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Op zoek n a a r een verdwenen kasteel aan de 
Kromme Angstel 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Ongeveer 0,7 ki lometer ten noorden van Nieuwer Ter Aa m a a k t he t 
Honderdsche Laantje een bocht naa r het oosten, terwijl het riviertje de 
Kromme Angstel daar juist een bocht naar het westen maakt (zie het kaart
je in Afbeelding 1). Het landschap ten noordwesten van het punt waar die 
twee uiteen wijken vertoont een merkwaardig patroon. Langs de rechterzij
de van de Kromme Angstel ligt een graskade en rechts daar weer van een 
gegraven watergang. Het eerste deel daarvan heeft een halfcirkelvormig 
verloop (zie Afbeelding 2). Bij eerste indruk doet het een beetje denken aan 
een stuk van een slotgracht of iets dergelijks. 

Papenestje: kasteel, klooster of schuilkerk? 

Zou op die plek aan de Kromme Angstel rond het jaar 1200 het kasteel 
Anxtel gelegen kunnen hebben, waarvan de vestigingsplaats tot dusver niet 
kon worden achterhaald? 

De stichters van dat kasteel vormden een zijtak van het geslacht Van Ruele, dat woonde 
op he t slot Ruwiel, gelegen aan de Aa.1 Het geslacht Van Anxtel (ook wel geschreven als 
Van Anxter) voerde een familiewapen gelijk aan dat van het geslacht Van Ruele. 

Zij zullen voor een jongere zoon vermoedelijk een plekje van strategisch belang hebben 
gezocht, dat niet al te ver uit de buurt van het voorouderlijke kasteel lag (zoals latere Van 
Rueles ook deden toen voor een van de zonen kasteel Nijenrode werd gebouwd). Dus is he t 
waarschijnlijker dat he t slot Anxtel aan het zuidelijkste deel van de (Kromme) Angstel zal 
hebben gelegen dan aan he t noordelijkste deel. 

De oudste bekende vermeldingen van het geslacht Van Anxtel of Van Anxter komen uit 
het gebied van Loenen. De polder Het Honderd, waarin de hierboven genoemde plek ligt, 
viel eertijds onder Loenen. 

De schaarse beschikbare gegevens passen dus wel bij een lokaliteit als hierboven ge
noemd . 

Van de bewoners van diverse huizen in de wijdere omgeving kreeg ik het 
verhaal te horen, hen via mondelinge overlevering bekend, dat op het per
ceel land binnen die gebogen watergang, door hen het Papenestje genoemd, 
vroeger een klooster zou hebben gestaan. 

Op zich is het best voorstelbaar dat dat terrein ooit uitgekozen zou zijn om er een klooster 
op te zetten. Het lag op een rustige plaats, maar goed bereikbaar, tussen diverse plaatsen in 
(Nieuwer Ter Aa, Vinkeveen, Wilnis, Kockengen en - aangezien toen he t Ams te rdam-
Rijnkanaal er nog niet was - ook niet ver van Loenersloot, Loenen en Breukelen. Stel da t 
he t klooster bovendien werd gebouwd op een plek waar tevoren een (vervallen?) kasteel 
s tond, dan was er mogelijk ook nog een hoeveelheid herbru ikbaar bouwmater iaa l aan
wezig. 

Ik heb evenwel tot dusver nooit een overtuigende bevestiging van het ver
haal over een klooster ten noorden van Nieuwer Ter Aa kunnen vinden. Als 
iemand onder de lezers er meer over weet, zou ik dat erg graag vernemen. 

Anderen menen dat de oude naam Papenestje eigenlijk slaat op de wat 
noordoostel i jker s t a ande 17de-eeuwse krukhuisboerder i j (Honderdsche 
Laantje 4), waarbij het betreffende perceel land van oudsher in gebruik is. 
Daarin zou na de Kerkelijke Reformatie een Rooms-Katholieke schuilkerk 
gevestigd geweest zijn.2 Sporen van diverse verbouwingen, die in de ten dele 
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Afb. 1. Gedeelte uit de Topografische Kaar t van Nederland, blad 31E - Vinkeveen, uitgave 
1981, met daarop aangegeven de positie van het Papenestje en de boerderij Het Honderd. 

zeer oude voorgevel zichtbaar zijn, waaronder een dichtgemetselde boog-
deur, zouden daar nog op wijzen (zie Afbeelding 3). 

Ook dat schuilkerkverhaal is echter twijfelachtig. In de archieven worden in onze om
gev ing a l l een Rooms-Katho l i eke s c h u i l k e r k e n genoemd in Teckop en Slootdi jk (bij 
Loenen). Volgens de tegenwoordige bewoners, de familie J aap en Joke Treur , hee t hun boer
derij van oudsher het Huis Het Honderd. Bekend is dat de bewoners van he t Huis Het 
Honderd bij de Kerkelijke Reformatie Rooms-Katholiek gebleven zijn.3 (Zou het ontstaan 
van de naam Papenestje misschien daarmee verband gehouden k u n n e n hebben?) Bij de 
grensbepal ing tussen de in 1795 herstichte parochie Breukelen en de oude parochie van 
Slootdijk werden het als rijk bekend s taande Huis Het Honderd en he t Tolhuis met zoveel 
woorden ingedeeld gelaten bij de parochie Slootdijk, om de financiële ader la t ing voor die 
parochie niet te groot te laten worden.3 Daarbij werd geen a rgument van kerkhis tor i sche 
aa rd gebruikt . 
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Het Huis Het Honderd 

Een gedeelte van het Huis Het Honderd is duidelijk heel oud. Dat geldt in 
het bijzonder voor de kruk aan de westzijde van de hoofdmassa van de boer
derij. De muren zijn opgetrokken uit bakstenen in handvorm. Bij binnen
komst door de westelijke entree komt men in een stenen kamer. Daarin zijn 
nog opvallend dikke oude zolderbalken aanwezig (zie Afbeelding 4). In de 
kruk bevinden zich ook een kelder en een opkamer. Waarnemingen als hier 
opgesomd maken de beschouwer nieuwsgierig naar de ouderdom en de ge
schiedenis van het huis. Misschien was het ooit een kasteelboerderij of mo
gelijk een rechthuis. Maar dat is een ander verhaal dan wat me nu bezig 
houdt. 

Het Huis Het Honderd is helaas aangetast door de er dichtbij gelegen Rijksweg A2 en 
wordt nog verder bedreigd door de voorgenomen verbreding van die weg. Dan zal veel land 
moeten worden afgestaan en komt het huis wel erg dicht bij die drukke autoweg te s taan. 
Het daar wonen en uitoefenen van een agrarisch bedrijf worden dan zeer onaantrekke
lijk. De eigenaar beperkt zich daarom tot het allernoodzakelijkste onderhoud en sluit ge
heel of gedeeltelijk slopen, in samenhang met opheffing van he t bedrijf of nieuwbouw el
ders, voor de nabije toekomst niet uit. 

He t Huis Het Honderd s taa t niet op de van kracht zijnde Monumentenlijst , misschien 
omdat er buiten zowel als binnen nogal veel aan het pand veranderd is (boven de hoge oude 
kelder zijn in deze eeuw bijvoorbeeld drie s laapkamers get immerd). Niet temin zouