Laan" en de noordgrens de stippellijn dwars door de langgerekte rechthoekige 
"Eende vijver". Voor he t gedeelte van de Sint-Anna-akker tussen H e r e n s t r a a t en Vecht, zie 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5 (1990), nr. 4, blz. 122 en 127. 
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Iedereen die dat wilde, kon in principe lid worden van de Sint-Anna Broe
derschap, boer en burger zowel als notabele en edele, vrouw zowel als man, 
arme zowel als rijke. Of het gezelschap in de praktijk ook echt zo breed ge
schakeerd was, heb ik niet kunnen nagaan. Bij het toetreden moest een bij
drage worden betaald voor het eeuwige licht en de kaarsen voor het altaar. 
Regelmatig dienden de leden een goede daad te verrichten. 

Als mens of dier geplaagd werden door ziekte zullen velen de raad van 
J a n van Denemarken hebben opgevolgd door naar het Anna-altaar te gaan 
om daar een kaarsje te branden en "eenen penninc of oec aelmoessen te ghe-
ven den armen menschen om haren wille". Dit laatste duidt er op dat de 
Sint-Anna Broederschap ook aan armenzorg deed; het is mij niet bekend of 
het daarbij vooral ging om de armen binnen de eigen gelederen of om aan
dacht voor de minst bedeelden in algemene zin. 

De Sint-Anna-te-Drieën van Kockengen 

Aan het zuider-dwarspand van de Nederlandsche-Hervormde kerk in 
Kockengen bevindt zich een omstreeks 1500 gemaakt zandstenen votiefreliëf 
van Sint-Anna-te-Drieën: Anna gezeten op een grote zetel, met een geopend 
boek in de handen; Maria terzijde gezeten op een bank, met het Kind op 
schoot, dat in het boek grijpt (zie Afbeelding 4). De Sint-Anna-te-Drieën van 
Kockengen is vrij ongewoon, doordat er ook andere figuren aan zijn toege
voegd. De gever van het kunstwerk (uit de familie Van der Pot) ligt geknield 
aan de linkerkant en wordt aan Sint-Anna en de haren voorgesteld door de 
apostel Sint Andreas, die de bijbel met zich draagt in een boekenzak. Vóór de 
schenker staat zijn wapenschild met drie potten; links en rechts een enge
lenfiguur; boven het tafereel zweeft nog een derde engel. 

De kerken kregen in die tijd vaak religieuze kunstwerken van de adel of van rijke bur
gers, die daarmee hun vroomheid en status tot uitdrukking brachten. Maar in veel geval
len was de verwijzing naar de identiteit van de gever wat bescheidener van aard. 

Het votiefstuk werd ontdekt bij een restauratie van de kerk in 1956. Het zat onherken
baar ingemetseld in een van de steunberen aan de zuidzijde. Waarschijnlijk is het daar 
aangebracht bij herstelwerkzaamheden na de Kerkelijke Reformatie. Enkele gedeelten 
zijn beschadigd, onder andere het kopje van het Christuskind. De votiefsteen is in 1957 
weer zichtbaar in de kerk teruggeplaatst. 

De Kockengense Sint-Anna-te-Drieën is duidelijk beeldhouwwerk uit de 
Utrechtse school. Het generatieverschil wordt op karakter i s t iek Stichtse 
wijze benadrukt door Anna op een monumentale bank te plaatsen met op 
een lager plan de zittende Maria. Het baldadige gedrag van het Kind, dat 
met Zijn rechterhand in het opengeslagen boek op Anna's schoot bladert, is 
typisch Nederlands. 

Wie goed naar het kunstwerk kijkt beseft hoe in de Late Middeleeuwen de 
Heilige Moeder Anna bij velen appelleerde aan gevoelens van warmte, vei
ligheid en geborgenheid. 

Aanleidingen voor de grote populariteit van Sint-Anna 

De grote populariteit van Anna in de 15de en 16de eeuw had verscheidene 
oorzaken. 

In de eerste p laats was er bijna overal in West-Europa door de hele 
Middeleeuwen heen in de religieuze beleving de behoefte aan een nieuwe in
vulling van de ruimte die in de verdreven heidense godsdiensten werd inge
nomen door moedergodinnen. Al in de vroege Middeleeuwen werd een aan
tal vrouwelijke heiligen vereerd, die een zelfde soort funkties hadden als eer
der de heidense godinnen. Anna kon daar eenvoudig aan worden toege
voegd.11 
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In de tweede plaats was er verband met toen actuele strijdvragen rond de 
menswording van Christus, in het bijzonder rond de kwestie van de "on
bevlekte ontvangenis" van Maria. Als de moeder Gods bij haar geboorte al 
vrij was van de erfzonde, zou dat met terugwerkende kracht ook haar moe
der ver boven de gewone stervelingen verheffen. Daarom wordt zij vaak afge
beeld met een druiventros, als symbool van kuisheid. 

In de derde plaats speelden veranderingen in de samenleving een rol, in 
het bijzonder de groei van de handel- en geldmaatschappij en de toenemen
de betekenis van de steden. De mensen in die zich wijzigende wereld hadden 
behoefte aan herkenbare heiligen als symbool van eigen idealen. De oudere 
kerkelijke traditie had hun in dit opzicht weinig te bieden, want de vroegere 
populaire heiligen behoorden over het algemeen tot een adellijke dynastie 
van vooral koningen en keizers, dan wel tot een geestelijke elite van bis
schoppen en kloosterlingen. In het bijzonder de burgers in de steden zochten 
daarom nieuwe heiligen of de benadrukking van andere facetten in de beeld
vorming van al langer aanvaarde heiligen.3 

In de vierde plaats hadden veel verschillende maatschappelijke groepen 
elk op h u n eigen manier en met hun eigen beweegredenen deel aan de 
Annadevotie.1 2 

Sint-Anna t rad op als de patrones van huwelijk en vruchtbaarheid, maar werd ander
zijds ook vereerd door celibatairen. Zij gold als beschermster van huwelijk en kuisheid, 
als behoedster van maagden, gehuwde vrouwen en weduwen. Op het platteland werd zij te
vens vereerd vanwege haa r invloed op vruchtbaarheid en groei van mens, dier en gewas. 
Vanouds was zij ook de patrones van de binnenschippers en zeelieden, die haa r onder meer 
aanr iepen voor een gunstige wind. Kooplieden zochten haa r bescherming als reisbegeleid
ster op hun gevaarlijke tochten over land en water en vroegen bovendien haar steun voor 
een winstgevende hande l . Sint-Anna was ook de patrones van de schrijnwerkers. Verder 
werd keer op keer herhaald dat Sint-Anna groot mededogen had met de armen. 

Sterke terugval in de Annadevotie in de laat-16de eeuw 

Toen rond het aanbreken van de 16de eeuw de Annaverering op z'n hoog
tepunt was, kwam voorzichtig de eerste kritiek daarop, en wel van de kant 
van geleerde theologen. Ze uitten enige twijfel aan de authenticiteit van de 
verhalen over Anna. Bovendien vonden ze het niet zo gepast dat zoveel na
druk werd gelegd op de kuisheid van de moeder van de onbevlekte maagd 
Maria terwijl Anna drie maal trouwde en uit ieder van die drie huwelijken 
een dochter had. Op de populariteit van Anna onder het gewone kerkvolk 
had deze ontwikkeling in de theologie evenwel niet veel invloed. Wel vond 
een geleidelijke accentverlegging plaats naar Anna als de lerende moeder 
die binnen de sfeer van het christelijke huisgezin vooral de vrouw tot voor
beeld strekte.1 3 

Het was uiteindelijk de Kerkelijke Reformatie die in de loop van de tweede 
helft van de 16de eeuw in grote delen van Nederland definitief een einde 
heeft gemaakt aan de brede verering van Sint-Anna. 

Luther nam aanvankelijk een tegemoetkomende houding aan jegens de 
Sint-Annaverering. Hij onderkende dat zij bijzonder geliefd was bij het volk 
en waardeerde het dat zij in de regel niet werd vereerd vanwege het gewin, 
zoals bij andere heiligen gebeurde, maar uit innige devotie. Om de mensen 
niet te zeer in hun gevoelens te kwetsen stelde hij in 1517 nog voor de devotie 
langzamerhand af te voeren. Later stond hij veel afwijzender ten opzichte 
van de heil igenverering, evenals de andere kerkhervormers . Bovendien 

Afb. 4 (op de bladzijde h iernaas t ) . Het votiefrelief van Sint-Anna-te-Drieën in de oude 
dorpskerk van Kockengen. 
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drukte de Reformatie de positie van de vrouw in de kerk meer naar de ach
tergrond. 

Op de Provinciale Synode die in oktober 1618 in Utrecht werd gehouden, 
werd de mening uitgesproken dat de nog bestaande broederschappen dien
den te worden afgeschaft. In de synodezitting van 19 augustus 1619 werd dat 
nog eens onderstreept: "Dat de onordentlijcke broederschappen insonder-
heyt op de dorpen mochten affgeschaft worden, dewelcke op sommige plaet-
se seer onnuttelijck ende in groote overdaet verteeren, dat beeter aen den 
armen ofte andere heylige gebruycken besteet waer".14 

De Sint-Anna Broederschap van Breukelen werd als zodanig opgeheven. 
Tot dusver heb ik niet kunnen achterhalen, wanneer dat is gebeurd. Het lijkt 
echter op een wat halfslachtige manier te zijn geschied. De bezittingen en 
verplichtingen van de broederschap werden overgenomen door de heer van 
Nijenrode. Toen bijvoorbeeld in 1675 Johan Ortt van Nijenrode de Sint-Anna-
boomgaard verhuurde, deed hij dat in zijn hoedanigheid van "patroon en 
collator der vicarie van Nijenrode".9 
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De zwerftocht van Peter: een Breukelse kerk
klok tijdens de Tweede Wereldoorlog 

J a n Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Dit verhaal is een vervolg op mijn eerdere artikel over torenklokken en 
klokkenrovers. Die klokkenrovers waren de Fransen tijdens de bezetting van 
Breukelen in het Rampjaar (zomer 1672 tot herfst 1673); die oude torenklok
ken waren de luidklokken, die in de torens in de Vechtstreek hingen. Ik 
stui t te op dat onderwerp bij mijn pogingen om de geschiedenis van Breuke
len tijdens het Rampjaar te beschrijven. 

De luidklok in de toren van de Pieterskerk dateert van 1463 en wonderlijk 
genoeg bleef die klok in het Rampjaar voor diefstal gevrijwaard; hij is om 
onnaspeurlijke redenen blijven hangen. 

Op de klok staat het volgende vermeld: 

lek heet Peter en bid in trouwen 
dat God van nienroet wil behouwen 
Ghisbert en Alienora 
va borssel va zulen als ie versta 
ioncfrou van nienroed wie dat wondert 
men screef MLXIII en CCCC (spreek uit: 1063 en 400) 
steven butendiic 

De klok heet dus Peter en dat is niet toevallig, want de Breukelse dorps-
kerk is een Pieters- (= Petrus)kerk. De naam aan het eind van het rijm, 
Steven Buitendijk, was die van de klokkegieter. Deze werkte in Utrecht en 
goot in de tweede helft van de 15 de eeuw een aantal thans verdwenen klok
ken voor de Domtoren. 

Maar : de geschiedenis herhaalde zich, want de Duitsers vorderden de 
bronzen torenklokken in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog om ze om 
te smelten voor de oorlogsindustrie. Ook onze Breukelse Peter verdween, 
ging zwerven, en . . . kwam terug. 

Nederlands voorspel 

De Duitsers lieten ca. 6700 klokken in ons land uit de torens halen; ruim 
4700 daarvan gingen voorgoed verloren. Dat was de trieste balans na de 
bevrijding in 1945. Maar hoe zat die klokkenvordering eigenlijk in elkaar? 

Al in 1937 besefte men in Nederland dat kerkklokken een rijke bron aan 
grondstoffen voor de eigen oorlogsindustrie konden vormen. In da t j a a r 
heeft he t Ri jksbureau voor de Monumentenzorg aan de N e d e r l a n d s e 
Klokken- en Orgelraad verzocht een lijst met klokken te maken die in tijd 
van oorlog zouden kunnen worden opgeofferd. Het Ministerie van Defensie 
liet weten dat 10% van het klokkengewicht gespaard mocht blijven. 

In 1939 vroeg de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
alle gemeentebesturen het klokkenbezit op te geven. (Aantal en gewicht van 
de carillonklokken waren al bekend.) De lijst was in maar t 1940 klaar, in 
hoofdzaak het werk van de klokkendeskundige Dr W. van der E is t ui t 
Utrecht; hij vermeldde dat Nederland ca. 9000 luid- en speelklokken met een 
totaalgewicht van 3450 ton klokkenbrons bezat. 

Binnen het Rijksbureau voor de Monumentenzorg was inmiddels de In
spectie Kunstbescherming ("Inspectie voor de bescherming van schat ten 
van kuns t en wetenschap tegen oorlogsgevaren") opgericht. Deze maak te 
een lijst van de belangrijkste klokken en carillons, die in ieder geval ge-
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spaard moesten blijven. Het waren 28 carillons en 319 klokken (15% van het 
totale klokkengewicht). Dr Jan Kalf, directeur van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, verzocht op 28 maart 1940 zijn baas, de Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Minister van Defensie te overtuigen 
van de noodzaak 10% te verhogen tot 15%. 

De beschermde klokken zouden worden voorzien van de let ter M (van 
Monument) en een certificaat in vier talen krijgen met het verzoek de ge
merkte klok te sparen, ondertekend door de ministers van OK&W en Defen
sie. 

Beleid van de Duitsers in het begin van de bezettingstijd 

Na de capitulatie van Nederland werd aan het certificaat een verklar ing 
van de Oberst und Feldkommandant Von Alberti toegevoegd, gedateerd 27 
mei 1940: "Auf Befehl des Fuehrers und Reichskanzlers ist diese Glocke 
(dieses Glockenspiel) unter Kunst- und Denkmalschutz gestellt". 

In het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk van Breukelen ligt 
een brief van 12 december 1942 van de Algemene Synodale Commissie, dat 
de in 1939 en 1940 met M gemerkte klokken van vordering waren vrijgesteld. 
De burgemeester moest het certificaat aan de klok hangen. Peter was na
tuurlijk een M-klok. 

De Duitsers namen de organisatie van een eventuele klokkenvordering 
over, de Inspectie Kunstbescherming bleef gehandhaafd, de vordering werd 
verder voorbereid. 

Men slaagde erin he t percentage te beschermen klokken te verhogen tot 25% van he t tota
le klokkengewicht van 3426 ton, hetzelfde dat in Duitsland werd aangehouden. Dit beteken
de het behoud van ca. 860 ton klokkengewicht, verdeeld over 52 beiaarden (10%) en 570 M-
klokken (15%). Tot de beschermde luidklokken behoorden alle klokken van vóór 1600 (dus 
inclusief alle Van Wou-klokken, verder alle Hemony-klokken en exemplaren die van be
lang waren door zeldzaamheid, opschrift of ornament) . 

Te vorderen zou dus zijn 2552 ton, verdeeld over A-, B- en C-klokken en on
beschermde beiaarden; A-klokken waren de modernere, B-klokken de oude
re, iets waardevoller, en C-klokken de waardevolste, historische, die zo lang 
mogelijk moesten worden behouden. 

In 1941 werd de lijst van A-klokken overhandigd (722 ton). Tevergeefs 
bracht Dr J a n Kalf (die tevens directeur Inspectie Kunstbescherming was) 
in zijn brief Dr P lu tzar (hoofd afd. Kulturpflege) onder ogen: " . . . Wij 
Nederlanders kunnen alles beter dragen dan aantast ing van ons geestelijk 
bezit, vooral voorzover dat samenhangt met de uitoefening van de gods
dienst". 

Maar in Duitsland was men evenzeer beducht voor beroering onder de be
volking. De aktie ging voorlopig niet door. 

Metaalvorderingen 

Met de eerste metaalverordening van 18 juni 1941 moesten alle koper, nik
kel, tin, lood en legeringen worden ingeleverd (behalve monumenten, kerk
klokken, kerkdienstvoorwerpen, orgels, museumstukken , volksdrachton-
derdelen, orde- en eretekenen, munten en voorwerpen met historische, ar
tistieke of antiquarische waarde). De Duitsers rekenden op 8000 ton ingele
verd metaal; het werd 3000 ton, de helft afkomstig van het bedrijfsleven, de 
andere helft van de burgerij. 

Vanaf 1942 werden de bronzen, nikkelen en zilveren munten buiten om
loop gesteld. Bronzen munten zouden 1500 ton koper opleveren. De Rijks
munt was in september 1941 met zinken geld begonnen; na 20 september 
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1942 waren zink en papier de enige betaalmiddelen. 
De eerste metaalvordering bracht niet genoeg op; de tweede volgde op 23 

juli 1942 en daaronder vielen de kerkklokken. Aartsbisschop De Jong pro
testeerde direct in een brief aan de Rijkscommissaris, op grond van gewe
tensbezwaren omdat de kerkklokken gewijde voorwerpen zijn, bestemd voor 
de kerkelijke eredienst. Seyss-Inquart reageerde in oktober 1942 in redevoe
ringen met het argument, dat de oorlog tegen het Bolsjewisme werd gevoerd 
in het belang van het Nederlandse volk. 

Eind oktober 1942 werd begonnen met het demonteren van de klokken uit de torens. De 
organisat ie in Neder land berus t te bij de Rüstungsinspekt ion Reichscommissar Sonder
referat Metal lmobil is ierung. Deze controleerde de Genera l -Unternehmer aannemer P.J . 
Meulenberg, een NSB-er uit Venlo/Heerlen, die alle klokken weghaalde. De klokken wer
den opgeslagen bij opslagplaatsen van he t Rijksbureau voor Non-Ferro-Metalen, waar 
Meulenberg zijn rekeningen indiende. De kerkklokken werden door de overheid op basis 
van ƒ 75,- per 100 kg klokmetaal vergoed. 

Op 16 november 1942 deelde de secretaris-generaal Van Dam van het Departement van 
Opvoeding Wetenschap en Kul tuurbescherming aan de Commissar issen der provincies 
mee, da t de klokkenvordering was begonnen. Beschermde carillons en M-klokken bleven 
hangen. De andere klokken, gemerkt A, B en C, zouden worden verwijderd en naar één 
van de 24 opslagplaatsen worden vervoerd. Daar werden de klokken direct gewogen en van 
een r eg i s t r a t i enummer voorzien. 

In iedere kleine gemeente mocht één klok als alarmklok blijven hangen. 
Meulenberg zou vanaf september 1943 in opdracht van de Rüstungsinspek
tion de zogenaamde alarmklokken inhangen, waarvoor C-klokken beneden 
de 150 kg werden gebruikt. Dat bepaalde men op 4 maart 1943. Deze klokken 
moesten er zijn wegens noodzaak van luiden bij luchtalarm. 

Eerste aanslag op de monumentale klokken 

Vanaf januari 1943 nam J.W. Janzen als adjunct inspecteur van de In
spectie Kunstbescherming het werk van Kalf over wegens diens ziekte. Op 
12 februari 1943 kreeg Janzen bericht van de Rüstungsinspektion dat alle 
klokken - dus ook M-klokken en beschermde carillonklokken - zouden wor
den verwijderd uit de torens in de zogenaamde Sperr- en operatiegebieden. 
Dat waren Zeeland, de kuststrook van Zuid- en Noord-Holland, Friesland, 
Groningen en de kop van Drenthe. De afgehaalde M-klokken uit Noord- en 
Zuid-Holland en Zeeland werden opgeslagen in Leerdam, de klokken uit de 
drie noordelijke provincies eerst in Steenwijk, later in Giethoorn. 

Op 13 februari 1943 zei Dr Plutzar van Kulturpflege aan Janzen dat alle 
Nederlandse klokken precies zoals de Duitse op eventuele kunstwaarde zou
den worden beoordeeld. Ze konden daarom het beste meteen naar Duitsland 
worden gebracht waar twee Nederlandse deskundigen ze mochten beoorde
len. Janzen deed een tegenvoorstel dat werd aangenomen door de Rüstungs
inspektion: de Inspectie Kunstbescherming zou de klokken voorlopig selecte
ren waarna een Duitse deskundige dat later zou beoordelen. Deze klokken 
zouden worden gemerkt met een P (van Prüfung). 

Dit betekende voorlopig uitstel van executie voor de P-klokken. Iedere P-
klok was winst. Janzen adviseerde alle klokken van vóór 1800 van een P te 
voorzien. Dit gebeurde. 

Peter verliet Breukelen 

Peter werd op 23 februari 1943 weggehaald door Meulenberg. Op 8 maart 
stuurde de kerkvoogdij een brief aan Meulenberg met het verzoek een reke
ning van timmerman/aannemer C.J. van Schaik te betalen voor reparatie 
van de zolders waardoor Peter was omlaaggehaald. De kosten bedroegen 
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ƒ 55,76. 
Op 5 april 1943 werd ter vervanging als alarmklok een kleine luidklok ge

plaatst afkomstig uit Utrecht, de RK kerk van het Heilige Har t van Jezus, 
Oudwijk 21. Omdat het geluid niet ver genoeg reikte moest de klepel enz. 
worden verzwaard. Bovendien moest de klok op het uurwerk worden aange
sloten. G. Takke (hoef-, grof-, huis- en kachelsmederij) deed dat voor ƒ 65,-
en Fokkinga (de horloger) sloot voor ƒ 15,- het uurwerk aan. Meulenberg 
werd verzocht de kosten te vergoeden. Tevens werd aan het Ministerie van 
Financiën door de kerkvoogdij gevraagd Peter te vergoeden die voor ƒ 5000,-
tegen brandschade was verzekerd. Dat deed het ministerie niet, maa r het 
Rijksbureau voor Non-Ferro-Metalen vergoedde 655 kg à ƒ 0,75 per kg, ofte
wel ƒ 491,25 zijnde de metaalwaarde van Peter. 

Een kleine bijkomstigheid bij dat vertrek van Peter was, dat de klokluider 
niet meer nodig was. Deze werd dan ook prompt ontslagen. Hij vroeg wacht
geld aan, maar toen de kleine luidklok, de vervangende alarmklok, was op
gehangen, werd hij herbenoemd. 

In de zomer van 1943 werden de P-klokken naar opslagplaatsen gebracht 
van de Inspectie Kunstbescherming: de klokken uit Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland en Zeeland naar Spijk bij Gorinchem (Houtzagerij en Schaverij De 
Later en Hoftijzer). 

Afb. 1. De klok Peter is op last van de Duitse bezetters in 1943 uit de toren van de Pieters
kerk gehaald en s taa t gereed voor t ransport . (Foto uit de collectie van mej. Riek de Jong, 
die hem van de maker, de heer de Graaf, heeft gekocht.) 
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Onze Peter uit Breukelen moet daar ook terechtgekomen zijn, hetgeen uit 
het vervolg van dit verhaal is te concluderen. De Inspectie Kunstbescher
ming hoopte met de beschreven handelwijze vooral tijd te winnen. De orga
nisatie van de klokkenroof was rond 1 mei 1943 voltooid. 

Klokken overgebracht naar Duitsland 

Het Sonderreferat Metallmobilisierung van de Rüstungsinspektion was 
inmiddels overgebracht overgebracht naar de afdeling Metallmobilisierung 
des Reichsbüro für Nichteisen Metalle onder leiding van W. Kassner. Deze 
had ook de leiding in België en Frankrijk. 

Verordening 139/142 van 26 juni 1943 betrof de melding van niet-kerkklokken, da t wil 
zeggen part iculiere klokjes en bellen. Klokken van bijzondere culturele waarde , boven
dien van vóór 1750, werden vrijgesteld. 

Kassner verzocht opgave van de opgeslagen M- en P-klokken. Hij drong aan op spoed. 
In september 1943 werd de eerste lijst op te offeren P-klokken voltooid: 374 klokken met een 
totaalgewicht van 206 ton. De tweede lijst van op te offeren P-klokken was van Van der Eist 
uit Utrecht en Dr C.C.W.J. Hijszeler uit Enschede. Deze bevatte 445 P-klokken met een ge
wicht van 201 ton. 

Vanaf de opslagplaatsen werden de klokken per trein of per boot naa r 
Hamburg vervoerd. Het eerste t ransport vond plaats in maa r t 1943, het 
laats te in maar t 1944. De vorderingen ontaardden in het laatste oorlogsjaar 
in een chaos. 

Weinig verzet tegen de klokkenroof 

Van de door Kalf verwachte tegenstand van de bevolking is niet zo veel te 
merken geweest. Meestal heeft men gelaten toegezien hoe de klokken uit de 
torens werden verwijderd. Wel zijn er individuele reddingspogingen ge
daan. 

In Epe werden de klokken door verzetsmensen verstopt. Na een dreige
ment werden de klokken teruggebracht, maar op één van de gevorderde 
klokken was geschilderd: "Hij die met klokken schiet, wint de oorlog niet" -
aldus Dr L. de Jong. In Groningen kwam als variant de spreuk: "Wie met 
Gods klokken schiet, die wint de oorlog niet". En in Breukelen? 

Op 22 februari 1943 vervoegde zich een man bij de pastorie van de Rooms-
Katholieke parochiekerk; hij had opdracht de kerkklok in beslag te nemen. 
De klok had een doorsnede van 1,24 m en woog 1150 kg. 

Iemand uit het dorp maakte nog een foto van de klok, waarvoor hij door 
de Duitsers werd opgepakt; later werd hij vrijgelaten. Men meende dat hij 
foto's had gemaakt om te demonstreren, en het verhaal gaat dat er een rijm
pje op de klok zou hebben gestaan: "Wie met Gods klokken schiet, wint de 
oorlog niet". Zo staat het in het gedenkboek van het 100-jarig bestaan van de 
Rooms-Katholieke kerk St. Johannes de Doper uit 1985. Lust u nog peultjes? 

Daar bedoel ik mee, dat je in de vijf bezettingsjaren allerlei geruchten en 
berichten hoorde, die soms naderhand bevestigd werden, maar ook vaak op 
verzinsels en misleiding berust ten en naderhand nonsens bleken. Dit reali
seert men zich te weinig, maar achteraf als je een stukje geschiedenis van 
notabene je eigen tijd probeert bloot te leggen dan is het zonneklaar voor die
genen die horen willen! 

Op verschillende plaatsen in ons land doken de klokken onder. Zij werden 
begraven op het kerkhof, in tuinen, of doken letterlijk onder in sloten en 
vaarten. Bij de Klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee doken 119 klokken 
onder. In 's-Hertogenbosch werden klokken in de Dommel gegooid, waar ze 
net boven water uitstaken. De pastoor haalde de kleine klokken binnen uit 
angst dat ze zouden worden gestolen. 
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Registratie 

Op de opslagplaatsen werden de aangevoerde klokken geregistreerd. Dit 
geschiedde door een aantal deskundigen per provincie, aangewezen door 
Kalf in november 1942. 

De registratie bestond uit kaartsystemen, registratieformulieren, foto's, afwrijfsels op 
papier (zogenaamde frotti's), papierafdrukken met reliëf, gipsafdrukken, klei/plasticine; 
dit materiaal is bewaard gebleven in diverse archieven en musea. Hier en daar werden ge
luidsopnamen gemaakt op grammofoonplaat. (In Wijk bij Duurstede werd het klokgelui op 
19 januari 1943 opgenomen; later bleek dat de geboortedatum van Prinses Margriet in 
Canada.) Ook werd een klankonderzoek opgezet: toonhoogte, samenstelling van de klank 
door middel van stemvorken en opnamen van het klankbeeld op film. Hierdoor werd we
tenschappelijk onderzoek naar klank mogelijk. 

Na de oorlog vormden bovengenoemde registratiegegevens de basis voor een uitgebreid 
systematisch kunsthistorisch onderzoek naar klokken. 

De op transport gezette gevorderde klokken werden op zeven plaatsen in 
Duitsland omgesmolten. De grootste smeltovens stonden in Hamburg: in de 
Deutsche Zinnwerke en in de Norddeutsche Affinerie. Na juli 1942 gingen 
alle klokken daarheen. De A-klokken werden direct omgesmolten. Dit ge
schiedde door electrolyse: uit 1000 kg klokkenbrons haalde men 760 kg koper, 
180 kg tin en 60 kg andere metalen zoals zink, lood, antimoon, enz. 

Voor geschut is klokkenbrons als zodanig, met een verhouding van 80% 
koper en 20% tin, te broos. Daarom gebruikte men voor wapentuig 10% tin, 
waardoor het brons taaier werd. 

Peter bleef in Nederland 

En dit was de balans in 1945 na de bevrijding: de Inspectie Kunstbescher
ming zond de monumentale klokken terug uit de opslagplaatsen. Zo gebeur
de dat ook met Peter. Maar daar was iets bijzonders mee aan de hand: toen 
Janzen op 17 november 1944 in de opslagplaats Spijk bij Gorinchem aan
kwam, waren de klokken verdwenen en op weg naar Duitsland, geheel 
tegen de afspraak. Kalf protesteerde hevig bij de Duitse instanties, en eind 
februari 1945 bleken de klokken gelost in Groningen, aan de gemeentelijke 
opslagplaats aan de Wilhelminakade. Er werden 389 P-klokken teruggevon
den. 

Klaarblijkelijk is Peter op 23 februari 1943 naar Spijk gebracht. De klok 
werd toen eind februari 1944 naar Groningen getransporteerd en bleef daar 
tot een brief uit Groningen aan de burgemeester van Breukelen-Nijenrode 
helderheid verschafte. 

Op 27 juli 1945 zond de burgemeester van Breukelen-Nijenrode deze brief 
van 25 juli 1945 van de directeur Gemeentewerken Groningen aan de 
Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde gemeente in Breukelen. De 
Groninger deelde mede dat bij hem ca. 400 klokken van Spijk via Duitsland 
waren terechtgekomen, dat Peter, 655 kg met identificatie 9/18C van de 
Inspectie Kunstbescherming, er bij was, en dat die Inspectie voor terugzen
ding zou zorgen. 

Op 17 september 1945 besloten B&W van Breukelen-Nijenrode (op aan
dringen van Gedeputeerde Staten) de klok van de Parochie het Heilige Hart 
van Jezus te Utrecht terug te geven, op voorwaarde dat het RK kerkbestuur 
zelf voor verwijdering zou zorgen en alle kosten zou betalen. 

Drukke na-oorlogse jaren voor de klokkengieters 

Na het rampzalige verlies van duizenden luidklokken was er na de oorlog 
voor klokkengieters volop werk. De vraag naar nieuwe luidklokken was 
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enorm. Uit Duitse herstelbetalingen kwamen gelukkig grote partijen klok-
kenmateriaal beschikbaar, want invoer van grondstof werd belemmerd door 
gebrek aan deviezen. Klokkengieterijen vulden het bestand aan: Van Bergen 
in Heiligerlee, Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel, Eijsbouts in Asten, Concor
dia in Midwolda, en Klokkengieterij Zaltbommel. In 1949 heeft alleen Eijs
bouts al meer dan 1000 klokken geleverd. De kosten van nieuwe klokken wer
den grotendeels door het Rijk vergoed als oorlogsschaderegeling. Binnen 10 
jaar werden alle geroofde klokken vervangen, en wel door goede klokken die 
voldeden aan alle kwaliteitseisen. 

Talloze nieuwe beiaarden van na de oorlog verwijzen op de een of andere 
manier naar de Tweede Wereldoorlog. De vier klokken van de Westminster
voorslag in Kamerik, uit 1950, dragen bijvoorbeeld de namen van in de oor
log omgekomen Kamerikse jongemannen. 

Slotopmerkingen 

Klokkenvordering is niet iets speciaals van de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog; het gebeurde in bijna ieder land. 

KIokkengieters waren tevens geschutgieters, en dat begon omstreeks 1400. Oorspronke
lijk hadden zij een zwervend bestaan, daarna vestigden zij zich in de ontstane steden als 
centrum van handel en ambacht (in de loop van de 14de eeuw). Zij kozen een vaste woon
plaa ts met eigen gieterij; alleen voor zware klokken waren zij nog ambulant . Een mooi 
voorbeeld is de beroemde klokkengieter Geert van Wou Sr uit Utrecht: hij goot ook geschut, 
zowel voor de eigen als voor de tegenpartij . Toen hij daarvoor in 1505 werd aangehouden 
door soldaten was zijn antwoord: "Het weer waer, ick hadde voor heren ende steden bussen 
gegoten, dat weer mijn ambacht, daer ick mijn kost mede wan, mijt clocken ende mijt bus
sen toe gijeten". Kortom: hij vond, dat behoorde nu eenmaal bij zijn beroep! 

Er valt over klokken veel te vertellen: zij vertellen zelf zonder woorden een 
brok geschiedenis, zij overleven vele generaties, in deze tijd schudden zij ons 
wakker met hun gelui voor de belangrijke zaken van het leven. Voorheen 
was de kerkgang de belangrijkste, thans blijft daarnaast over: een stukje tijd 
aangeven èn de laatste gang van de mens totdat die over de brug is, linksaf 
slaat en dan gemotoriseerd sneller naar zijn rustplekje wordt gereden. 

Dit was het verhaal van Peter, die in Breukelen de doden tot op de dag van 
vandaag tot over de Vechtbrug uitluidt. Peter maakte vanaf de Late Middel
eeuwen plotseling een zwerftocht tijdens de Duitse bezettingsjaren. Hij 
kwam gelukkig terug. 

Misschien moet de klank van Peter eens getest worden (zie het rapport uit 
1948 voor de Klokkencommissie der Vereniging van Kerkvoogdijen in de 
Nederlandse Hervormde Kerk, eisen en aanbevelingen voor de muzikale 
klank); als hij luidt, gaat zijn zwerftocht echt niet telkens door mijn hoofd, 
maar wel vind ik dat voor ƒ 5000,- verzekeren voor Peter, die 530 jaren telt, 
niet veel is voor zo'n monument! 
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Het Armenland en de buitenarmen van Ruwiel 

G. Versloot 

Portengen 97, 3628 ED Kockengen 

Voordat de werkzaamheden van de ruilverkaveling Oukoop - Kortrijk in 
1968 een aanvang namen, lag er eeuwenlang aan het einde van Portengen-
Noordeinde het zogeheten "Armenland" (zie Afbeelding 1). De oppervlakte 
daarvan bedroeg ca. 4 morgen (3,4 hectare). 

Dit gebied draagt die naam omdat het door schenking traditioneel toebe
hoorde aan de "buitenarmen van Ruwiel" die woonden in Portengen. De 
naam "buitenarmen" gebruikte men vroeger voor behoeftigen die niet in een 
tehuis waren ondergebracht. Traditioneel is eeuwenlang aan deze behoefti
gen gedurende enige maanden per jaar "armenbrood" verstrekt. 

Situatie in de eerste helft van de 20ste eeuw 

Tot 1935 was de weg door Portengen-Noord naar het noorden toe afgeslo
ten met een tolboom bij boerderij "Jagtlust", die gedurende verscheidene 
tientallen jaren bewoond werd door de familie De Wit (tot ca. 1930 Jac. de Wit 
en daarna W. de Wit). Die boerderij (thans genummerd Portengen 109) lag 
direct ten zuiden van het Armenland. Voor de wandelaars en fietsers was er 
vanaf die tol naar het noorden toe een eenvoudig pad door het oostelijkste 
deel van het Armenland; na het Armenland gepasseerd te zijn maakte het 
pad eerst een bocht naar links; spoedig daarna kon men dan door weilanden 
in noordelijke richting verder, waarbij men enkele malen over zeer smalle 
bruggetjes en over planken moest en dan door verscheidene klaphekken (die 
dienden om de koeien te keren). Aan het eind kwam men op het achtererf 
van de boerderij van de familie Van Dijk en vandaar in het Donkereind van 
Vinkeveen. 

Wilde men met paard en wagen via het Armenland naa r Vinkeveen, dan moest men, 
nada t bij de boerderij "Jagtlust" tolgeld was betaald en men he t stukje Armenland doorge
reden had, meteen daarna naar rechts afbuigen. Dat stuk pad was echter geen openbare weg 
en bijgevolg moest men voor he t gebruik ervan ook de toestemming hebben van de eigenaar 
van de boerderij aan de Hoge- of Veenkade (huidig adres Veenkade 1, Wilnis). De toenma
lige eigenaar, de heer D. Hoogendoorn, had namelijk in 1923 een erfdienstbaarheid afge
sloten met het Armbestuur, dat hij met paard en wagen het pad voorbij "Jagtlust" mocht 
gebruiken en dat er een pad aangelegd mocht worden langs de oostzijde van he t Armen-
land; daardoor kon hij voortaan vanui t Portengen zijn boerderij bereiken. In deze over
eenkomst was de ontbindende voorwaarde opgenomen, dat zich buiten dit pad n immer wa-
gensporen mochten bevinden. Van deze akte of overeenkomst bedroegen toen (in 1923) de 
reg is t ra t iekos ten bij de notar is al ƒ 100. Overigens maak te doorgaand verkeer weinig 
gebruik van de mogelijkheid om via het Armenland en het pad van Hoogendoorn te rijden, 
omdat men onder normale omstandigheden ook via de Bosdijk kon gaan. 

Drassig blauwgrasland 

Het Armenland en de nabije omgeving ervan waren vaak drassig. De boe
renknecht, later gemeente-arbeider H. Langeraar, die tot een paar jaar gele
den het enige huis bewoonde dat ooit op het Armenland mocht worden gezet 
(het omstreeks 1850 gebouwde oude huisje "de Horizon", Portengen 120, op 
het uiterste noordoostpuntje van het Armenland), heeft mij verteld dat D.J. 
Fokker het land dat hij in 1916 tussen de Hoge- en de Lagekade had gekocht, 
om het beter in cultuur te brengen heeft laten ploegen met een ploeg waar
voor paarden waren gespannen met planken onder hun hoeven gebonden 
(zogeheten "trippen"); zo zouden ze niet wegzakken in deze moerassige 
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Aib. 1. Kaart je van Portengen-Noordeinde en omgeving, met daarop aangegeven de lig
ging van he t Armenland van Ruwiel (in het noorden van het weergegeven gebied). 

grond. 
De grasopbrengst van het Armenland was geringer dan die van de om

ringende percelen. Dat kwam omdat een al heel oude bepaling verordende, 
dat het niet mocht worden bemest. Land bestemd voor de armen moest zelf 
ook arm blijven. 

In ruilverkavelingsverband is in 1968 een ontsluitingsweg richting Wil
ms en Vinkeveen aangelegd, die ongeveer hetzelfde tracé door het Armen-
land volgt als tevoren het door Hoogendoorn aangelegde karrespoor; daar
over raast nu het autoverkeer, tot ongerief van wandelaar en fietser. 

Het Armenland ten westen van die weg is bij de ruilverkaveling niet van 
karakter veranderd. Het heeft toen overigens niet veel gescheeld of dat was 
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wel gebeurd (ik kom daar aan het eind van dit artikel nog op terug). Het is 
nu als natuurreservaat aangegeven en duidelijk herkenbaar door het 
blauwgrasland. Aan het deel ten oosten van de asfaltweg, tussen de weg en 
de sloot, is de oude verschijningsvorm niet meer af te zien. 

Blauwgras land behoort tot de half-natuurli jke graslanden of schraa l landen . Doordat 
he t lange tijd achtereen niet of weinig bemest is, heeft het een heel grote rijkdom aan plan
tensoorten en is he t gewoonlijk erg bloemrijk. Het dankt zijn naam aan de b lauwe zegge, 
die vooral in he t voorjaar het aanzien van het land bepaalt. 

Schenking van de Heer van Ru wiel 

Het is vrijwel zeker dat de Armenland-percelen eigendom zijn geweest 
van de Heer van Ruwiel. Deze bewoonde het Slot Ruwiel, dat aan de rivier de 
Aa stond en in 1673 is verwoest. Het verlies van zijn kasteel tastte zijn positie 
in het gebied tussen Breukelen en Kockengen-Spengen niet aan. Uit overle
veringen weten we, dat de Heer van Ruwiel eigenaar was van honderden 
morgens land in de nabije en verdere omgeving van zijn kasteel, in het bij
zonder in de polder Groot en Klein Oud Aa en de Breukelerwaard. 

Omdat het aangrenzende land, dat gelegen is tussen Hoge- of Veenkade 
en de voormalige Lagekade, vroeger ook van de Heer van Ruwiel was, is het 
op zijn minst aannemelijk dat het Armenland eveneens ooit tot zijn eigen
dommen behoorde. Bovendien paste het geheel in de stijl van de oude adel 
om bezit voor een dergelijk liefdadig doel af te staan. 

Van de 16 hectare tussen Hoge- en Lagekade is in 1916 13,5 hectare door 
de rechtsopvolgers van de Heer van Ruwiel, de familie Taets van Ameron-
gen, verkocht aan D.J. Fokker in Oud Aa en bleef 2,5 hectare in huur bij 
Arie Vendrig, die toen de oude kasteelboerderij "Groot Ruwiel" bewoonde. 
Laatstgenoemde had nabij zijn boerderij in Oud Aa alleen hoog land; bij 
langdurige droogte gaf dat wel eens problemen, omdat het gras dan zo wei
nig groeide dat er niet voldoende was om de koeien te weiden. Daarom liet 
zijn pachtheer hem als tegenwicht die 2,5 hectare laaggelegen land behou
den. 

Ter verduidelijking: de Hoge- of Veenkade (zie Afbeelding 1) is de wa te rke r ing tu s sen 
de polders Groot en Klein Oud Aa en de polder Vinkeveen. De Lagekade liep ook vanaf he t 
erf van de familie Langelaar recht naar de Bosdijk. Op oude kaa r t en van de genie s t a a t 
vooral deze Lagekade als belangri jke verbindingsweg voor de mi l i t a i r en aangegeven . 
Deze Lagekade is in 1970 in ruilverkavelingsverband geheel weggegraven en aan he t na-
bijliggende land toegevoegd. 

Terugkerend naar het onderwerp Armenland is de vraag: Wat heeft de 
Heer van Ruwiel bewogen om zich het lot van de armen in Portengen aan te 
trekken? 

Een deel van het antwoord ligt in de manier waarop tijdens de Middel
eeuwen en nog een aantal eeuwen daarna het openbaar bestuur was georga
niseerd. Er bestonden toen nog geen gemeenten en gemeentebesturen, zoals 
nu, maar gerechtsheerlijkheden (ook wel ambachtsheerlijkheden ge
noemd), die meestal betrekkelijk klein van omvang waren. Een daarvan was 
de Gerechtsheerlijkheid Ruwiel, meestal kortweg als het Ruwielsgerecht 
aangeduid. Daarvan was de Heer van Ruwiel de bestuurder of gerechtsheer. 
Het Ruwielsgerecht bestond uit een stukje Oud Aa, een smalle strook land 
langs de Boterwal, Portengen-Noordeinde en Kortrijk. 

Het Ruwielsgerecht was niet hetzelfde als de latere gemeente Ruwiel. De gemeente Ru
wiel werd vroeg in de 19de eeuw gevormd door samenvoeging van Nieuwer Ter Aa, h e t 
Ruwie lsgerecht en de gerechtsheerl i jkheid Breuke le rwaard (ik kom daa r l a t e r nog op 
terug). Omdat de regeling voor de bui tenarmen van Ruwiel van ver vóór die tijd s tamde , 
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zijn Nieuwer Ter Aa en de Breukelerwaard daar altijd buiten gebleven. 
De armen die aansp raak konden maken op bedeling met he t armenbrood vond men 

onder de arbeiders, niet onder de boeren. In het Ruwielse stukje van Oud Aa woonden al
leen boeren. In de polder Kortrijk woonden de boeren van oudsher op de kop van hun perce
len land (dus aan de westkant van de Kortrijkse dijk; he t land aan de oostkant van de 
Kortrijkse dijk behoorde tot de polder Otterspoorbroek, die deel ui tmaakte van het Breuke-
len-Nijenrodesgerecht). Arbeiders woonden traditioneel op de achtereinden van de kavels 
(dus binnen Kortrijk aan de oostkant van de Portengense dijk). 

Tegen deze achtergrond valt te begrijpen waarom de armenbedeling in het Ruwielsge-
recht een nagenoeg volledig Portengense aangelegenheid is geworden. 

Het karakter van de regeling ten gunste van de buitenarmen van Ruwiel 
duidt er op dat deze al tijdens de Middeleeuwen werd getroffen. Het was in 
die tijd gebruikelijk dat voorzieningen waarvoor jaarlijks geld beschikbaar 
moest zijn werden gedekt door inkomsten uit onroerend goed. Dat was toen 
de zekerste manier om te voorkomen dat men ooit zonder geld kwam te zit
ten. Zo ging het in die tijd, lang vóór de Kerkelijke Reformatie, ook met de fi
nanciering van kerk en pastoor (kerkelanden). 

Op meerdere p laatsen vonden in die tijd dergelijke regelingen plaa ts op het terrein van 
de socia le zorg. In A m s t e r d a m bijvoorbeeld werd o m s t r e e k s 1370 h e t college van 
Huiszittenmeesters opgericht ten behoeve van de zorg voor de buitenarmen; tot in de 19de 
eeuw zorgden die er voor dat de Amsterdamse armen boven de zestig j aa r wekelijks één 
brood bezorgd kregen en in de winter bovendien nog een zak turf. Misschien heeft het ge
slacht Van Mijnden, dat sedert het midden van de 14de eeuw het Slot Ruwiel in bezit had en 
dat s terk op Holland was georiënteerd, zich door een dergelijk Hollands voorbeeld laten 
i n s p i r e r e n . 

Armmeesters 

De uitvoering van de regeling werd door de Heer van Ruwiel opgedragen 
aan zogeheten armmeesters . Over hun functioneren in de eerste eeuwen 
heb ik niets kunnen terugvinden. De oudste bekende vermelding van de 
armmeesters van Ruwiel is uit 1760. 

Deze a rmmees te r s , twee agrar iërs met langdurige bindingen aan de 
streek, werden aanvankelijk benoemd door de Gerechtsheer van Ruwiel, na 
de Franse tijd door de burgemeester van Ruwiel, en - nadat de gemeente 
Ruwiel per 1 april 1964 bij Breukelen was gekomen - door de burgemeester 
van Breukelen. Van deze twee personen was er na de Kerkelijke Reformatie 
altijd één Protestants-Christelijk en één Rooms-Katholiek. 

De schout van Ruwiel (en later, in zijn plaats, de burgemeester) en de 
a rmmees te rs hadden gezamenlijk tot taak de jaarli jkse verkoop van het 
gras van het Armenland en de andere inkomsten en uitgaven te regelen. 

De opbrengsten waren bedoeld als financieringsbron om de armen van 
het Ruwielsgerecht in de wintermaanden tegemoet te komen. Daarom heeft 
het armbestuur indertijd besloten aan de armen die volgens de armmees
ters daarvoor in aanmerking kwamen, tussen 1 januar i en Pasen twee pond 
brood per week per persoon uit te delen. Voor de verdeling van het "ar
menbrood" zorgden de armmeesters. 

Gang van zaken in 1802 

Ik heb gezocht n a a r gegevens over hoe het vroeger toeging met het 
Armenland en het grasgewas daarvan. Daarbij vond ik de "Condition en 
Voorwaarden waarna Dirk van Rijn, in qualiteit als Armmeester van Ru
wiel, publicq ten overstaan van Schout en Gerechte van Ruwiel verhuuren 
zal vier Morgen Land leggende in 't noord end van Portengen in twee per-
ceelen". Die betroffen de verkoop van het gras op 20 mei 1802. Het hier ge-
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Afb. 2. Akte van de gunning op 5 juli 1791 van timmerwerk aan het voormalige Regthuis 
van Ruwiel, welke gunning plaatsvond in het Regthuis van Ruwiel en Portengen. Ver
meld wordt dat het huis rechtens toebehoorde aan het armbestuur van Ruwiel. De gerechts
heer van het Ruwielsgerecht was toen Willem Straalman, de schout Joris Hoogeveen. De 
vermelde datum van de aanbesteding ("den 29e Julij") is een schrijffout voor 29 juni (zie 
ook Afbeelding 3). 

noemde "gerechte" was het college van schepenen. 
De eerste, en meteen al wat merkwaardige, voorwaarde was dat de "ver

huuring geschied voetstoots om guldens van Twee en twintig Stuijvers het 
Stuk". Dat betekende niet dat men toen een ander geldstelsel had dan nu. 
Het was een handelstruc om de prijs minder hoog te laten lijken en zo wat 
meer te beuren. Bovendien kwam er op iedere gulden een "rantsoen" van 
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Afb. 3. De tekst op het voorblad van het bestek van 29 juni 1791 waaruit blijkt dat het gewe
zen Regthuis van Ruwiel, waaraan t immerwerk moest worden verricht, bij de Portengense 
Brug stond. Hier maakte de schout dezelfde schrijffout in de datum als in de akte van de 
gunning (zie Afbeelding 2), maar herstelde hij deze. 

een stuiver; dat betrof opcenten ten behoeve van de schout. 
De huurder moest meteen na het afmijnen over twee goed bekend staan

de en voldoende draagkrachtige borgen kunnen beschikken, als garantie dat 
de armmeesters hun geld echt binnen zouden krijgen. 

Het maaien van het gras moest bij "goed hooijweer" voltooid zijn voor 25 
juli, maar "bij regenachtig weder" werd de huurder "nog drie weeken lan
ger tijd" gegund. Hij mocht het land "niet meer dan eens maaijen". 

Tot de prijs die betaald diende te worden hoorde als extraatje nog dat de 
huurder het land, de sloten en de kade vóór 1 november een goede onder
houdsbeurt moest geven. Bleef hij in gebreke dan liep hij een boete op van 
"een Gouden Ducaat", een munt waarvan de waarde niet door een vaste 
wisselkoers maar door de goudwaarde werd bepaald. 
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Andere bezittingen van het armbestuur 

N a a s t he t Armenland had het a rmbes tuur voor de "bui tenarmen van 
Ruwiel" ook nog bezittingen aan de Portengense Brug. 

Er is bijvoorbeeld nog een bestek aanwezig van "Eenig t immerwerk aan 
he t gewezen Regthuis van Ruwiel, Competerende aan de Armen van Ru-
wiel", aanbesteed op 29 juni 1791 en gegund op 5 juli 1791 voor een aanneem-
som van ƒ 305,--. Dat huis stond, volgens het voorblad van het bestek "bij de 
Portengense Brug" (zie Afbeeldingen 2 en 3). Het woord "competerende" be
tekent "rechtens toekomende'Woor schrijver dezes is het in teressant dat het 
bestek onder meer werd getekend door armmeester Leendert Versloot (zie 
Afbeelding 4). 

Afb. 4. Enkele handtekeningen onder he t bestek van 29 juni 1791: die van Leender t Ver
sloot "als a rmeter" (= armmeester) en van Sijmen de Haas en Andries Ooster laak, twee 
van de toenmalige schepenen van het Ruwielsgerecht. 

Het Regthuis was de plaats waar schout en schepenen van de gerechtsheerlijkheid ge
woon waren h u n vergader ingen te houden. Omdat behalve Por tengen-Noorde inde ook 
Kortrijk tot het Ruwielsgerecht behoorde was blijkbaar voor het oude Regthuis een plek ge
kozen dicht bij het punt waar de twee gebieden aan elkaar raakten. 

Ten zuiden van het Regthuis lag de tot 1795 zelfstandige gerechtsheerlijkheid Zuideinde 
van Por tengen . 

Tijdens de Franse tijd werden de gerechtsheerli jkheden vervangen door gemeenten . In 
1798 werd h e t Ruwielsgerecht met nog diverse andere gerechtsheer l i jkheden samenge
voegd tot de gemeente Breukelen. Tussen 1801 en 1812 was het weer zelfstandig. Van 1812 tot 
1815 m a a k t e h e t opnieuw deel uit van de gemeente Breukelen. Zoals ik r eeds ee rder 
opmerkte, werden na de Franse tijd het Ruwielsgerecht, het gerecht Breukelerwaard en he t 
gerecht Ter Aa samengevoegd tot de gemeente Ruwiel. 

Opmerkelijk is dat in het bestek uit 1791, toen het Ruwielsgerecht nog steeds zelfstandig 
was , al werd gesproken van een "gewezen Regthuis van Ruwiel" en een bl i jkbaar aange
gane vrijwillige samenwoning in een gezamenlijk "Regthuis van Ruwiel en Por tengen" . 

Ook stonden er bij de Portengense Brug drie woningen onder één (rieten) 
kap, die in 1811 door de armmeesters van Ruwiel verhuurd werden voor 
prijzen van respectievelijk ƒ 18,-, ƒ 16,- en ƒ 13,- per jaar . Deze woningen 
zijn op oudere foto's nog duidelijk te zien (zie Afbeelding 5); ze zijn in 1938 af
gebrand. De bewoners waren toen de families Werrie, Van der Grift en G. 
Verhoef. Dat het niet zulke comfortabele woningen waren blijkt wel uit de 
hoogte van de schadevergoeding die de verzekering op 9 mei 1940, na een uit
gebreide briefwisseling, uitbetaalde: een bedrag van ƒ 4502,-. Dat geld is niet 
opnieuw in onroerend goed geïnvesteerd, maar besteed aan de aankoop van 
obligaties. Zo groeide een op moderner leest geschoeid Fonds de Buiten
a rmen van Ruwiel. 
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Afb. 5. Nabij de Portengense Brug omstreeks 1900. In het midden aan de overkant van het 
water, direct voorbij de grote boerderij rechts op de voorgrond, een blok met drie eenvoudige 
huizen onder één kap , r ietgedekt , die eigendom waren van de Armmeesters van Ruwiel. 
(Oude prentbriefkaart .) 

Verder hadden de armmeesters nog enige, aanvankelijk onbebouwde 
grond aan "de Kaai" bij de Portengense Brug (thans Ruwielse kade ge
noemd). Voor het land waarop in 1807 Pieter Wesselman een "Huisje en 
Timmerschuur" wilde bouwen werd voor de Breukelse notaris Pieter Au
gustus Voogt een erfpachtovereenkomst gepasseerd door Jacobus van der 
Vliet en Gijsbert Straaver, "als Armmeesteren van Ruwiel, de Heer Corver 
Hoofts Gerecht". Met dit laatste werd aangeduid dat in die tijd Gerrit Corver 
Hooft gerechtsheer van Ruwiel was. De overeenkomst betrof "Een Stukje 
grond, de Voornoemde Armen Competeerende, gelegen onder den Voor
schreven Gerechte van Ruwiel, aan de Portengense Kade, Strekkende van 
het oosteinde, Vier voeten van het oude Huisje, de Zelve Armen mede Com
peteerende af, Westwaards op, ter lengte van Drie en een Vierde roede toe, 
en strekkende in de Breedte, van de Riviere Hijcop af, ter halver sloot van 
het Land van Willem van Ooswaard toe". De erfpachtovereenkomst ging in 
op 1 mei 1807 en had een looptijd van 25 jaar. De prijs was ƒ 2,- per jaar. Het 
werd de pachter verboden de door hem te stichten opstallen te verhuren of te 
verkopen zonder vooraf verkregen toestemming van de armmeesters. Als de 
pachter en zijn vrouw beiden zouden komen te overlijden verviel de erf
pachtovereenkomst, maar zouden de erfgenamen wel "de vrijheid hebben 
om al wat op de voorschreve grond door de Huurders gebouwd, gepoot of ge
plant is, weder af te breeken, uit te rooyen en mede te nemen, en alzoo kun
nen volstaan met de voorszeide Grond ledig weder op te leveren". 

Toen in 1863 de toenmalige t immerman een nieuwe (en vermoedelijk grotere) timmer
manswerkp laa t s wilde bouwen, werd op verzoek van Vermeulen, de architect van Frederic 
Wesse lman , t i m m e r m a n aan de Por tengense Brug, door no ta r i s Mich. F ranc . Snel te 
Breukelen een nieuw erfpachtcontract opgesteld, ingaande 1 januar i 1864 en ditmaal met 
een looptijd van 50 jaar . Voor een groter stuk pachtgrond (7 roeden en 40 ellen) moest voort
aan jaar l i jks op 1 juni ƒ 10,- in gangbaar Nederlands geld worden betaald. De akte was 
ondertekend door de toenmalige armmeesters Teunis van Oosterom en Joh. van Wensum. 

Deze erfpacht werd in 1914 overgenomen door t immerman-aannemer Willem Gerrit 
Hulsman, die inmiddels he t huis en de werkplaats had gekocht. Hij werd in de loop der 
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ja ren weer opgevolgd door achtereenvolgens F . Verver en vader A. en zoon C A . Paa rden -
kooper (Ruwielse kade 7). 

Gewijzigd beleid 

De bedeling van de arme inwoners van Portengen heeft tot 1984 plaats
gevonden uit de inkomsten, die traditioneel ter besteding toevielen aan de 
armmeesters van Ruwiel. Rond die tijd besloot de burgemeester met de arm
meesters dat er voor de echt minder bedeelden inmiddels afdoende landelij
ke sociale voorzieningen waren. Men is er toen toe overgegaan om aan ieder 
gezin dat woont in Portengen-Noordeinde, tussen de provinciale weg T27 in 
het zuiden en de grens met Wilnis in het noorden, ieder jaar op de daarvoor 
gezette tijden, gedurende ca. 6 weken, gratis brood uit te delen tot een be
paalde maximum hoeveelheid. 

Van toen af kreeg in Portengen-Noord dus zowel arbeider als boer he t a rmenbrood. 
Omdat in he t voorheen Ruwielse stukje van Oud Aa en aan de westzijde van de Kortrijkse 
dijk vroeger nooit i emand onder de armenbedeling was gevallen, bleven de mensen daa r 
ook onder het nieuwe beleid verstoken van he t grat is brood. Vanuit de geschiedenis gezien 
is dat dus eigenlijk een onrechtvaardigheid. 

De gelden waarover de armmeesters konden beschikken waren altijd be
schikbaar geweest voor sociale voorzieningen in het (voormalige) Ruwiels-
gerecht, later in de praktijk verengd tot Portengen-Noordeinde. Voor zover 
deze niet direct nodig waren werden ze op de bank gezet of in obligaties be
legd. Deze reserves zijn door de eeuwen heen tot een heel kapitaal aange
groeid. Men wilde deze het liefst besteden voor zaken die dicht bij de oor
spronkelijke doelstelling aansloten. Om deze reden heeft het Fonds de 
Buitenarmen van Ruwiel gemeend om een belangrijke sociale voorziening, 
namelijk de brandweer, geldelijk te steunen. Voor deze brandweer, waar 
velen uit Portengen vrijwillig heel veel tijd aan besteedden, moest in 1988 
een nieuwe garage gebouwd worden. Toen heeft het Fonds besloten om daar
voor een flink bedrag beschikbaar te stellen. 

De jaarlijkse brooduitdeling hoefde hier niet onder te lijden. Het bakken 
en de bezorging van het brood is in Portengen-Noordeinde altijd verzorgd 
door de bakker aan de Portengense Brug. Hieraan hebben drie generaties 
Verhoef gedurende 90 jaar op voortreffelijke wijze bijgedragen, totdat in 1990 
hun bakkerij en winkel werden gesloten. De uitbrengwijk werd overgeno
men door het bakkersbedrijf van Henk en Jenny van Voornveld uit Leer
dam, die van daaruit thans ieder jaar ook voor het in Portengen-Noordeinde 
huis aan huis bezorgen van het armenbrood zorgen. 

De jaarlijkse verkoop van het grasgewas 

De gang van zaken in het midden van de 20ste eeuw ken ik uit eigen erva
ring. 

Het Armenland bestond uit drie percelen: No. 365 (het zuidelijkste), groot 
1 hectare 71 are 70 centiare; No. 366 van 1 hectare 58 are 40 centiare; en No. 
364 (het noordelijkste, met de kade) van 15 are 80 centiare. Te zamen nog al
tijd 3,4 hectare, voor het grootste deel ten westen van het pad (thans de weg), 
voor een klein deel ten oosten daarvan gelegen. 

De verkoop van het grasgewas op deze drie percelen vond jaarlijks bij 
opbod en afslag plaats op de laatste vrijdagavond in juli, in het Logement 
(later Hotel-Restaurant) "Welgelegen" aan de Grote Heycop bij de Porten
gense Brug, onder leiding van de notaris van Breukelen, de heer A.H. 
Doude van Troostwijk, met zijn medewerker de heer J.J. de Boggende, die 
velen zich mogelijk ook nog wel herinneren omdat hij vele jaren ook secreta
ris was van het waterschap Groot en Klein Oud Aa. 
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Afb. 6. H e t logement "Welgelegen" van J . J . van der Wilt, nabij de Por tengense Brug 
(prentbriefkaart uit het eerste kwart van de 20ste eeuw). Hij nam het in 1900 over van M. 
Br inkman. Nada t de familie Van der Wilt in 1973 dit pand had verlaten, is he t afgebro
ken. Op de plaats waar het stond staat thans het huis van A.C. van der Roest (Portengen 54). 

Vermoedelijk was dat "Welgelegen" (zie Afbeelding 6) gebouwd op de plek 
waar eerder het "gewezen Regthuis van Ruwiel" stond. Wat de veilingen 
van het Armenlandgras betreft dus een plek met een eeuwenoude traditie. 
De verkopingen trokken altijd veel volk, maar het aantal serieuze bieders 
was meestal beperkt. 

Bij de veiling werden door de notaris altijd eerst de "condition" voorgele
zen, waarin beschreven stond dat het land absoluut niet bemest mocht wor
den, dat het grasgewas netjes met de zeis gemaaid moest worden en dat er 
niet gewerkt mocht worden met smalwielige werktuigen of wagens, t e r 
voorkoming van schade aan de grasmat. Het maaien mocht niet voor 1 sep
tember aanvangen. De aanliggende sloten moesten worden geschoond. 

Vervolgens werd het grasgewas in twee percelen verkocht, No. 365 het 
eerst en daarna No. 366 en 364 te zamen. 

Nadat de verkoop bij opbod en afslag had plaatsgevonden, trokken de no
taris en de zijnen met de kopers en de armmeesters zich terug in de woon
kamer van de eigenaar van "Welgelegen". In de laatste 2/3 eeuw vóór de af
braak van het pand was dat de familie Van der Wilt. Er werd een fles rode 
en een fles witte wijn op de goede afloop genuttigd, terwijl de andere bij de 
openbare verkoping aanwezigen zich nog enige tijd in de gelagkamer ver
maakten met een praatje en een glaasje. 

Opmerkelijk is dat in 1802 het gras uiterlijk op 25 juli gemaaid moest zijn en rond het 
midden van de 20ste eeuw niet vóór 1 september van het land mocht worden gehaald. De 
verklar ing is waarschijnlijk, dat het land in de loop der tijd, doordat het niet bemest werd, 
geleidelijk steeds meer uitgeput raakte . Daardoor was in de latere tijd ook de augustus-
m a a n d nog nodig om tot een redelijke opbrengst te komen. "Augustus is de tweede mei
maand" zeiden de boeren, omdat je dan, als het wat wilde regenen, weer een goede groei 
h a d . 
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Het maaien van het gras 

Na de verkoop stonden - volgens overlevering - in de crisisjaren vóór de 
Tweede Wereldoorlog de 'echte' maaiers, mannen die goed met de zeis kon
den maaien, al bij de kruidenierswinkel aan de Portengense Brug (zie 
Afbeelding 7) te wachten of zij de opdracht konden krijgen het gras voor een 
bepaald bedrag te maaien. 

Omdat dit grasland nooit bemest mocht worden, moest men ook wel een 
goede maaier zijn, die de zeis vlijmscherp kon haren. Het gras was taai als 
koperdraad; vandaar dat het meestal 's nachts en 's morgens vroeg, voordat 
de zon opkwam, gemaaid werd. In vochtige toestand was het nog enigszins 
te snijden. 

Mij is nog bekend, dat in de jaren 1950 iemand die het gras gekocht had, 
eens 's avonds in het donker met regenachtig weer een zak kunstmest op het 
Armenland uitstrooide. Het resultaat was na een week al van verre te zien, 
zo groen was het gras geworden! 

Kort na de Tweede Wereldoorlog, toen de machines meer in zwang kwa
men, was dit grasgewas niet meer te verkopen op de voorwaarden zoals die 
beschreven waren in de condition. Toen hebben burgemeester en armmees
ters te zamen besloten dat het machinaal gemaaid en bewerkt mocht wor
den, zodat de jaarlijkse verkoop door kon blijven gaan. 

Afb. 7. De kruidenierswoning bij de Portengense Brug, aan de andere k a n t van he t water 
tegenover he t logement "Welgelegen". Tegen de gevel van dit hu i s geleund waren heel 
vaak mensen uit het buurtschap te vinden; deze plek diende zo'n beetje als he t centrale ont
moet ingspunt van de buurt . Ouderen zullen zich het huis her inneren als da t van kruide
nier Br inkman, die daar tevens de tolbeheerder was. Tegen dit huis wacht ten in de j a ren 
1930 ook de maaiers tot dat uit "Welgelegen" de pachter(s) van het gras op he t Armenland 
naa r bui ten kwam(en). Kort na de aanvang van de ruilverkaveling is, in 1968, he t hu i s af
gebroken. Nu s taat op de plaats ervan een garagebedrijf. (Prentbriefkaart uit het begin van 
de 20ste eeuw.) 
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In het midden van de jaren 1950 heb ik het gras van hot Armenland een 
keer gekocht. De koeien vonden het erg lekker; het had een kruidige geur en 
smaak. Maar je moest het bij voorkeur geven aan koeien die "droog" ston
den (omdat ze een kalf moesten krijgen), want melk leverde het niet op. Was 
een koe even wat ziek geweest, dan was hooi van het Armenland vaak het 
eerste dat ze weer vreten wilden. 

Armenland thans natuurreservaat 

In 1964 heeft het armbestuur - terecht of onterecht - besloten het land te 
verkopen. Omdat het in het ruilverkavelingsgebied was gelegen, wilde men 
het aan een boer toedelen die het minste land in Portengen-Noord bezat. 
Men kon daar echter niet in slagen en toen heeft men het in 1965 aan Staats
bosbeheer verkocht. Sindsdien is het natuurreservaat. Dat is, achteraf ge
zien, een goede zaak geweest, want van echt blauwgrasland is in Nederland 
inmiddels nog maar ongeveer 100 hectare over, terwijl daar rond de eeuw
wisseling tienduizenden of zelfs honderdduizenden hectaren van moeten 
zijn geweest. 

Met de afschaffing van de openbare verkoop van het gras van het Armen-
land is een jaarlijks terugkerend populair evenement voor de inwoners van 
Portengen-Noord verloren gegaan. 

Bronnen 
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c iën) . 

G. van Dijk, 1991. Half-natuurl i jke graslanden in Europa verdwijnen. N a t u u r en Milieu, 
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G. Noordanus en E.J. Rinsma, 1980. Vecht en Veen op de Valreep. Canaletto, Alphen aan 
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Informatie verschaft door de heren A.A. Manten en H. Polderman. 

Elders gelezen: artikel over de brug aan de Hoek van Spengen 

In het nummer van m a a r t 1993 van het tijdschrift van de Historische Vereniging "De 
Proosdijlanden" verscheen op blz. 19 - 23 een interessant artikel van P.C. Grundman, geti
teld "De Hoek van Spengen". Daar in vertelt hij over de tolbrug, die de Wilnisser Gerri t 
J a n m a a t omstreeks 1900 over de Geer mocht bouwen. In 1915 vond het Grootwaterschap ech
ter, dat die brug de scheepvaart te veel belemmerde en afgebroken moest worden. Evenals 
vroeger moest vanaf 1915 weer met een pont worden gevaren. Er kwam echter veel protest 
tegen die situatie. Behalve dat de mensen uit de streek actie voerden voor een nieuwe brug 
werd er ook geld voor ingezameld. De gemeente Kockengen bleek bereid de bediening van 
de brug te betalen. Hoewel de waterloop van de Geer bij de Hoek van Spengen tot het territoir 
van Wilnis behoorde, beperkte die gemeente haar bijdrage tot een zo klein mogelijk deel 
van de onderhoudskosten. Op 26 september 1916 werd de bouw van een nieuwe (ophaal)brug 
aanbesteed. Het onderhoud van de brug was jarenlang minimaal en toen er p lannen kwa
men voor de aanleg van de Ir. Enschedeweg vond Wilnis dat dan de ophaalbrug wel kon 
worden gemist. Weer protesteerden de streekbewoners en met succes: op 20 mei 1964 oor
deelde de Raad van Wilnis dat de brug niet kon worden gemist. Dank zij een forse provin
ciale subsidie kon in 1965 een ingrijpende res taurat ie worden uitgevoerd. In 1992 stond 
men weer voor grote onderhoudskosten. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling, die 
ondertussen had plaatsgevonden, moesten nu de gemeente De Ronde Venen en de gemeente 
Breukelen afspraken maken over de kosten. Ditmaal was het Breukelen, dat de meeste 
problemen maakte over de hoogte van haar bijdrage. 

A.A.M. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 
1866 - 1872 

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

In dit vierde art ikel1 over de veldwachters van Kockengen wordt de veld
wachter H. van der Veen beschreven, die drie burgemeesters - in h u n hoe
danigheid als hoofd van de plaatselijke politie - heeft gediend2. Dat waren, 
nog op de valreep, J.C. de Bruijn en vervolgens Mr. P.A. Walland (1866-
1871) en F.P.H, van Roosendaal Sr (1872 -1896). 

Sollicitatie naar de functie van veldwachter 

Naar de post van veldwachter van Kockengen en Laag-Nieuwkoop, die va
cant was geworden door het ontslag van J. Bleumink, solliciteerden ver
scheidene personen. 

Er stonden drie kandidaten vermeld op de "Staat van Voordragt" die bur
gemeester J .C. de Bruijn naar de Commissaris des Konings s tuurde . 3 Als 
eerste werd Hendrik van der Veen genoemd, die 34 j aa r oud was en politie
agent te Enkhuizen. De tweede was Pieter Wiekeraad, 28 j aa r en sergeant bij 
het Ins t ruc t ie Bataljon te Kampen. Op de derde p laa t s s tond Gera rdus 
Neesen, 38 j aa r oud, rijksveldwachter te Leeuwarden.4 

Het salaris dat geboden werd bedroeg ƒ 250,- per jaar plus een kledingtoelage van ƒ 25,-. 
Voor een verbetering van zijn salaris hoefde Neesen niet naa r de baan in Kockengen te sol
liciteren, want als rijksveldwachter genoot hij een jaarwedde van ƒ 375,-. 

J . Gorlee uit Loosdrecht, B. Bauten uit Cothen en H. de Winter uit Utrecht hadden ook ge
solliciteerd, m a a r kwamen niet op de voordracht voor.5 

De Commissaris benoemde Hendrik van der Veen als nieuwe veldwach
ter, per 1 januar i 1866.6 De burgemeester van Kockengen verzocht de Com
missaris van Politie te Enkhuizen de aanstellingsbrief aan Van der Veen uit 
te reiken.7 

Van der Veen was al eerder in andere gemeenten in poli t iedienst ge
weest: in Harderwijk, Arnhem en het laatst in Enkhuizen.8 Hij solliciteerde 
vanwege de slechte gezondheid van zijn vrouw en drie kinderen, die leden 
aan wat genoemd werd de "Noord Hollandsche koortsen", een moeraskoorts 
veroorzaakt door de vochtige atmosfeer.3 Mogelijk was hij mede hierdoor als 
eerste op de voordrachtslijst geplaatst. 

Runderpest 

Het zou voor de nieuwe veldwachter een roerige tijd met extra veel werk 
worden. De gevreesde runderpes t verspreidde zich over he t hele l and . 
Gemeentebesturen werden daardoor genoodzaakt verordeningen vast te stel
len om de reinheid en gezondheid in hun gemeente te waarborgen.9 Niet ie
dereen hield zich aan die hygiënische voorschriften. Willem Ekelschot, die 
reeds eerder door de veldwachter was gewaarschuwd, stoorde zich bij her
haling niet aan de bepalingen in de door het gemeentebestuur van Kocken
gen afgekondigde verordening en werd daarom door Van der Veen bekeurd. 
In een begeleidende brief bij het proces-verbaal10 schreef de burgemeester 
aan de Officier van Just i t ie dat verscheidene ingezetenen hadden geklaagd 
over het doen en laten van Ekelschot. Gezien de kritieke situatie zal hem wel 
een forse straf ten deel zijn gevallen. 
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De regering nam eveneens strenge maatregelen om te trachten uitbrei
ding van de runderpest te voorkomen.11 De hulpmarechaussee werd inge
schakeld ter bewaking van de grenzen van de gebieden waarbinnen de run
derpest heerste. Er mocht in die gebieden geen in-, uit- en doorvoer van vee 
plaats vinden. 

De Commissaris des Konings van Zuid-Holland berichtte de burgemees
ter van Kockengen dat op 4 en 5 december 1865 een detachement hulpmare
chaussee, bestaande uit de sergeant Hendrik Kabout en 10 soldaten der in
fanterie, in Kockengen gestationeerd zou worden.12 Hij verzocht daartoe de 
nodige maatregelen voor inkwartiering te nemen. Niet alleen in het loge
ment van P. Bogaard (Dorp 45; Afbeelding 1) werden soldaten ingekwartierd 
(een korporaal en vier soldaten), maar ook bij H. van Veen en J. Scheepma
ker.13 Het logement van Bogaard was in het begin van deze eeuw bekend als 
café Jansen, het huidige adres is Voorstraat 27. 

Lang duurde die stationering niet, want in januari 1866 werd deze opge
heven; de veeziekte had zich verder uitgebreid, waardoor de grenzen om het 
besmette gebied werden gewijzigd.14 

Afb. 1. Logement van P. Bogaard. (Foto-archief voormalige gemeente Kockengen.) 
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Ook runderpest in Kockengen 

De gevreesde runderziekte ging aan Kockengen niet voorbij. Uit de brie
ven, die wethouder S. van Dijk (bij indispositie van burgemeester De Bruijn) 
bij het uitbreken van de veeziekte in Kockengen aanvankelijk bijna dagelijks 
aan de Commissaris des Konings in Utrecht zond, valt te lezen dat op 3 fe
bruari 1866 runderpest was uitgebroken bij Hendrik Sloesarwij.15 Hij gaf 
precies de grenzen van de besmette streek op en bood aan de boerderijen met 
eigen mensen te bewaken. De Commissaris des Konings antwoordde de bur
gemeester, dat, behalve bewaking van de boerderijen door de eigenaars, het 
toezicht daarop ook door de politie moest worden uitgeoefend.16 

De Inspecteur voor het Geneeskundig Staatstoezicht gaf enige richtlijnen voor he t begra
ven van kadavers van aan de ziekte overleden dieren.1 7 Dat moest op een apar t terrein ge
beuren , ver verwijderd van rivieroevers en waterput ten . Hoewel he t moeilijk zou zijn om 
in de moerassige grond diepe gaten te graven, moesten deze toch een diepte hebben van twee 
Neder landse ellen (= 2 meter). De kuil en de kadavers moesten met 20 pond ijzervitriool 
worden bestrooid. Twee dagen later zond de Commissaris des Konings een brief van een 
soortgel i jke s t rekk ing . 1 8 Hij beval aan, de kadavers met ongebluste kalk te bedekken en 
onder politietoezicht te begraven. Ook raadde hij aan, de honden in de gemeente aange
lijnd te la ten houden. 

Hoewel alle voorschriften en raadgevingen opgevolgd werden, werden 
tussen 3 en 16 februari 38 koeien van Hendrik Sloesarwij ziek. 

Op 6 april meldde wethouder Van Dijk opgelucht dat er zich sindsdien 
geen nieuwe ziektegevallen hadden voorgedaan en dat op drie runderen na 
die gestorven waren, alle zieke dieren weer waren hersteld. Hij stelde dan 
ook voor de besmet-verklaring op te heffen. 

Op 25 mei echter brak opnieuw runderpest uit, ditmaal bij Cornelis Os
kam en Dirk van den Broek. De ziekte breidde zich uit naar andere boerde
rijen in de buurt en bijgevolg moesten de grenzen van het besmet verklaarde 
gebied worden uitgebreid. Zo werden op 29 juni ziektegevallen gemeld bij 
Cornelis van den Bosch, Jan Baars, de weduwe van Gerrit Nederend en 
Pieter Versteegh, op 30 juli bij Willem Vulto, Arie van Vliet en de weduwe 
van W. van der Neut, allen te Spengen, en op 4 augustus opnieuw bij Hen
drik Sloesarwij (vijf elders gekochte kalveren werden nu ziek), Arie van 
Vliet en de weduwe van W. van der Neut, en bij Thomas Janmaat en Jan 
Pijnse van der Aa. Bij Jan Hoogendoorn Janszoon Junior werd de ziekte bij 
vijf runderen vermoed, maar deze weigerde de veearts toe te laten en werd 
derhalve geverbaliseerd. Tenslotte op 11 augustus bij Hendrik van Vliet, Jan 
van Dijk en Dirk Stam. Bij iedere melding werden de grenzen van het we
gens besmettingsgevaar geïsoleerde gebied aangepast aan de nieuwe geval
len.19 

Aanstelling van buitengewone veldwachters 

De veldwachter had er handenvol werk aan om al die boerderijen te con
troleren. Het Provinciaal Bestuur van Utrecht bepaalde daarom, dat de ge
meenten buitengewone veldwachters mochten aanstellen, die alleen belast 
werden met het toezicht op de genomen maatregelen. De kosten daarvan 
werden gedragen door de provincie.20 In de gemeenten Kockengen, Laag-
Nieuwkoop en Veldhuizen werden op 10 november 1866 drie buitengewone 
veldwachters aangesteld: Dirk van Dijk, Herman Hanedick en Johannes 
Hendricus Rampen.21 

Op 4 april 1867 berichtten Gedeputeerde Staten van Utrecht, dat de kosten 
voor de buitengewone veldwachters na 8 april niet meer voor rekening van 
de provincie zouden zijn, maar dat zij tegen dezelfde beloning door de ge-
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meenten in dienst moesten worden gehouden.22 Burgemeester Walland 
meldde prompt dat genoemde buitengewone veldwachters was gezegd ander 
werk te zoeken, en dat ze daarin zó goed waren geslaagd dat ze niet eens wil
den blijven.23 

Vervolgens zond de burgemeester echter wel een vriendelijk briefje aan 
de Commissaris des Konings, waarin hij om een detachement militairen 
verzocht, omdat de veldwachter niet bij machte was in zijn eentje in de uit
gestrekte gemeente te surveilleren.24 Zijn verlanglijstje omvatte 1 sergeant
commandant tegen een vergoeding van ƒ 1,50 per dag voor logement en voe
ding en 1 korporaal en 12 manschappen à ƒ 1,00 per man per dag. Ook zij 
werden weer ingekwartierd bij de burgerij van Kockengen en in het loge
ment van P. Bogaard. Op 7 mei schreef burgemeester Walland verontwaar
digd aan de Commissaris, dat hij slechts een vergoeding van ƒ 0,60 per per
soon had ontvangen.25 De Rijksoverheid stond echter geen hogere bijdrage 
toe; daar kon de Commissaris niets aan veranderen. De burgemeester vroeg 
de Commissaris daarop op 4 juni, het detachement zo snel mogelijk naar 
het garnizoen te laten terugkeren, aangezien hij niet verwachtte dat de loge
menthouders het verschil in vergoeding zouden willen bijpassen.26 De ge
meente kon dat zelf niet doen, vanwege de krappe financiële middelen. 

Afb. 2. Infanterist, ca. 1866. (Foto Legermuseum te Delft.) 
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Het normale werk van de veldwachter ging onverminderd door 

Het gewone politiewerk bleef intussen ook de aandacht vragen. Zo werd 
Willem van Bekkum uit Harmeien in Kockengen bekeurd wegens een over
treding van het Provinciaal Reglement op het rijden met hondenwagens.27 

Welke overtreding het was blijkt niet uit de archieven; de burgemeester on
dersteunde het proces-verbaal, gezien zijn begeleidend schrijven aan de Offi
cier van Justitie.27 

In een andere brief bepleitte burgemeester Walland een strenge vervol
ging van enige verdachten.28 Vlak na zijn ambtsaanvaarding had hij verno
men dat veel jongelui allerlei baldadigheden langs of op de openbare weg 
pleegden. Hij had de veldwachter opgedragen daar streng tegen op te tre
den. Toen dit weer gebeurde maakte de veldwachter proces-verbaal op tegen 
Gerrit en Willem Sloesarwij en Leendert en Nicolaas Kraan. De burgemees
ter vroeg de Officier van Justitie een strenge straf te eisen, zowel als af
schrikwekkend voorbeeld als om het gezag van de politie te handhaven. De 
Officier zal het ook hier wel met de burgemeester eens zijn geweest. 

Op 15 augustus 1867 brak er brand uit op de scheepswerf van Gerrit van 
Schaik aan de noordkant van het dorp. Door de sterke noordwesten wind 
laaide het vuur hoog op en van de loods met hout en andere materialen viel 
niets meer te redden. Ook een groot gedeelte van de woning viel ten prooi 
aan de vlammen. Doordat de wind afnam en naar het westen draaide kon 
men de belendende percelen behouden. De brand werd bedwongen door de 
brandweer, die hulp kreeg van de vele toegestroomde ingezetenen. De oor
zaak van de brand was het niet goed doven van een met riet gestookt vuurtje 
dat gebruikt werd bij het buigen van hout. De burgemeester schreef daags 
na de brand aan de Commissaris wat er gebeurd was en dat het een ramp 
betekende voor het bedrijf en de daar werkende en wonende personen, on
danks dat men tegen brand was verzekerd.29 

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de hulpmarechaussee was 
het overlijden van hulpmarechaussee C. Zwart, die in mei 1867 tijdens het 
patrouilleren door de soldaat Hoekstra dodelijk was verwond.30 Over de 
schadevergoeding voor het met bloed besmeurde beddegoed en de matras 
werden vele brieven geschreven, daar er nogal wat misverstanden waren 
over de hoogte van de bedragen. 

Dirkje Veldhuizen, die dienstbode was bij landbouwer Hendrik van Vliet 
en zijn vrouw, kreeg een proces-verbaal wegens brandstichting waarbij 
mensenlevens in gevaar waren gebracht. Veldwachter H. van der Veen be
geleidde haar naar de Officier van Justitie te Utrecht.31 Zij werd door het 
Provinciale Gerechtshof op 26 juli 1869 veroordeeld tot de doodstraf (!). De ko
ning zette dit vonnis om in een tuchthuis straf van 10 jaar. De Procureur-
Generaal vroeg de burgemeester om de juistheid van haar leeftijd (22 jaar) 
en geboorteplaats te bevestigen.32 

Op zoek naar een andere standplaats 

Hendrik van der Veen wilde kennelijk in 1867 al van standplaats verande
ren, want hij verzocht de Officier van Justitie te Utrecht om aangesteld te 
worden als rijksveldwachter. Gezien het salaris zou dit een vooruitgang be
tekenen. De Officier van Justitie vroeg daarop informatie aan de burgemees
ter omtrent Van der Veens gedrag en zijn geschiktheid voor deze functie, en 
tevens een geneeskundig attest.33 Het zeer lovende getuigschrift van de bur
gemeester kwam op 24 juni 1867.34 In oktober van dat jaar vroeg hij de bur
gemeester om een vrije dag teneinde informatie in Gouda in te winnen over 
een vacature voor agent van politie. Omdat dit geen verbetering van zijn po
sitie bleek op te leveren besloot hij niet te solliciteren.35 De sollicitatie voor de 
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Rijksveldwacht liep toen nog. Dat de ambtelijke molens ook destijds soms al 
langzaam maalden blijkt hier wel uit. 

Op 22 mei 1868 verzocht de burgemeester aan de Minister van Justitie om 
gemeente-veldwachter Van der Veen tevens als onbezoldigd rijksveldwach-
ter aan te stellen.36 De Commissaris berichtte daarop, dat Van der Veen de 
hem eerder verleende commissie als rijksveldwachter had behouden en dat 
slechts zijn verplaatsing naar Kockengen registratie behoefde37, en de Offi
cier van Justitie te Utrecht zond de burgemeester op 5 juni 1868 een aange
paste aanstelling van de veldwachter38. 

Op 30 juli 1870 werd Hendrik van der Veen als rijksveldwachter 3de klas
se in de provincie Noord-Brabant aangesteld.39 De burgemeester schreef 
daarop aan de Commissaris des Konings dat de tot rijksveldwachter be
noemde Van der Veen ongaarne de gemeente zou verlaten, dat de kosten van 
verhuizing te hoog voor hem zouden zijn vanwege zijn grote gezin en dat de 
verdiensten in Kockengen hoger waren dan die hij als rijksveldwachter zou 
ontvangen. Hij verzocht dan ook de benoeming in te trekken.40 De Procu
reur-Generaal stuurde in zijn hoedanigheid van fungerend directeur van 
politie in Noord-Brabant kort daarop, kennelijk niet wetend van deze ontwik
keling, een brandbrief aan de burgemeester van Kockengen om aan Van der 
Veen te laten weten dat als hij niet onmiddellijk voldeed aan de hem gegeven 
opdracht om zich naar Den Bosch te begeven, hij geacht werd zijn benoe
ming als rijksveldwachter niet te aanvaarden.41 De burgemeester schreef 
ook hem terug dat Van der Veen van de benoeming had afgezien.42 

Lang bleef Hendrik van der Veen daarna toch niet in Kockengen, want op 
I juli 1872 werd hij als veldwachter aangesteld in de gemeente Eemnes.43 
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Daar in s taan ook verwijzingen naar de delen 1 en 2. 
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Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1914 tot 
1945 in de mondelinge overlevering (2) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het vorige nummer van dit tijdschrift kon u het eerste deel lezen van 
een verslag van de HKB-vertelavond die in 1992 in Nieuwer Ter Aa werd ge
houden, aangevuld met notities uit enkele voorgesprekken. Hieronder volgt 
het tweede, en laatste, deel. 

Twee nauw met elkaar verbonden gemeenten 

Wie tussen 1815 en 1964 in de Oukoopse polder woonde, viel bestuurlijk 
onder de gemeente Loenersloot. Wie in het noordoosten van Oud Aa, in de 
Breukelerwaard of aan de Bosdijk woonde viel onder de gemeente Ruwiel. 
Het grootste deel van het dorp Nieuwer Ter Aa was deel van de gemeente 
Ruwiel, maa r de grens liep daar erg grillig. 

Ruwiel en Loenersloot waren twee afzonderlijke gemeenten, die beide 
gebruik maak ten van hetzelfde gemeentehuis in Nieuwer Ter Aa. Ze hadden 
ook samen één burgemeester, één gemeentesecretaris, één volontair en één 
veldwachter. Verder was er nauwelijks personeel. 

Een burgemeester hoefde toen nog niet binnen de eigen gemeente(n) te wonen en dus 
verkoos burgemees te r Mr. A.M.A. Baron van Boetzelaer een huis aan de Vecht, aanvanke
lijk Slangevecht , l a t e r Rupelmonde. Bijna dagelijks kwam hij door Oud Aa, op weg n a a r 
en van he t gemeentehuis . Hij deed dat op een motorfiets waarmee hij veel opzien baarde . In 
de omgang kwam hij zeer aristocratisch over. 

Van Boetzelaer trouwde op 22 maart 1917 in De Bilt (U) toen hij hier al enige tijd burge
meester was . De vader van W. van den Bosch Sr was in die tijd raadsl id en kreeg zodoende 
een kenn i sgev ing van de t rouweri j . Uitnodigingen bleven gerese rveerd voor de eigen 
k r i n g . 

Beide gemeenten hadden een eigen gemeenteraad, ook al vergaderden ze 
in hetzelfde gemeentehuis. Veel stelden die gemeenteraden overigens niet 
voor. De zaken werden overwegend door de burgemeester geregeld. Zowel 
Van Boetzelaer als Doude van Troostwijk waren s terke figuren. De raad 
volgde hen meestal ja- en neeknikkend. Er kwamen bovendien weinig be
langrijke onderwerpen in de gemeenteraden aan de orde. 

De gemeente Loenersloot was rijk, Ruwiel arm. Dat kwam voor een be
langrijk deel omdat Loenersloot nauwelijks wegen te onderhouden had en 
Ruwiel juis t zware lasten van wegenonderhoud had. Het overgrote deel van 
het Honderdsche Laantje viel onder Loenen (tot Oudhof, van Nieuwer Ter 
Aa komend de eerste boer rechts); ook de hele Honderdsche polder was 
Loenen. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog groeide het dorp. Vooral de gemeente
secretar is , M. van Zanten, die het gevaar van annexatie door een buur
gemeente zag opdoemen, was een drijvende kracht achter de nieuwbouw 
van woningen. 

De middenstand 

In de ja ren tussen de beide wereldoorlogen had het dorp Nieuwer Ter Aa 
een behoorlijk omvangrijke middenstand: er waren een kruidenier, nog een 
tweede kruidenier die een tijd lang daarnaas t ook in manufacturen deed, 
een slager, een bakker, een uitventende melkboer zonder winkel, een smid 
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die ook huishoudelijke artikelen verkocht, een barbier, een schoenenwinkel
tje, een manufactur ier die geen winkel hield maar langs de deuren ver
kocht, een t immerman met detailverkoop uit zijn werkplaats (en toen later 
een knecht voor zichzelf begon nog een tweede timmerbedrijf) en twee schil
ders. De plaatselijke bevolking deed ook wel zaken met leveranciers van bui
tenaf, waarbij de kerkelijke richting van de betrokkenen vaak een doorslag
gevende rol speelde. 

Er was geen dokter op het dorp. Het Kruiswerk zetelde in Loenen. 

De kruideniers hoorden en bezorgden desgewenst bij hun klanten aan huis. Evert den 
Hertog (door velen Ome Eef genoemd) ging lopend zijn klanten in het dorp, Oud Aa, Kort
rijk, Bosdijk, Oukoop, bij de Angstel en in 't Honderd af om hun bestellingen op te nemen. 
Voor he t bezorgen had hij tot omstreeks 1915 een hondekar, daarna een hittekar; ook bezorg
de hij soms wel met een kruiwagen. Ook bakker Korthals reed in het begin van de 20ste 
eeuw nog geruime tijd met een hondekar. 

Huiss lachter Dul leman van de Galgerwaard ging in het najaar met zijn hondekar de 
boerderijen langs om daar het huisvarken te slachten, zodat het gezin de winter door vlees 
te eten had. Een deel van het afval voerde hij aan zijn honden. De ogen van het varken gaf 
hij meesta l aan de kinderen. Toen hij er een keer bij zei "neem die maar mee naa r school" 
en k inderen inderdaad de varkensogen bij de schooljuffrouw op tafel legden veroorzaakte 
dat een felle reactie van afschuw! 

Teunis den Hertog moest als kind heel vaak met mijn vader mee om op het paard te pas
sen. Dat was op vrije dagen, maar op schooldagen ook vaak meteen na het ui tgaan van de 
school. Hij had er niet altijd zin in en dan was zorgen da t j e op school moest nablijven een 
manier om te proberen er vanaf te komen. Maar al gauw hielp dat niet meer. Vader stond 
dan om 3 uur al bij de schooldeur te wachten. Als Teunis straf had zei vader dat de jongen 
toch direkt mee moest komen; die straf moest hij dan m a a r op een andere dag krijgen. 
Vanaf zijn twaalfde stond er vaak een fiets met boodschappenmand voor hem k laa r om 
zelfstandig wijd en zijd te gaan bezorgen. 

In Oukoop werd brood bezorgd door bakker J a n Harwijnen uit Loenersloot. Later kwam 
hij langs me t een mand op zijn transportfiets, maar daarvoor maak te hij heel lang gebruik 
van een hondekar. Drie keer in de week kwam hij eerst met een roeiboot met aan boord en
kele grote manden met brood en zijn beide trekhonden over de Angstel en de Geuzesloot. 
Dat vaartochtje duurde, al naar gelang weer en wind, zon 20 minuten tot een ha l fuu r . Bij 
he t noordelijkste huis van Oukoop, dicht bij de Geuzesloot gelegen, had deze bakker zijn 
tweede hondekar s taan . Daarin laadde hij de inhoud van de broodmanden over, de honden 
werden ingespannen en dan ging het de huizen langs. Niet eens alle omstreeks dertig Ou-
koopse gezinnen waren klant bij hem; ook bakker Korthals bezorgde in Oukoop. 

Doordat het gezin Van den Bosch aan het water van de Angstel woonde, 
niet aan de harde weg, kwam er tot omstreeks 1950 enkele keren per j a a r 
een pottenschipper over de Angstel bij hen langs. Het hele ruim van zijn 
schip was overdekt; je kon bij hem aan boord komen in een soort drijvende 
winkel. Hij had aardewerk en serviezen, maar ook pannen, lepels, vorken 
en messen, borstels en allerlei andere huishoudelijke artikelen. 

Elders kwam pottenkoopman Van Spengen uit Vinkeveen met paard en 
wagen langs de huizen. Zijn paard heeft bij velen blijvende indrukken ach
tergelaten omdat het altijd zo sjagrijnig keek. 

Overal op het platteland, zelfs bij Van den Bosch aan de Angstel, kregen 
de huisvrouwen van tijd tot tijd een manufacturier met een fiets vol koffers 
aan de deur. 

In Nieuwer Ter Aa was ook een klompenmaker. Eerst was dat "Klompen-
kees" (Kees den Hertog). Toen stond de klompenschuur in het dorp. Lang 
voor de oorlog nam zijn zoon "Klompenchris" de zaak over. Hij bouwde voor 
zichzelf een nieuw huis op 't Laantje, met daarbij een grote klompenschuur 
en een houtwerf. De oude klompenschuur met een klein woninkje in het 
dorp is daarna nog bewoond geweest door het grote gezin van A. Verkerk. 

Op de hoek van Wilhelminastraat en Dorpsstraat liet Teunis den Hertog 
in 1938 een nieuwe manufacturenwinkel bouwen. In de oude winkel, die 
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daarvoor van zijn vader was geweest, ging Chris alleen door met de kruide
nierszaak. Vader had de manufacturen er bij genomen toen Jan den Hartog 
(die ook uit de Den Hertogenfamilie stamde, maar de burgerlijke stand had 
ooit een schrijffout gemaakt) daarmee stopte. 

Doordat aangrenzende polders vaak een verschillend waterpeil hadden 
lag er aan de Wilhelminastraat een sluis. Daarnaast was een herberg met 
een lindeboom ervoor en een stalhouderij erbij. Je kon er ook buiten zitten. 
De herberg had een waag waarop veel boeren hun varkens gingen wegen. 
Wanneer in Nieuwer Ter Aa een dominee optrad stond het bij de herberg vol 
met wagens en paarden. 

Ook bij de Oukoper molen lag volgens Van den Bosch Sr vroeger een sluis. Zijn vader 
had nog bij overlevering van die sluis gehoord. Nog langer geleden was er tevens een sluis 
aan he t eind van Oukoop, naar de Geuzesloot. Die is al zo lang verdwenen dat zelfs zijn 
vader niet meer wist dat die sluis er ooit geweest is. Hijzelf kent het bestaan ervan uit oude 
documenten . 

Kerkelijke situatie 

We kunnen niet over de geschiedenis van Nieuwer Ter Aa schrijven zon
der ook aandacht te besteden aan ontwikkelingen op het kerkelijke gebied. 

Rond de eeuwwisseling waren er in Nieuwer Ter Aa hoofdzakelijk Her
vormden en wat Rooms-Katholieken. Kerkscheuringen, zoals de Afschei
ding en de Doleantie, hadden hier slechts weinig volgelingen getrokken. Tij
dens de eerste paar tientallen jaren van deze eeuw begon de kerkelijke ver
deeldheid in het dorp echter sterker te worden. 

In 1907 kwamen door samenvoeging van een aantal groeperingen, voor
al onder invloed van Ds. G.H. Kersten, landelijk de Gereformeerde Gemeen
ten tot stand. Van die ontwikkeling werd door sommigen in Nieuwer Ter Aa 
met belangstelling kennis genomen, maar het had nog niet direkt concrete 
gevolgen. 

Afb. 1. De winkel van Den Hertog in Nieuwer Ter Aa, omstreeks 1925. Oude prentbrief-
k a a r t (Foto-archief Historische Kring Breukelen). Van links naa r rechts zien we Marr ie 
Fokker, Mijntje den Hertog, J a n Willemse, Riek Spruit en twee onbekenden. 
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Belangrijker voor de verdere gang van zaken in en rond Nieuwer Ter Aa 
is het uittreden uit de Nederlandse-Hervormde Kerk, in 1914, van Ds. J.P. 
Paauwe (1872 - 1956) te Bennekom geweest. Deze kreeg ook elders aanhang, 
soms omdat men de plaatselijke Hervormde predikant te "licht" vond, soms 
- zoals in Nieuwer Ter Aa - uit onvrede met het landelijke beleid van de 
Nederlandse-Hervormde Kerk. 

De meerderheid van de Paauweanen kon het niet eens worden met de volgelingen van 
Ds. Kers ten. Ze bleven afzonderlijk vergaderen. De preken van Ds. Paauwe werden steno
grafisch opgenomen en zo snel mogelijk daarna uitgewerkt en gedrukt, zodat ze door zijn 
gees tverwanten elders konden worden gelezen. Na het overlijden van Ds. Paauwe gingen 
ze door met eigen huisgodsdienstoefeningen. Doordat er geen voorganger was die de sacra
m e n t e n kon bedienen bleven k inde ren ongedoopt en kon he t Heil ig Avondmaal n ie t 
gevierd worden. In de praktijk leidde he t in enkele gevallen tot buitenkerkeli jkheid, een 
klein aanta l zit ook nu nog op de oude Paauweaanse lijn en de meesten zijn in de loop der 
j a r en toch weer binnen de Nederlandse-Hervormde Kerk terechtgekomen. 

Al in het begin van de ja ren twintig waren er in Nieuwer Ter Aa ver
scheidene Paauweanen die zich in hun eigen, geïsoleerde kring niet meer 
zo goed thuis voelden. 

In 1928 werd de kerk van de Gereformeerde Gemeente gebouwd. In 
Nieuwer Ter Aa vond deze kerkelijke groepering zijn oorsprong in een aan
ta l afzonderlijke gezelschappen, die over het algemeen erg klein waren. 
Sommige groepen lieten dominees van de Gereformeerde Gemeenten ko
men. Die hebben onder andere gepreekt in de stal van Fokker (op de hoek te
genover de Nederlandse-Hervormde kerk). 

Toen enkele oudere gezelschappen en de dissidente Paauweanen elkaar 
begonnen te vinden werd eerst enige tijd regelmatig gezamenlijk bijeengeko
men in de oude school. Maar pas nadat men met elkaar een kerkgebouw 
had gesticht kwam het, op 10 maar t 1930, officieel tot de instituering van de 
Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa. Er werden op zondag dien
sten gehouden om 10 uur en 's avonds om 7 uur. Deze duurden vaak twee 
uur. Als er, vanwege het niet beschikbaar zijn van een dominee, door een 
ouderling een preek werd voorgelezen, kwam men wel eens al na anderhalf 
uur de kerk uit. Het voorlezen van de Tien Geboden en een Bijbelgedeelte ge
beurt vanaf het begin tot op de dag van vandaag door een voorlezer. 

De kerkelijke verdeeldheid leidde over het algemeen niet tot echt grote 
spanningen in het dorp; men bleef met elkaar omgaan, maar er groeiden 
toch allerlei afstanden tussen mensen en gezinnen. Ook in het kiezen van de 
leveranciers van levensmiddelen en huishoudelijke benodigdheden werkte 
de verdeeldheid door. In het schoolbestuur waren de geloofsverschillen vaak 
heel erg voelbaar. 

Tweede Wereldoorlog 

Aan de wat slaperige toestand waarin het dorp Nieuwer Ter Aa in de ja
ren dertig verkeerde kwam een einde bij de mobilisatie. Ook in Nieuwer Ter 
Aa werden militairen gelegerd. Daar profiteerden de plaatselijke winkeliers 
van, evenals van de hamsterwoede die door de oorlogsdreiging onder de be
volking uitbrak. 

Belangrijk werd het dorp ineens toen enkele dagen na het uitbreken van 
de oorlog een eenheid van het Nederlandse leger onverwacht zijn in t rek 
nam in de oude pastorie. Op de avond van de Eerste Pinksterdag arriveerde 
eerst een motorordonnans. Daarna kwam militaire politie te paard. De vol
gende ochtend stonden er een heleboel gecamoufleerde Nederlandse leger
auto's en bussen. De naam van generaal-majoor Van de Bent, van het vierde 
legerkorps, werd ook genoemd. In de tijd die volgde kwam soms een Duits 
mili tair vliegtuig over, dat dan prompt hevig beschoten werd. Verschillende 
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keren was er luchtalarm. Sommige dorpelingen waren hevig bevreesd voor 
een bombardement door de Duitse luchtstrijdkrachten. 

Enkele oudere inwoners van Nieuwer Ter Aa vertelden mij in afzonderlijke gesprek
ken da t zich onder de militairen die naar hun dorp gekomen waren ook de generale staf te 
velde zou hebben bevonden. Die had tevoren in Zeist gezeten, maar na de doorbraak bij de 
Grebbe vond de legerleiding het verstandiger een ander onderkomen te zoeken. De Duit
sers zouden daar al snel van op de hoogte zijn geweest. Na het bombardement op Rotterdam 
lieten ze, volgens deze zegslieden, weten dat als die luchtaanval niet tot een snelle capitula
tie zou leiden, ook Utrecht en Nieuwer Ter Aa zouden worden gebombardeerd. 

In he t bekende werk van Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder landen in de Tweede 
Wereldoorlog (Mar t inus Nijhoff, 's-Gravenhage) is van dat verhaal echter absoluut geen 
bevestiging te vinden. Hij stelt heel duidelijk dat he t hoofdkwartier van he t veldleger van 
Zeist werd verplaatst naar Gouda (zie deel 3, Mei '40, 1970, blz. 349). Het leger had toen op
dracht zich t e rug te t rekken op de verdediging van de vesting Holland (blz. 368 e.V.). In da t 
verband werden veel troepen overgebracht naar posities direkt achter de Nieuwe Hollandse 
Water l in ie . Nieuwer Ter Aa lag in die nieuwe verdedigingslijn; da t kan de koms t van 
mili tairen naa r he t dorp verklaren. In het Duitse ul t imatum met bet rekking tot Utrecht 
kwam geen verwijzing naa r Nieuwer Ter Aa voor (blz. 401). He t boek van Dr. De J o n g 
noemt Nieuwer Ter Aa, Ruwiel, Loenersloot, Loenen en Breukelen zelfs in he t geheel niet 
(wel eenmaal Nieuwersluis , maar in een heel ander verband). Ook in deel 4 (Mei '40 -
Maar t '41 , 2 banden, 992 blz., 1970, 1972) komen Nieuwer Ter Aa en omgeving niet aan de 
orde. 

Over de weg kwam kort na het uitbreken van de oorlog veel vee langs 
Nieuwer Ter Aa. Dat was van de boeren in Breukeleveen, Tienhoven en 
Maarsseveen, die het te inunderen Waterliniegebied moesten ontruimen. 

Heel snel na de capitulatie van Nederland bereikten Duitse legervoertui
gen en militairen Nieuwer Ter Aa. De plaatselijke bevolking praatte gewoon 
met ze, en sommige Nederlandse soldaten toonden zich nieuwsgierig naar 
hun uitrusting. Nog steeds was er bij velen geen echte aversie tegen de 
Duitsers. Anders lag dat echter bij de Nederlanders die de Duitse invasie als 
militair strijdend hadden ondergaan. Zij hadden snel diepe gevoelens van 
afkeer ontwikkeld. 

Afb. 2. Dorpsbeeld van Nieuwer Ter Aa, omstreeks 1925. Oude p ren tb r i e fkaa r t (Foto
archief Histor ische Kring Breukelen). 
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De Duitsers wisten heel goed dat veel Nederlanders nog steeds moeite 
hadden met het bepalen van hun houding jegens de Engelsen en speelden 
daarop in. Zo stond in een van de pamfletten die in de meidagen van 1940 
door Duitse vliegtuigen boven Nederland werden afgeworpen onder meer 
het volgende te lezen: 

"Uw bevrijding is gekomen! Helpt ons Uw misleiders te verdrijven! Zij hebben U ver
kocht en verraden aan de kapitalistische Lords, die de halve wereld gewelddadig neerhou-
den en uitzuigen, aan de "rooineks" die onder de vader van Chamberlain het vrije Neder-
landsche Zuidafrika op beestachtige wijze onderwierpen aan de rooversstaat Engeland, die 
Neder lands rijkste koloniën wegkaapte, toen zijn tegenwoordige bondgenoot Frankri jk, 
Neder land als aanspoeling der fransche rivieren ingelijfd had." (De Jong, deel 3, tussen 
blz. 352 en 353.) 

Op 15 mei 1940 en de daarop volgende nacht kon men in Nieuwer Ter Aa 
de Duitse legercolonnes horen die zich door Breukelen over de Straatweg 
richting Amsterdam verplaatsten. Bij een inkwartiering van Duitse troepen 
in de avond van 15 mei werd veel paardenvolk in Oud Aa ondergebracht, 
maa r Oukoop ontkwam daaraan. De volgende dag trokken die legeronder
delen al weer verder. Daarna hebben zich in Oud Aa en in Nieuwer Ter Aa 
weinig Duitsers meer laten zien. 

In Oukoop was dat anders. Daar ging in mei 1944 de oostelijke helft van 
de polder onder water. Die maatregel maakte deel uit van het defensiebeleid 
van de Duitsers. Ieder dag kwamen er sedertdien Duitse militairen inspec
teren of geen sabotage was gepleegd. 

De bezetting was ook op diverse andere manieren voelbaar. Toen de "sper-
tijd" werd ingevoerd moest iedereen 's avonds om 8 uur binnen zijn. De 
kerkdienst op de zondagavond moest daardoor naar de middag verplaatst 
worden. 

Nieuwer Ter Aa had een actieve ondergrondse beweging, waar veel men
sen bij betrokken waren. Inwoners van de gemeenten Ruwiel en Loenersloot 
werkten nauw met elkaar samen. Meester J.W. Hörst, met zijn ervaring als 
hoofd van de burgerwacht, werd meteen de leider van de ondergrondse. Niet 
alles is vlekkeloos verlopen. In het dorp woonden nauwelijks mensen die 
wat hun houding jegens de Duitsers betrof niet te vertrouwen waren. Het ge
volg was een zekere roekeloosheid. Bij het t ransport van door geallieerde 
vliegtuigen gedropt mate r iaa l en het opruimen van parachu tes werden 
meermalen grote risico's genomen. Wapens werden soms slecht verstopt. 
Soms waren mensen open en bloot in hun werkplaats bezig met het schoon
maken van wapens. Vanwege persoonlijke slordigheden met aantekeningen 
inzake illegale activiteiten moest zelfs de leiding worden vervangen. 

In een gebouwtje bij het Merwedekanaal was een geheime radiozender 
ondergebracht. Die is door peilwagens van de Duitse bezettingsmacht opge
spoord. 

Hier en daar zaten onderduikers, maar niet in grote aantallen. Op 1 ja
nuari 1945 hielden de Duitsers een razzia. Toen liepen bijna alle mannen die 
tot werken in s taa t waren de kans te worden opgepakt om in Duitsland te
werkgesteld te worden. Een aantal malen waren ze genoodzaakt zich te ver
schuilen, nadat de mededeling "razzia" in een ijltempo door het dorp was 
rondgegaan of de dominee van de preekstoel de mannen aanraadde een goed 
heenkomen te zoeken omdat het risico dreigde dat er Duitsers op komst 
waren . 

In de laatste periode van de oorlog werd de voedselsituatie in het dorp 
snel nijpender, maar erge honger is er niet geleden. Enige tijd was er ook in 
Nieuwer Ter Aa een gaarkeuken, waar men met een pannetje sobere en wa
terige maaltijden kon afhalen. Op de omringende boerderijen kon men te
recht voor wat melk. De behoefte aan voedsel maakte velen ook vindingrijk; 
zo werd bijvoorbeeld veel gezocht naar eieren van meerkoeten. 
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Tot kort voor het eind van de oorlog zorgde de illegaliteit voor bonkaarten 
ten behoeve van ondergedoken mensen. In de laatste weken stagneerde dat. 
Toen is enige tijd iedere week illegaal een koe voor hen geslacht. 

Er kwamen ook veel mensen uit de omringende verstedelijkte gebieden, 
vooral Hilversum, naar ons platteland, op zoek naar voedsel. 

Meteen toen men hoorde van de Duitse overgave kwam de veldwachter 
naar buiten en schoot hij in de lucht. De dorpsbevolking kwam op straat bij
een en zong uit volle borst vaderlandse liederen. 

Op de dag van de capitulatie viel nog een oorlogsslachtoffer. Toon van 
Weerdenburg uit Oukoop, die 5 mei 1945 dienst had als dijkwacht, schrok op 
toen hij op de aarden baan waarover de rijksweg A2 zou worden aangelegd 
geweerschoten hoorde, veroorzaakt - naar later bleek - doordat ondergrond-
sen uit Vinkeveen onverwacht met Duitsers in een fel vuurgevecht waren 
geraakt. Hij zocht meteen dekking, maar toen hij enige tijd later even om
hoog kwam om te zien of er nog steeds iets aan de hand was werd hij 
onmiddellijk beschoten en dodelijk getroffen. Ook zes Vinkeveners kwamen 
door dat gevecht om het leven. 

De pont over het Amsterdam-Rijnkanaal 

In de jaren dertig en tijdens de oorlog werd de pontverbinding over het 
Amsterdam-Rijnkanaal onderhouden met een grote roeiboot, waarmee 
slechts 3 à 4 fietsers tegelijk konden worden overgezet. Die situatie bleef be
staan tot bij de eerste verbreding van het kanaal, waarna een kleine motor
pont in de vaart kwam. 

De pont diende vooral voor de verbinding naar en van Breukelen; de rela
tie van Nieuwer Ter Aa met Loenen was beperkt. Chris den Hertog had 
enige tijd een huisarts in Loenen, maar die maakte zelf een eind aan deze 
klandizie. De mensen uit Nieuwer Ter Aa en omgeving staken met het pont
je over wanneer ze in Breukelen naar een dokter moesten. De dokter zelf 
kwam via de draaibrug in de Breukelse Stationsweg, aanvankelijk met een 
rijtuigje, later met een auto. Van de pont werd ook veel gebruik gemaakt 
door personeel uit Vinkeveen en Wilnis van Bronwasser in Breukelen. In de 
avond staken verscheidene jongens er mee over om in Breukelen de teken-
school te bezoeken. Op zondag maakten Gereformeerden gebruik van de ook 
op die dag varende pont om in Breukelen ter kerke te gaan. 

Station Nieuwersluis 

In het eerste deel van dit artikel schreef ik dat er tot 1947 stoptreinen uit 
Utrecht en Amsterdam stil hielden op het station Nieuwersluis/Loenen. 
Hoewel ik dat mij mondeling meegedeelde jaartal nog had gecontroleerd in 
het boek van A. Doedens en L. Mulder, 1989, Een Spoor van Verandering -
Nederland en 150 jaar Spooorwegen (Uitg. Bosch & Keuning, Baarn), blz. 
114, bleek het toch niet juist te zijn. De heer JA. Verhagen, Schepersweg 
260, Breukelen, die vanaf 1950 op dat station heeft gewerkt, deelde mij mee, 
dat hij zich nog goed herinnert dat het pas in 1954 voor reizigersverkeer is 
gesloten. Op de avond waarop de laatste trein reed werden heel veel "enkel
tjes" Nieuwersluis/Loenen - Breukelen verkocht; deze trein kwam met ruim 
15 minuten vertraging in Breukelen aan. 

Hartelijk dank aan de heer Verhagen, dat hij zo vriendelijk was ons op he t ju is te slui
t ingsjaar van he t station Nieuwersluis/Loenen a t tent te maken. 

In jaargang 4 (1989), nummer 1, blz. 20, plaatste J a n Rutges de sluiting in 1934. Die fout 
is hiermee nu ook gecorrigeerd. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen (2) 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Mijn eerste artikel1 besloot ik met de situatie aan de Dannestraat om
streeks het jaar 1800. Voor ik daarmee verder ga, wil ik u informeren over 
de veranderingen die in dezelfde periode plaats vonden langs de 's-Heeren
wagenweg (meestal afgekort tot Wagenweg of Heerenweg; thans heet die 
weg de Straatweg). 

Het hoekhuis aan de Danne 

Touwhandelaar Pieter Sweren van Cleef en zijn vrouw Trijntjen van der 
Laak gaven op 3 december 1687 hun nieuw gebouwde hoekhuis aan de 
Wagenweg ten zuiden van de Danne, samen met twee morgen land die ze el
ders in Breukelen-Nijenrode bezaten, "soo Weylant als boomgaard met een 
schuer en lijnbaan, gelegen op den Otterspoorbroek, streckende van over 
den Broekdijk ter halver sloot westwaarts tot aan de Middelweteringe", als 
onderpand voor een "plecht" (= hypotheek) van ƒ 1000 bij de Utrechtse predi
kant Daniël van Hengel.2 Zevenentwintig jaar later losten zij deze hypothe
caire verplichting af bij de verkoop van hun bezittingen aan Jacob ten Ham, 
schout te Maarssen. Jacob was de schoonvader van dominee Van Hengel die 
met zijn enige dochter Elisabeth was getrouwd.3 

Afb. 1. De smid. (Uit: J a n Luyken, 1694. Het Menselyk Bedryf.) 
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We komen Trijntjen van der Laak nog eenmaal tegen in de s tukken van "de open regt-
dagh" van 4 september 1720, toen ze als getuige optrad bij een ruzie om h a a r " taar tpan". 4 Ze 
h a d deze a a n Anna Blok ui t de Kerks t raa t beloofd "indien zij kwam te huweli jken". Anna 
was nog ongehuwd toen Pieter van Cleef op zijn sterfbed lag en haar zuster Heyltje had toen 
"op las t van de gesamentlijke kinderen van Pau lus Blok" de pan gehaald . Heyltje werd 
aangeduid als "de huisvrouw van Pieter Woudenberg", de eveneens in de K e r k s t r a a t wo
nende mees te r chirurgijn. Waarschijnlijk had Heyltje de pan bij h a a r huweli jk in 1719 
m e e g e n o m e n . 5 In "Het Regthuys van Breukelen en Breukelerweert" betwis t te Anna h a a r 
het bezit van de taar tpan. In de stukken staat : "Trijntje nu 85 jaren oud, verk laar t da t de 
pan aan Anna alleen toekomt". Het vonnis van schout Hendrick Block en zijn schepenen 
luidde echter da t de pan toekwam "aan alle kinderen van Paulus Blok".6 

Na de dood van Jacob ten Ham in 1717 lieten de erfgenamen de waarde 
van het huis schatten7; die werd toen bepaald op slechts ƒ 300. In 1722 ver
kocht Gerrit van Geytenbeek als gemachtigde van de erfgenamen8 het huis 
aan de timmerman en huizenhandelaar Albert van Wees. Deze bleef met 
zijn vrouw ten noorden van Vroeglust aan de oostkant van de Klapstraat 
(thans Herenstraat) wonen en verhuurde het nieuwverworven huis. Blijk
baar heeft hij daaraan nogal wat laten opknappen, want de waarde ervan 
werd in 1729 geschat op ƒ 800. Bij Alberts dood9 in 1739 was het voor ƒ 60 per 
jaar aan de weduwe Westveen verhuurd. De erfgenamen10 verkochten het 
op 23 juli 1739 in het openbaar in Het State Wapen "ten huize van Jan Jacobs 
van der Horst". Baarent Kreeger werd voor ƒ 811 eigenaar van het pand. Zijn 
schoonzoon Jan Witsen, weduwnaar en erfgenaam van Annaatje Kreger, 
liet in 1754 de waarde schatten11 en verkocht het huis in 1757 aan de onge
huwde Jacob Marssenier.12 

Jacob bezat het 23 jaar, toen hij zijn einde voelde naderen en zijn testa
ment liet maken. Zijn erfgenamen konden al op 10 april van dat jaar de 
waarde van het hun toegevallen huis laten schatten.13 Die was toen weer ge
daald tot ƒ 525. Bij de publieke verkoop14 op 4 mei 1780 kwam het in handen 
van de meester loodgieter Christaen van Es. 

Christ iaen had een j aa r tevoren een pand in de Klapstraat1 5 ten noorden van Vroeglust 
(nu Herens t raa t 62) gekocht, dat uit een stal en twee woningen bestond. In 1789 verkocht hij 
da t aan de heer Jacobus Cramer, de nieuwe eigenaar van Vroeglust. Chris t iaen zal d a a r n a 
verhuisd zijn naa r zijn pand bij de brug in de Wagenweg. Intussen was hij weduwnaa r ge
worden en in 1783 hertrouwd.16 Van 1802 tot 1808 was hij schepen in het gerecht Breukelen-
Nijenrode. De Franse tijd zal ook voor hem moeilijk zijn geweest, want op 1 mei 1804 kreeg 
hij van zijn overbuurman J a n de Kruyff, herbergier in Het State Wapen, een hypotheek1 7 

van ƒ 300 tegen 5%. Deze had een looptijd van zes jaar, maar werd pas in 1812 verlengd18. 

Op 26 mei 1815 werd zijn zoon Matthijs van Es eigenaar van het "huis en 
erf, nr. 47, op de hoek van Straatweg en Danne". De waarde van het huis 
werd geschat19 op ƒ 1200, en die van het daarin aanwezige loodgieters- en 
leidekkersgereedschap op respectievelijk ƒ 200 en ƒ 100. Matthijs kreeg dit 
alles, samen met de hypotheekschuld van ƒ 300, in ruil voor de kosten van 
levensonderhoud en inwoning van zijn ouders. Als zijn vader zou overlij
den, moest hij nog ƒ 2 per week aan zijn moeder blijven betalen. Het jaar 
daarop loste Matthijs de hypotheek af. 

Tien jaar later, op 7 juli 1826, woonde Matthijs van Es als behangselfabri
kant in de Roosestraat te Amsterdam en verkocht hij zijn huis te Breukelen 
voor ƒ 1600 aan de uit Kockengen afkomstige tabaksfabrikant Hessel Gijsbert 
de Bruyn.20 Het pand bleef tot 1902 eigendom van de familie De Bruyn, maar 
daarop komen we een volgende keer terug. 

De smederij aan de Wagenweg 

We gaan nu eerst kijken naar het ernaast gelegen pand, waar Laurens 
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Willemsz Molenvliet zijn smederij had. Jan van Rijn had het pand in 1701 
van de kinderen Dirksen de Wit gekocht21 en het op 5 april 1708 overgedaan 
aan Pieter Adolfsen de Zeeuw, die het de volgende dag aan zijn zoon Andries 
Pietersen de Zeeuw doorverkocht. 

In 1714 werd de huurder Laurens Molenvliet de nieuwe eigenaar.22 Lau
rens had een bloeiend bedrijf, maar stierf op 25 augustus 1725. Zijn weduwe, 
Aagje Noorland, bleef met twee kinderen achter. Met haa r bijna 20-jarige 
zoon Claas zette ze de "smitsneringe" voort, daarbij geholpen door drie 
knechts en een leerjongen. 

Het moet een drukbeklante zaak zijn geweest, want Aagje kwam in financiële proble
men doordat bij Abraham van der Vlack, "coopman in ijser tot Amsterdam", nog een reke
ning van ƒ 575 open stond voor een gedeelte van het in 1724 geleverde ijzer. Toen Aagje dit 
bedrag niet betaalde, liet Van der Vlack beslag leggen op h a a r "meubilare goederen" en 
werd zij op 12 januari 1728 voorlopig tot betaling veroordeeld. 

Om de publieke verkoop van haa r inboedel te voorkomen betaalde Aagje met geleend 
geld de schuld en de gerechtskosten. Ze had echter al eens ƒ 800 geleend en daarom hadden 
"de egtelieden Gerrit Jacobsen Boogert en Neeltje Joosten de Reyk" haa r de nu benodigde 
ƒ 1000 alleen willen geven op een "plecht" met "huis en erve" als onderpand. 2 3 Aagje had 
he t hu is echter geërfd samen met h a a r kinderen. Omdat dochter Adriaentje nog minderja
rig was, zal haar "oom en bloedvoogd" Arien Molevliet te Zevenhoven voor die hypothecaire 
belening de toestemming verlangd hebben van het Hof van Utrecht. Met de bezittingen van 
hele of halve voogdijkinderen moest zorgvuldig worden omgegaan. Op 23 m a a r t 1728 ging 
Aagje met h a a r procureur Thomas Vos van Avesaat, die in Breukelen aan de westkant van 
de Klaps t raa t woonde, naar de Commissaris uit dit Hof. Die verleende op 25 m a a r t de ge
vraagde toestemming, nada t haa r zoon Claas had betuigd dat hij met het voornemen van 
zijn moeder instemde. 

De weduwe Molenvliet kwam de financiële perikelen te boven, m a a r in 1737 moest ze 
toch weer ƒ 500 lenen bij Gerrit Boogert. 

De naam van h a a r zoon komen we alleen nog tegen in 1738, toen hij te Amsterdam in 
he t huwelijk trad.2 4 Waarschijnlijk is hij in dat j aar uit Breukelen ver t rokken. 

Zijn moeder loste in 1744 de obligatie van ƒ 500 af met het vestigen van een tweede plecht 
van ƒ 1000 "op haar huysinge en erve tot Breukelen over de kerkbrug ten behoeve van Joost 
Brouwer" . 2 5 

De inmiddels bejaarde weduwe Molenvliet liet op 5 m a a r t 1750 haa r 
"Huysinge met een tuyn daer agter, zijnde de huysinge tot drie wooninkjes 
en een smitswinkel geapproprieert", in het openbaar verkopen. 

De smederg verbouwd tot scheepswerf 

De nieuwe eigenaar, Joost Brouwer26, maakte de smederij tot "stallinge" 
en verkocht het perceel acht j aa r later voor ƒ 1546 aan Pieter van der Klis.27 

Weer acht jaar later, in 1766, verkocht deze zijn bezit aan de "scheepmakers-
baas" Gijsbert Schuyt. Gijsbert liet zijn twee jaar tevoren gekochte huis aan 
de westkant van de Klapstraat2 8 aan zijn oudste zoon over en vestigde zich 
met zijn jongste zoon aan de Wagenweg. Hij liet er een "werkloots" bouwen 
en verkreeg bij de heer Petrus van Zuylen van Nijeveld een plecht van ƒ 1500 
op dit nieuwe bezit.29 

Voor de aanleg van een dwarshelling besloot Gijsbert de scheisloot achter 
zijn huis te verbreden. 

Hij liet die oude sloot tevoren opmeten door schout Joan Stoesak30 en de schepenen Cor
nells van Geijn (schilder) en Barent Westerhof (smid). 

De gerechtssecretaris J a n Brouwer3 1 schreef in de akte3 2: "vermits den r e q u i r a n t zijn 
tuijn off Erff doet weggraven en tot water maken, tot Comoditeyd van zijn Scheepmakerije, 
om a ldaar verscheijde Schuijten en ander vaartuijg in 't water te leggen, zoo was hij requi
r a n t te rade geworden de voorschreven geregtelijke meetinge te verzoeken ten eijnden, om 
dat ten allen tijden zoude können blijken, hoe weijt de voornoemde gemeene dwarssloot 
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van outs is geweest". 
De sloot bleek ruim 2V2 meter breed te zijn, bij de Danne zelfs ru im 3 meter . Brouwer 

noteerde: "en hebben bevonden dat die dwarssloot, strekkende uijt het waater den Danne 
zuijdwaarts op aanloopende tegens de Tuijn van d' wed.[uw]e Barend Langezaal , ( . . . ) ter 
plaatze daar de Erven van den requirant en Teunis van Emeren over ma lkande ren leg
gen, gereekend van off uijt de paal van 't Secreet van Teunis van Emeren en tegens de wal 
van he t erff van den requirant , aldaar netto wijt is Tien voet en twee duijm van dezelve 
(Stigtse) maat" . 

Het is Gijsbert waarschijnlijk voor de wind gegaan, want aan J a n Eijke-
boom, zadelmaker en broodbakker in de Achterstraat, leende hij geld op on
derpand van diens huisraad. Eijkeboom kon zijn huis niet meer belenen, 
want daarop rust te al sinds 1744 een plecht van ƒ 600 t.b.v. de Rooms-Catho-
lieke Armen. In februari 1787 liet Gijsbert bij de schout registreren dat J a n s 
inboedel zijn eigendom was. De inventarislijst33 geeft een aardig beeld van 
wat toen in een eenvoudig huis aanwezig was. In april 1787 moest Eijke
boom34 een deel van zijn huis verkopen, waar hij nog tot mei van dat j a a r 
bleef wonen. 

In oktober 1788 waren zowel Gijsbert Schuyt Sr als zijn vrouw Maria van 
Nes overleden. Om de nagelaten boedel te ordenen en te scheiden kozen hun 
zoons Cornelis en Gijsbert respectievelijk de chirurgijn Willem van Blar-
kom en de brouwer Cors de Jong als hun zaakwaarnemer.3 5 Die verkochten 
het huis in de Herenstraat 3 6 en bepaalden de waarde van de scheepswerf die 
door Gijsbert Schuyt J r werd voortgezet. 

Op 3 januar i 1791 trouwde deze Gijsbert en deed dit als rooms-katholiek 
burger voor schout en schepenen.37 Kort daarop moet zijn broer overleden 
zijn, want in mei van dat jaar verstrekte Gijsbert aan diens weduwe een 
plecht van ƒ 1300 op zijn bezittingen "sijnde een Scheepsmakerije aan des 

Afb. 2. De chirurgijn. (Uit: J a n Luyken, 1694. Het Menselyk Bedryf.) 
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Heeren Wagenweg".38 Dat was de tweede plecht, want de eerste uit 1766 van 
ƒ 1500 t.b.v. de heer Petrus van Zuylen van Nyevelt was niet afgelost. 

Van scheepswerf tot rooms-katholieke kerk 

De lasten op de scheepswerf waren tamelijk hoog en Gijsbert kon de le
ning bij zijn schoonzuster nauwelijks aflossen. Zij stapte naar de rechtbank 
en Gijsbert werd door "den Eed. Hoove van Utregt" tot betaling veroordeeld 
met de dreiging van beslaglegging op zijn bezit. Hij zal een gedeelte van zijn 
schuld betaald hebben, want het vonnis verjaarde. Het gevaar van publieke 
verkoop was echter niet geweken. 

Daarom liet Pieter de Haan uit de Darmestraat in april 1794 vastleggen39, dat "hij in 
huur heeft van Gijsbert Schuyt een schuur staande op sijn timmerwerf en dat de goederen 
die in deselve schuur zijn als een vosmerriepaard, een schaais [= sjees] en een kar met 
hunne tuygen, alsmeede hooy en stroo, hem als eygendom toe behooren ( . . . )". 

Op 4 augustus 1794 werd Gijsbert veroordeeld en werden "Nieuwe Letteren van Exe
cutie" van kracht. Johan van Noord, deurwaarder van het Hof van Utrecht, had op 19 au
gus tus "den gecondemneerde persoonlijk gesommeert" aan J anne t i en Koster ƒ 1100 te r 
hand te stellen "in voldoeninge van een plegt den 10 may 1791 met renten daarop versche
nen". 

Toen op 5 oktober 1794 de termijn verstreken was, kreeg de schout van Breukelen daar
van bericht en werd op 1 april 1795 door Jan Lobrij als deurwaarder en onderschout "in 's 
Heeren en Just i t ie handen gestelt zeekere Huysinge en erve met zijn Hellinge, Stallinge 
en vier apar te Wooningen daar bij staande, sijnde een Scheepsmakerij ( . . . ) competeeren-
de den voornfoemde] Gijsbert Schuyt" en werd aan schout en schepenen verboden "eenig 
transport , aliniatie of beswaarens van dien [toe] te staan".40 

Op 5 april 1795 vervoegde de deurwaarder zich met het "biljet van de
creet" in de kerk te Breukelen en heeft "aldaar, nadat de Predikatie gedaan 
en den zeegen des Heeren was uytgesproken, hetselve voor de gemeene om
standers gepubliceerd met bijvoeging dat 't was het Eerste Kerkgebod en dat 
het selve op Zaterdag daar aanstaande van den Stadhuysen binnen Utregt 
insgelijks zoude geschieden". De volgende publikaties werden gedaan door 
J. van der Monde, deurwaarder of "Pander van den Hove", die de biljetten 
voorlas en ophing "aan de deur van denselven hove mitsgaders aan de kerk
deur van Breukelen". 

Tegen de verkoop werden geen bezwaren ingebracht, alleen had de deur
waarder een rekening ontvangen "van den heer Willem van Oudenes we
gens in den J a a r 1793 aan den gecondemneerde geleverd hout ter somma 
van 24 gids 6 stuyvers". Op 5 oktober 1795 werd het bezit van Gijsbert Schuyt 
publiek verkocht. Omdat er niemand was die "voor het aftrekken des zegels" 
meer bood dan ƒ 2900, is Willem van Blarkom "ten behoeve van de roomsche 
gemeente te Breukelen kooper gebleven".41 

De Breukelse Rooms-Katholieken, die al in 1790 een kerk hadden willen 
stichten, vroegen hiervoor op 7 oktober 1795 vergunning aan de provinciale 
overheid. Daarna verzochten ze hun aartspriester een eigen statie in Breu
kelen op te mogen richten. Die was er niet zo gelukkig mee, maar gaf op 28 
oktober 1796 zijn toestemming.42 

Het kerkbes tuur , bes taande uit Willem van Blarkom, Klaas Velthuysen, Cornelis De
genkamp en Gerrit Verhoef, had om de renovatie van de gebouwen te bekostigen op 3 mei 
1796 een plecht van ƒ 1000 à 4% en een bedrag van ƒ 1500 tegen een lijfrente van 10% opgeno
men bij de weduwe van J a n Chris t iaanse in Maarsseveen.4 3 Zij gaven als onderpand "de 
roomsche kerke, pastorij en verdere getimmerte en erve of grond daar toe behoorende". De 
plecht werd op 15 november 1800 afgelost, waarna ook geen lijfrente meer zal zijn betaald. 

Gijsbert Schuyt is in Breukelen blijven wonen, want in 1796 besloot de ge
meen te raad hem aan te zeggen, dat hij "zijn post van brandspuyt moet 
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waarnemen en bij foute van dien de kosten daartoe staande" (= de boete die 
daarop stond) zal moeten betalen.44 Zijn schoonzuster hertrouwde met de 
timmerman Jan Visser te Breukelen en gaf in 1823 toestemming voor het 
huwelijk van haar zoon Gijsbertus Schuyt, huisbediende te Amsterdam.45 

Noten 

1 H.J . van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1), Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 33 - 45. 

2 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, Gerecht Breukelen-Nij-
enrode, Protocollen van akten 1676 - 1701, fol. 163, d.d. 3.12.1687. 

3 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van ak
ten 1702 -1729, fol. 110 verso, transportakte d.d. 30.7.1714. 

4 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Rol van civiele zaken, 1675 - 1742, open regtdagh 
den 4e Sept. 1720. 

5 Archief Gereformeerde Kerk Breukelen (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 58, Trouw
boek, geeft niet de naam Heyltje, maar Maria Blok: "Pieter Woudenberg J .M. oudt om
t ren t 33 Ja ren , geassisteert met Gerritje Liesvelt wed[uw]e Kornelis Woudenberg zijn 
moeder, en Maria Blok J.D. oud 29 Jaren , geen ouders of voogden hebbend, beyde wonend 
alhier. Te Westbroek getrouwd 30 April 1719". Gijsbert Woudenberg, de vier j aa r jonge
re broer van Pieter, was eveneens meester chirurgijn. Hij trouwde op 16 juli 1719 te Breu
kelen met de 19-jarige Mar ia van Veen. (N.B. Gereformeerde Kerk was de toenmalige 
n a a m van de huidige Nederlandse Hervormde Kerk.) 

6 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 25, "Uytzett inge van de Dorps las ten" geeft in 
1725 de Kerks t raa t als woonplaats van "de kinderen van Poulus Blok". In de dorpslas
ten betaalden ze toen 2 gld. 14 st. De meester chirurgijn Pieter Woudenberg betaalde 9 
stuivers minder. De hoogste aanslag in de Kerkstraat , namelijk 5 gld. 8 st., was voor 
J a n Johannesz van der Horst , eigenaar van Het Regthuys. Ook Willem van der Aa in de 
Danst rae t en Gerri t van Geytenbeek Sr in de Clapstraet betaalden dit bedrag; t immer
man Aelbert van Wees in de Clapstraet en bakker Antony van Loenen in de Brugs t r aa t 
betaalden ieder ƒ 5. Gijsbert Woudenberg, meester chirurgijn in de Brugst raa t , betaalde 
tweemaal zo veel als zijn broer in de Kerkstraat , namelijk 4 gld. 10 st. 

7 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 134, d.d. 16.10.1717. 
8 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 163, d.d. 11.5.1722. De erfgenamen waren 

"Juffr. Cornelia Ruts , weduwe en lijftogtersse vanden Hr. Jacob ten Ham" ( . . . ) "Juffr. 
El isabeth van Henghei , meerderjarige dochter en enige erfgenaam vanden voorn. Hr . 
Jacob ten Ham" ( . . . ) , "Hr. Daniell van Henghei, bedienaer des Goddelijken Woordts 
tot Rotterdam" ( . . . ) en "zijn minderjarige broeder Johan van Henghei". 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 
akten 1731 - 1749, fol. 135 t/m 139, Registratie van de boedel van Albert van Wees. Hieruit 
blijkt dat Albert na zijn overlijden op 11 mei 1739 een tamelijk kostbare begrafenis van 
bijna ƒ 59 had gekregen. Timmerman Siewert Bor uit de Klaps t raa t had "een eeke doot-
kist" van 13 gld. 14 st. en 8 png. geleverd; meester Gerrit van Goor had voor "mantels , 
glasen en aanspreken" 20 gld. 2 st. ontvangen; aan de dragers was ƒ 12 betaald; voor 
wijn op de begrafenis was ƒ 13 uitgegeven. De erfgenamen hadden de huizen aan de 
Wagenweg en de Kerks t raa t voor 8 gld. 4 st. laten repareren door metselaar Cors Slebus 
uit de Brugst raa t en rietdekker J a n Karshoff uit de Klapstraat. Bij J a n Jacobs van der 
Horst in Het State Wapen moest nog ƒ 22 aan verteringen worden betaald. Bij de publie
ke verkoop en de overdracht van de huizen werd daar voor ƒ 11,50 verteerd. Gerrit Cra-
nendonk uit de Kerkstraat , echtgenoot van Maria van Wees kon tenslotte ƒ 1850 onder de 
erfgenamen verdelen. 

10 Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 128, d.d. 23.7.1739. 
11 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van ak

ten 1749 -1775, fol. 58, d.d. 11.7.1754. 
12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 86 verso, d.d. 2.2.1757. De naam Marssenier 

kwam al in de 17de eeuw in Breukelen voor. Van 1644 tot 1655 woonde C. Marcenier in 
het huis van de "brouwer van Breukelen" aan de Danne, waar in 1682 door Johan van 
der Voort het huis Vecht en Dam werd gebouwd. Jan Jacobsen van der Horst, de brouwer 
van Breukelen, was in 1655 gehuwd met Elisabet Marcenier. Op 18 mei 1704 trouwden in 
de kerk te Breukelen Karel Marsenier de Jonge met Metje van der Horst. Jacob Marse
nier zou hun zoon geweest kunnen zijn. 
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13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van ak
ten 1775 - 1798, fol. 84 recto, d.d. 10.4.1780 (Estimatie) en fol. 84 verso, d.d. 1.2.1780 (Ex
tract uit het testament). 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 85, transport d.d. 26.5.1780. 
15 Op 21 december 1779 had Christiaan van Es, wonend te Breukelen, van de heer Willem 

Fei tema te Amsterdam voor ƒ 2500 de voormalige stal van de buitenplaats Vroeglust ge
kocht. Fe i tema was een der executeurs- testamentair van "wijlen Vrouwe S u s a n n a de 
Clercq, weduwe van De Heer Francois de Haan", de stichter van Vroeglust. De buiten
p laa ts was in 1775 al te koop aangeboden, waarbij de stal beschreven werd als: "Een 
Nieuw Gebouw, staande en geleegen Naast en Benoorden NO. 1 geapproprieert tot Twee 
woonhuijsen en Een Stallinge voor agt Paarden, met Gang (dog geen Vrije Gang) en 
voorgrond, Steene Schuijtenhuijs en stijger aan de Vecht". In de koopbrief van 1779 was 
de omschrijving: "Een huijs en Erve s taande in Breukelen aan de Oostzijde van de 
Claps t raa t strekkende zig tot aan de Vegt, ( . . . ) met zijn Eigene gang waar over R. Cas-
teleijn de vrije overgang door de gemelde gang na de Vecht heeft. ( . . . ) Zullende de op
dracht van dit perceel primo februari 1780 geschieden en als dan de risico voor reeke-
ning van den koper beginnen te lopen. De huuren sullen tot primo Maij eerstkomende 
voor reekening van de verkoper zijn". Christ iaan betaalde ƒ 1000 contant en voor he t 
r e s t a n t werd he t perceel belast "met een Schepenskennis off Crislingbrief van gelijke 
som tegens den Interest van drie percent int Jaar" . Ruim negen jaar later, op 16 februari 
1789, verkocht Christiaan het perceel met ƒ 150 winst aan de nieuwe eigenaar van Vroeg
lust, de heer Jacobus Cramer Fzn, die aan de Keizersgracht te Amsterdam woonde. (Deze 
gegevens zijn ontleend aan akten in het huisarchief van Vroeglust, dat eigendom is van 
de heer W. Bekker, Herenstraat 58 te Breukelen.) Op de plaats van bovengenoemde stal 
s taa t nu he t woonhuis van de heer A.J. Blonk, Herenstraat 62. 

16 Trouwboek Gereformeerde Kerk van Breukelen, inv. nr . 58, d.d. 9.2.1783: "Chris t iaan 
van Es , wedn. van Ca tha r ina van der Marck, wonende te Breukelen en Angenietje 
Dijkhagen, J .D. wonende te Amsterdam". 

17 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 370, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van ak
ten 1799 -1808, fol. 101 verso, d.d. 20.5.1804. 

18 Nota r i ee l Archief (Rijksarchief te Ut rech t ) , inv. nr . Br007a012, ak te n r . 3 1 , d.d. 
30.4.1816: Royering door Jan de Kruyff, herbergier te Breukelen, van de hypotheek 'akte 
n r 106 d.d. 26.2.1812. 

19 Notarieel Archief, inv. nr. Br007a011, akte d.d. 26.5.1815. 
20 Notarieel Archief, inv. nr. Br007a020, akte nr. 37, d.d. 7.7.1826. 
21 Zie Van Es, 1993, blz. 36 en de noten 18 en 19 daarbij. 
22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. I l l en 112, akten d.d. 29.11.1714. Maria de 

Rijk, weduwe van J a n van Rijn, verkocht h a a r aandeel in "huysinge erve en boom
gaard" van wijlen Andries Pietersen aan Grietje Carrevinck, weduwe van de op 11 au
gus tus 1714 overleden Pieter Adolfsen de Zeeuw en erfgename van haar op 23 oktober 
1713 overleden zoon Andries Pieterse de Zeeuw. Hendrik Verwoert, schout van Ter Aa en 
gemachtigde van Grietje Carrevinck, t ransporteerde het dezelfde dag nog naa r Lourens 
Molenvliet die in het genoemde huis woonachtig was. Zijn naam wordt in andere ak ten 
vaak als Laurens geschreven. 

23 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 217 - 220, een plecht d.d. 7.4.1728 en de 
permissie van Hof van Utrecht d.d. 25.3.1728. Gerrit Jacobsz Bogert woonde in het buurt
schap Cortrijk. 

24 Trouwboek Gereformeerde Kerk van Breukelen , inv. nr . 58, d.d. 23.10.1738: "Claas 
Moolevliet J .M. van Breukelen en Maria Elisabet Verkuylen, wed. van J a n Wiel inga 
woondt te Amsterdam, ondertr. aid. 26 Sept. 1738, te Amsterdam getr. 23 Oct. 1738". 

25 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 212 verso - 214, d.d. 18.11.1744. 
26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 10 - 11, d.d. 8.6.1750: transport door Agi e Noort-

landt , weduwe Louwerens Molevliett. 
27 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 96 verso, t ransportakte d.d. 13.4.1758. 
28 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 172 - 173, d.d. 3.4.1764. Gijsbert Schuyt Sr 

woonde al in 1755 in Breukelen, want hij was met Sieuwert Bor getuige bij de verkoop 
van he t hu is van J a n Dorlant (nu Herens t raa t 62) aan François de Haan . Misschien 
werkten de getuigen als timmerlieden op de er ten noorden van liggende scheepswerf 
van Annetje Bolst, de weduwe van Dirk J a n s e Haas . Haar schoonvader J a n Dirksz 
Haas had in 1699 een scheepswerf gesticht op een ruïne aan de zuidzijde van de Hey-
coppersluis (Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 238, d.d. 7.12.1698). De familie 
Haas had daar reeds in 1583 bezit verworven en er was ook vóór het Rampjaar 1672 - 1673 
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al een scheepswerf gevestigd geweest; zie A.A. Manten, 1990, Oudste landgoed bij Breu-
kelen aan de Vecht, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a rgang 5, nr . 4, blz. 137 
-149, in het bijzonder blz. 138 -139. 

29 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 200 verso en 201, transportakte d.d. 29.10.1766. 
30 Johan Stoesak, geboren te Uithoorn, overleden Breukelen-Nijenrode 1796, was van 1738 

tot 8 mei 1786 schout van Breukelen-Nijenrode en Orttsgerecht. Hij was de opvolger van 
Hendrick Block die vanaf 18 september 1719 dat ambt had vervuld en werd opgevolgd 
door de brouwerszoon Jacob de Jongh. Stoesak woonde in de Klapstraat tot hij zich in 1748 
in h e t noordelijke deel van he t huis Vecht en Dam vestigde. Hij bleef l ang vrijgezel, 
m a a r trouwde op 15 oktober 1762 in de kerk te Breukelen met Hillegonda Elisabeth Ha-
nedoes ui t Amsterdam. 

31 J a n Brouwer was van 1766 tot 1768 secretaris van Breukelen-Nijenrode en Ort tsgerecht . 
Als opvolger van Rijk Kasteleyn J r schreef hij op 29 september 1766 zijn eerste akte . Op 
25 november 1768 treffen we een ander handschrift aan, waarschijnlijk van zijn opvol
ger J a n Lobrij. Onze plaatsgenoot de heer J .J . Roosjen verwierf in 1992 een in Utrecht 
ve rvaard igde zilveren rouwlepel met doodshoofd. Daar in s t a a t gegraveerd da t " Jan 
Brouwer, secretaris van Breukelen" op 18 september 1768 is overleden in de leeftijd van 
19 j aa r en 6 maanden. 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 205, Registratie van roying off Li jn t rekking 
d.d. 22.12.1766. 

33 Archief Dorpsgerechten , inv . nr . 369, fol. 164 verso, d.d. 28 .2 .1787, g e r e g i s t r e e r d 
29.2.1787 (hoewel dit geen schrikkeljaar was!). Er werden geregistreerd: "2 bedden m e t 
h a a r toebehooren, 12 laakens, 6 stoelen, een kabinet, eenig kindergoed, een theestoof, 
ketel en comfoor, 6 borden, 10 dito porcelijn, 1 stelletie, 1 bord met klijngoed, 1 schilderij-
tie, 2 gordijnen en een val, 12 kop en schootelens, 1 trekpot, melkkan, 2 dito, groote kof-
fiekan, 2 kandelaars , 1 kookketel, eenige potten en pannen, 2 wateremmers , 1 dozijn 
manshemden , dito vrouwen en dito kinderhemden, tafellakens, 6 servet ten, 2 handdoe
ken, 1 taafel, tang, haalijser, spit en asschop, oliekan en eenige glaasen; losse p lanken 
en rommeling die op de solder van de sadelmaakerij is, 5 huyden en een groote part i j 
dito s tukken, eenig sadelmakersgereedschap, eenige bossen wit touw, eenige bossen dito 
koord, eenige koetouwen, 3 bossen grauw touw, 1 stuk linnen, eenig kooperwerk voor 
chaistuygen, een partij coopère gespen, tangen, ringen, haaken, bouten, eenige s tukken 
trijp, eenig naai en spijkerpassement. 

34 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 177, d.d. 25.4.1787 en 29.4.1796. J a n Eykeboom 
trouwde later met Maria Verkerk, de weduwe van Cornelis Wilkes en verkocht in 1796 
voor ƒ 1600 haar huis in de Achterstraat aan de oostzijde van de Wijde Steeg (nu Kerk
br ink 12). 

35 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 195, procuratie d.d. 19.10.1788 opgesteld door 
notaris O van der Linden te Breukelen. 

36 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 195 verso / 196, t ransport van he t op 30.10.1788 
aan J a n de Ruyter verkochte huis in de Herenstraat . 

37 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 369, fol. 210 verso: "Acte van t rouwen van Gijsbert 
Schuyt, meerderj . jongman en Aletta Verkerk, meerderj . jongedochter wonende beide 
a lh i e r " . 

38 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 212 verso, d.d. 10.5.1791: "Plegt van 1300 gul
den ten lasten van Gijsbert Schuyt scheepmakersbaas aan J anna t i e Koster, wed. van 
Cornelis Schuyt en haa r onmondige kinderen Maria en Gijsbert, t e r zake van hun nog 
competerende png. volgens boedelscheydinge". 

39 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, d.d. 9.4.1794. Ook Pieter was patriot en werd door 
schout Jacob de Jong in 1798 als volgt gekwalificeerd: "Patriot, m a a r een h a t e r van reno
veren, patronieseerd oranje amptenaren en woont enkeld den grondvergader ing bij". 

40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, d.d. 1.4.1795: "Memorie van hands te l l inge voor 
Schout en Geregte van Breukelen Nijenrode". 

41 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, d.d. 5.10.1795: "Registreringe van een decreetbrief 
van 't huys van Gijs Schuyt gekogt bij de roomse gemeente alhier". 

42 M.A. Perdon, 1992. Fragmenten ui t de geschiedenis van de R.K.-parochie van de H. 
J o h a n n e s de Doper te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 7, 
nr. 1, blz. 18 - 29. 

43 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, d.d. 3.5.1796. 
44 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 361, Notulen van de Municipal i teyt van Breuke len , 

d.d. 11.7.1796. In 1798 kwalificeerde schout Jacob de Jong de patriot Gijsbert Schuyt als 
"gants slijmerig". 

45 Notarieel archief, inv. nr. Br007a019, akte nr. 14, d.d. 19.2.1823. 
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Boekbespreking 

H.J. van Es, 1993. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. 
30 maar t 1893 - 30 maar t 1993. Stichting Historische Reeks Breukelen / Uit
geverij Verloren, Hilversum, 296 blz., ISBN 90-6550-118-5, prijs ƒ 49,50 (voor 
leden van de Historische Kring Breukelen ƒ 37,50) 

Met veel genoegen las ik het boekwerk dat onlangs verscheen in de Histo
rische Reeks Breukelen. De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van 
Breukelen verschijnt eigenlijk ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Gereformeerde Kerk van Breukelen. 

Het komt de geschiedschrijving echter zeer ten goede dat de schrijver, de 
heer H.J. van Es, zich niet heeft beperkt tot deze honderd jaar . In de eerste 
hoofdstukken wordt op gedegen en uiterst plezierig leesbare wijze aange
geven hoe dat nu zat met de Afscheiding en Doleantie. Interessant is de rol 
van de overheid zo'n 150 jaa r geleden - eigenlijk van Commissaris des Ko-
nings en Burgemeester -, waarbij de laatstgenoemde functionaris in zijn rol 
van rijksdienaar de ondankbare taak had bijeenkomsten van Afgescheide
nen te verhinderen . Nu kunnen we erom glimlachen, een glimlach die 
mede wordt opgeroepen door de manier waarop de schrijver de feiten weer
geeft, waarbij op aantrekkelijke wijze uit relevante archiefstukken wordt ge
citeerd. 

Nadat de Kerken uit de Afscheiding en de Doleantie zich in 1892 verenig
den tot de Gereformeerde Kerken in Nederland ging men in Breukelen heel 
praktisch te werk, teneinde te bevorderen dat dit landelijke voorbeeld ook in 
korte tijd lokaal gestalte zou krijgen. In een gecombineerde vergadering van 
de Kerkeraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk en van de Neder-
duitsche Gereformeerde Kerk werd op 30 maart 1893 besloten samen te gaan 
en zich te openbaren onder de naam Gereformeerde Kerk van Breukelen. 

Vanaf dat jaar wordt de geschiedenis van de Kerk te Breukelen uitvoerig beschreven. 
En in die achter ons liggende 100 j aa r treffen we allerlei problemen en probleempjes aan, 
die een erg goede schets geven van datgene, dat leeft in een kerkelijke gemeenschap. Na
tuurl i jk kan in zo'n verhaal de geschiedenis rond de bouw en herstel van de kerkelijke be
zittingen als kerk en pastorie niet ontbreken. Maar het boekwerk ontleent vooral zijn at-
t ract ivi te i tswaarde aan de beschrijving van de menselijke zaken, die tot meer of minder 
commotie aanleiding konden geven. Van die organist, die vermanend moest worden toe
gesproken omdat hij tijdens de preek buiten een sigaartje ging roken. Of - en dat is dan 
van wat zwaardere aard - van de predikant en nadien van een ouderling, van wie he t ge
rucht verspreid werd dat zij buitenechtelijke relaties hadden. 

De Kerkgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen zou onrecht zijn aan
gedaan, indien niet op ruime wijze aandacht was geschonken aan de contacten met andere 
kerken, in he t bijzonder met de Hervormde Kerk. Het is opmerkelijk da t - globaal gesteld -
het tot en met de Tweede Wereldoorlog niet zo goed gesteld is met die samenwerking. Tot 
die tijd worden van gereformeerde zijde nogal eens belemmeringen opgeworpen. Na de 
Tweede Wereldoorlog verandert dat beeld en vooral de laatste 25 jaar is er sprake van meer 
samenwerking . Maar als er belemmeringen worden opgeworpen, geschiedt dit nu meestal 
van de zijde van de Hervormde Wijkgemeente-Centrum. De oorzaak van deze verande
rende benadering? Wellicht geeft de schrijver het antwoord in de laats te regels van dit boei
ende s tuk geschiedschrijving. "In tegenstell ing tot vroeger geven gereformeerden in 1993 
elkaar de ruimte anders te denken dan de traditie en de theologen voorschreven. Zij hebben 
in p laa ts van een wetende een meer zoekende houding gekregen." 

De Historische Reeks Breukelen is verrijkt met een boek, dat een voortref
felijk beeld geeft van het vele werk van mensen in hun kerkelijke gemeen
schap in Breukelen en omgeving. 

Woerden Drs H.A. van Zwieten 
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Mededelingen van het bestuur 

Jaarvergadering 1993 met voordracht over de Waterlinies 

Als gebruikelijk begon de voorjaarsbijeenkomst van onze Kring met een kor te huishou
delijke vergadering. Deze vond ditmaal plaats op dinsdagavond 23 maar t 1993. 

De verslagen van de jaarvergadering 1992 en he t huishoudelijk gedeelte van de na
jaarsvergader ing 1992, alsmede het jaarverslag over 1992, alle gepresenteerd door de 2de 
secretaris , werden ongewijzigd aanvaard. Er was lof voor de kwali tei t en toegenomen om
vang van h e t tijdschrift. De kascommissie (Mw. T. Bijleveld en Hr. J . Sl inger land) h a d de 
boekhouding van de penningmeester in orde bevonden. Diens jaarvers lag over 1992 en be
groting voor 1994 werden goedgekeurd. Na de gebruikelijke vervanging van één lid van de 
kascommissie is de samenstel l ing: Hr. J . Sl ingerland en Hr. G. F r a n s e n s . 

Vier be s tuu r s l eden waren reglementai r aan de beur t van af t reden. Voorzi t ter A.A. 
Manten werd, zoals de s ta tu ten voorschrijven, in die functie gekozen. Mevrouw Van Koute-
rik gaf er wegens persoonlijke omstandigheden de voorkeur aan uit het HKB-bestuur te t re
den. De voorzitter dankte haar , in afwezigheid, voor het werk dat ze voor onze Kring heeft 
verzet. Ze werd opgevolgd door de heer J.B.R. Pol. De heren Polderman en Van Walder-
veen werden als bestuursleden herkozen. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt . 

Na he t huishoudel i jke gedeelte sprak de heer D. Koen (medewerker Rijksarchief te 
Utrecht) over de Hollandse Waterlinies. Zijn verhaal ging vooral over de grote lijnen in de 
geschiedenis van deze verdedigingslinies en werd onders teund door een rijke schat a a n 
fraaie dia's. De positie van Breukelen daarin kwam slechts beperkt aan de orde. 

Seder t de 17de eeuw werden maatregelen getroffen om de provincie Holland als een 
laa ts te bast ion tegen een vijandelijke inval uit he t oosten te verdedigen door he t onder 
water zet ten van daarvoor in aanmerking komende gebieden en he t onder schot houden 
van de overblijvende accessen (dijken, droogblijvende delen) vanui t vest ingen en aan te 
leggen for ten. De Oude Hollandse Water l in ie liep van N a a r d e n n a a r N ieuwers lu i s en 
volgde vandaa r ongeveer de oude provinciegrens van Holland. Breukelen lag toen t en oos
ten van de linie. In he t begin van de 19de eeuw kwam de Nieuwe Hollandse Waterl inie ge
reed . De rugl i jn d a a r v a n liep van Nieuwers lu is over Ut rech t , Vreeswijk, Everd ingen , 
Asperen, Gorinchem en verder tot de Biesbos. Doordat deze linie gebruik maak te van he t 
Plassengebied, viel Breukelen er ditmaal binnen. In 1816 - 1824 werden tevens ten oosten 
van Utrecht forten gebouwd, waardoor ook die stad binnen de Waterlinie werd gebracht. 

De forten dienden steeds aangepast te worden aan de voortschrijdende mili taire tech
niek. Ook moest er voor gezorgd worden dat er zonodig een vrij schootsveld was. De zogehe
ten Kringenwet bepaalde tot op welke afstand van een fort niet in steen gebouwd mocht wor
den. Laat in de 19de eeuw was de twijfel aan de verdedigbaarheid van een groot gebied zo 
toegenomen, d a t de l aa t s t e verdedigingslinie werd geconcentreerd rond h e t Na t ionaa l 
Reduit, dat slechts Amsterdam met omgeving en de Zaanstreek omvatte. De Nieuwe Hol
landse Waterl inie bleef evenwel gehandhaafd. In 1939 - 1940 werd die nog in s t aa t van ver
dediging gebracht . Daa rna had ze geen mili taire betekenis meer. 

Dia-avond in Kockengen 

Maandagavond 19 april 1993 hield de HKB een dia-avond in gebouw Irene in Kocken
gen. De Kockengense aannemer Frans Brunt toonde daar een selectie ui t zijn grote verza
meling lichtbeelden van Kockengen. Niettemin was er zoveel te zien, da t we hier slechts 
enkele i nd rukken van deze geslaagde avond kunnen vastleggen. 

Scheepvaar t n a m in het oude Kockengen duidelijk een belangrijke p laa ts in. Schipper 
Meijer onderhield met twee schepen de beur tvaar t op Amsterdam; hij had een schui tenhuis 
aan de Bijleveld. Schipper Rampen (later Nap) verzorgde de beur tvaa r t op Ut rech t . De 
schippers Den Heeten en Van Eijk zaten beiden in de ongeregelde vaart . Wat het wegver
keer betreft waren er nostalgische plaatjes van hondenkarren, transportfietsen en paa rden 
en wagens. Een opname van het oude gemeentehuis aan de Heicop werd vertoond. Een deel 
van he t gebouw van de brouwerij was in gebruik als azijnmakerij . "Koffiehuis en stal
ling" stond groot op de muur van café Jansen . Het kippenhok van burgemeester Roosen
daal was een min i a tuu r van zijn eigen huis . 

Er waren ook beelden uit een minder mooi verleden. Men was zeer onzorgvuldig met de 
monumenta le Hervormde kerk; r amen werden dichtgemetseld en he t koor afgescheiden 
van de ke rk ru imte , waa rna veel mensen he t gebruikten als opslagplaats voor van alles en 
nog wat. Res tauran t Nederend werd tweemaal getroffen door een grote brand. 
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Veel dia's hadden betrekking op de straten en bruggen. Vrijwel ieder huis in de Voor
s t raa t had een stoep in de Bijleveld. Waar nu de Koningstraat is, lag een steeg die zo smal 
was da t je er met een bakfiets niet door kon. Over Heycop en Bijleveld werden in 1938 
respectievelijk de Ju l i anabrug en de Bernhardbrug gelegd; beide zijn in de eerste helft van 
de j a ren zestig weer verdwenen; de Bernhardbrug werd gesloopt, de Jul ianabrug in 1964 
vervangen door een vaste brug. Langs de oevers van de beide watergangen stonden prachti
ge bomen. Volgens vele aanwezigen zijn er nu in de dorpskern te weinig bomen. 

Ook aan Spengen en Portengen werd aandacht besteed. Gedurende de eerste t ientallen 
j a ren van deze eeuw waren dat nog smalle, ongeplaveide landweggetjes. Vóór 1900 moest 
men aan de Hoek van Spengen eeuwenlang met een pontje de Geer over. Er was een mooie 
opname van de in 1926 afgebroken molen van Portengen. Op de Portengense Brug was een 
tol, evenals aan de Molenvliet bij de molen van Kockengen en op diverse andere plaatsen. 

Een reeks afbeeldingen van vroegere en oude inwoners van Kockengen droeg eveneens 
bij aan de verscheidenheid en levendigheid van deze dia-avond. 

Avond over genealogie 

In he t bijzonder voor hen die bezig zijn uit te zoeken wie hun voorouders waren - of dat 
willen gaan doen - organiseerde de HKB op dinsdag 11 mei 1993 in de zaal van de Gerefor
meerde kerk te Breukelen een genealogische avond. Spreker was Hr. W.J.A. van 't Einde, 
oud-voorzitter van de afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 

Ui te raard wees de spreker op de activiteiten van de NGV, het door haa r uitgegeven 
maandb l ad Gens Nos t r a en he t in Naarden gevestigde verenigingscentrum, me t onder 
meer een zeer uitgebreide documentatiedienst. Het secretariaat van de NGV is te bereiken 
via Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam. De jaarlijkse contributie is f 50,-. 

De huidige grote belangstell ing voor de genealogie schreef Ds. Van 't Einde toe aan di
verse factoren, zoals het zoeken naar de eigen "wortels", nostalgie, puzzeldrift, de span
ning van het detective-achtige speuren naar het onbekende en de toegenomen vrije tijd. Hij 
wees uitvoerig op de vele moeilijkheden, waarmee de onderzoeker te maken kan krijgen: 
pas sedert Napoleon zijn er gegevens van de burgerlijke stand, vóór 1811 hadden de mensen 
geen vaste achternamen, ze noemden zich vaak naar he t pand waar in ze woonden ("men
sen vergaan , boerderi jen blijven bestaan"), er zijn dikwijls verschil len in de spelling van 
eenzelfde naam, de vrouw nam vroeger lang niet altijd de naam van de man aan, door de 
hoge kindersterf te kregen vaak meer kinderen van één ouderpaar dezelfde voornaam, er 
waren veel meer gemengde huwelijken dan men lang heeft gedacht (waarbij echtparen 
soms in twee kerken trouwden en kinderen soms in de ene, dan weer in de andere kerk lie
ten dopen), sommige p laa tsnamen zijn veranderd (De Vaart werd Vreeswijk, De Aanstoot 
werd Otterlo, Duisburg werd Doesburg) en wat opgeschreven s taat is niet altijd foutloos. 

Soms stui t de onderzoeker op heel ingewikkelde zaken, zoals een huwelijksketting. Die 
ontstond bijvoorbeeld wanneer in een huishouden eerst de vrouw stierf en de weduwnaar 
vanwege de zorg voor zijn jonge kinderen spoedig her t rouwde, daa rna de man overleed en 
de vrouw een tweede huwelijk aanging met een weduwnaar met kinderen, die ook samen 
met h a a r nog weer een of meer kinderen kreeg, vervolgens ook deze vrouw overleed en ten
slotte de man nog weer opnieuw in het huwelijk trad. Als ook de latere huwelijkspartners 
kinderen uit een eerdere echtverbintenis meebrachten en tevens bij elkaar kinderen kre
gen, konden in één huishouden kinderen uit veel verschillende ouderparen bijeen wonen, 
die ten dele geen bloedverwantschap hadden en soms onderling trouwden. Een dergelijke 
situatie was niet ongewoon in een periode met veel sterfte op jongvolwassen leeftijd. 

De heer Van 't Einde, die de eerste 30 j aa r van zijn leven in Tienhoven (U) doorbracht, 
bood onze archivaris tevens twee interessante publikaties aan voor de Kring. 

Wij wijzen er op da t men ook met vragen op genealogisch gebied altijd terecht kan op de 
dinsdagavond-werkbijeenkomsten van onze HKB in het souterrain van Boom en Bosch. 

Excursie naar Terra Nova 

Op 14 mei 1993 werden op Terra Nova te Loenen de eerste gierzwaluwen van dit j aa r ge
signaleerd. Ze waren net op tijd terug om op zaterdag 15 mei luister bij te zetten aan de jaar
lijkse excursie van de Historische Kring Breukelen, die di tmaal dit fraaie landgoed aan
deed. Gas theer D.C. van Leeuwen Boomkamp vertelde hoe de Amsterdamse koopman R.H. 
E rdmann in 1910 een stuk moerasgebied in Oud Over aankocht en dat gedurende de daar
opvolgende 15 jaar ten dele met Amsterdams huisvuil liet opvullen. A spoedig werden een 
houten huis , dienstwoningen, stallen en bijgebouwen opgetrokken. Aan de bouw van een 
definitief, s tenen landhuis voor de eigenaar kwam deze door verslechterde economische 
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omstandigheden niet toe. Het parkgedeelte heeft afwisselend een aangelegd en een na tuur 
lijk karak te r . Tussen he t groen werden een grote verzameling tu inbeelden, a lsmede koe-
peltjes en tuinhuizen neergezet. Na het overlijden van Erdmann moesten de meeste beel
den worden verkocht en he t onderhoud van het landgoed tot een minimum beperkt , om de 
successierechten te kunnen betalen. In de jaren 1960 - 1975 heeft de weduwe Ika Erdmann-
Kensen, en sedert 1975 he t echtpaar Van Leeuwen Boomkamp met grote inzet geprobeerd 
van Terra Nova weer iets moois te maken. Het is thans ondergebracht in een stichting. 

Volgens de voorzitter van de HKB was het storten van huisvuil bij Terra Nova geen op 
zichzelf s taande zaak. Al in de Middeleeuwen, toen het veen voor de turf nog als oppervlak
tedelfstof werd gewonnen, namen de turfschepen uit Breukeleveen en omgeving op hun te
rugweg uit de stad Utrecht huisvuil mee om daarmee he t agrarische land weer aan te vul
len. Toen men in de 17de - 19de eeuw land tot onder de waterspiegel wegbaggerde, was he t 
nooit de bedoeling dat de plassen een blijvend element in het landschap zouden worden; 
onder meer de opgebouwde consignatiefondsen getuigen daarvan. Nog in 1927 - 1928 kocht 
de door de Breukelse ondernemer J.W. Bronwasser gestichte Eers te Nederlandsche Maat
schappij tot Exploitatie van Stadsvuil grote delen van de Loenderveense Plas op om daar
van door he t storten van stadsvuil weer land te maken. Dat plan ging uiteindelijk niet door 
omdat Amsterdam behoefte had aan een spaarbekken voor de drinkwatervoorziening. 

Nada t de 64 deelnemers aan de excursie deze achtergrondinformatie hadden aange
hoord, werden ze in twee groepen verdeeld, die dit prachtige natuurgebied te land en vanaf 
he t water aanschouwden. Al vertoonde de lucht typisch Nederlandse t rekken, toch konden 
ze he t 20 hectare grote parkgedeelte en de 30 hectare moeras-, legakker- en open watergebied 
onder gunst ige weersomstandigheden bekijken. Een liefdeslaantje van taxusbomen, de 
rozentuin met het beeld van de Griekse godin Hebe (de voedster van de goden op de Olym
pus, dochter van Zeus en Hera) en de kade bij de plek waar he t definitieve landhuis had 
moeten komen he r inne ren nog aan Erdmann . Waterlel ie , wa te rgen t i aan , k rabbescheer , 
de rijke visstand en tot 25 centimeter grote zoetwaterkreeften getuigen er van de huidige 
goede waterkwaliteit . Een visarend uit de Schotse Hooglanden pleegt aan he t begin en eind 
van de wintertrek naar warmere streken Terra Nova enkele weken te bezoeken. In 1992 
verleidde een libellenplaag een boomvalk er toe op dit landgoed te broeden. 

Akten met betrekking tot de Herenstraat 

Ruim 4 j aa r geleden wist onze Kring 64 waardevolle documenten te verwerven die be
trekking hebben op de Herenst raat te Breukelen. Deze verzameling werd op 14 april 1993 in 
belangrijke mate aangevuld doordat Hr. Fred Gaasbeek te Utrecht ons 11 koopakten schonk 
uit de periode 1732 - 1905, betreffende de "Herenhuizinge met erve, tuin en koepel, genaamd 
Middendorp", nu Herens t r aa t 32. Dit pand werd in 1741 eigendom van de schout J o a n 
Stoesak, in 1851 van de burgemeester-secretaris Joan Vlug van Breukelen-Nijenrode. In 
1902 werd het gekocht door de winkelier Johannes Bosman, in 1905 door Gijsbertus Adria-
nus Peddemos. Bij deze verkoop werd he t aangeduid als "een winkelhuis met erf, grond, 
tuin en koepel, genaamd Middendorp". De ouders van de schenker dreven omstreeks 1955 
in dit pand een kruidenierswinkel, die was aangesloten bij de Spar. 

Aankondiging van komende HKB-activiteiten 

In het najaar is er opnieuw een historische vertelavond in Nieuwer Ter Aa. Dan zal in 
he t bijzonder worden ingegaan op de geschiedenis van dit dorp en zijn omgeving in de eer
ste paar t iental len ja ren na de Tweede Wereldoorlog. 

De najaarsledenbijeenkomst van de Kring vindt, als gebruikelijk, p l aa t s in de Scho
lengemeenschap Vegtstede (voorheen de Centrale Technische School), Engel de Ruyter-
straat 40, Breukelen en wel op dinsdagavond 28 september 1993, te 20.00 uur. Deze datum 
valt in de Dudok de Wit feestweek(24 september - 2 oktober) en dus zal de persoon van Kees 
de Tippelaar centraal s taan in het programma van die avond. 

Vanaf 24 september tot eind oktober is er een aan Kees gewijde tentoonstelling in de vi
t r ines van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Breukelen en in de HKB-vitrine in de re
creatieruimte van het Heicopcentrum. Op zaterdagochtend 25 september is he t de hele dag 
feest. Op donderdagmiddag 30 september, 15.00 uur, is er een HKB-videovertoning voor se
nioren in he t Heicopcentrum. De jaarli jkse herdenking van Kees Dudok de Wit, op vrij-
dagmidag 1 oktober, zal een speciaal karak te r hebben. Gedurende de hele week is er een 
etalagewedstrijd over he t thema Kees de Tippelaar in Breukelen-centrum. Voor uitvoeriger 
informatie over de Dudok de Wit feestweek verwijzen we naar komende publikat ies in de 
regionale dag- en weekbladen. 
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Histor ische Reeks Breukelen, 1 

Een veelzijdig en buitenissig heer 
L.C Dudok de Wit / Kees de Tippelaar /1843 -1913 

Arie A.Manten en Ties Verkuil Sr 
Leonard Corneille Dudok de Wit, veel beter bekend als Kees de Tippelaar, 

dacht op velerlei manieren aan zijn medemensen en vond het plezierig als 
de mensen ook aan hem dachten. Na zijn dood wilde hij evenmin vergeten 
worden. Mede daarom stichtte hij het L.C. Dudok de Wits Fonds, waaruit 
nog steeds jaarlijks de Breukelse schooljeugd op poffertjes wordt getrac-
teerd. 

Maar Kees verschafte meer aanleidingen om hem in herinnering te hou
den. Zijn grote voetreizen (zijn beroemde, door Celebes, in de lengterichting 
door Java, in Amerika, en naar Parijs en Wenen, en verscheidene minder 
bekende "tippelingen") maakten hem een van de grondleggers van het 
lange-afstandswandelen en daarmee van de vierdaagse wandelmarsen. 
Zijn correspondentie was beroemd en de in zijn opdracht gedrukte en door 
hem, in zijn merkwaardige eigen stijl beschreven prentbriefkaarten zijn tot 
op de dag van vandaag een geliefd verzamelobject. Over de poetsen die hij 
bakte wordt nog steeds nagepraat. In alle bescheidenheid was hij ook een 
gul filantroop die veel mensen in en buiten Breukelen door moeilijke om
standigheden heen hielp. 

Over andere facetten van Kees viel het doek van de geschiedenis. Het 
drukbezochte Museum voor Land- en Volkenkunde, dat Kees in Breukelen 
stichtte, is helaas na het overlijden van de stichter geliquideerd. Van de ver
dienstelijke landschapstekeningen en de fijn-afgewerkte handnijverheids-
produkten die Kees maakte zijn er nauwelijks meer over. Zijn bemoeienis
sen met de podiumkunsten zijn nagenoeg vergeten. 

Kees Dudok de Wit was zowel een non-conformistisch als een veelzijdig 
mens. 

Nog jaarlijks wordt hij in Breukelen herdacht. Gedurende de laatste 
jaren hebben die terecht meer de aandacht gevestigd op de mens achter de 
wandelaar, grapjas en kindervriend. In 1991 is een fraai bronzen beeld van 
hem geplaatst in het park van het gemeentehuis Boom en Bosch. 

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een nieuw boek over hem, waarin hij op 
evenwichtige wijze wordt geportretteerd en in het kader van zijn tijd ge
plaatst. Het verschijnt 150 jaar na zijn geboortedag en 80 jaar na zijn overlij
den. 

Dit fraai gebonden en gemakkelijk lezende boek telt ca. 300 bladzijden A4-
formaat en bevat 164 illustraties, waarvan de meeste niet eerder gepubli
ceerd of weinig bekend zijn. 

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) 

Verkrijgbaar vanaf begin juli 1993 

ISBN 90.6550.119.3 
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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. 


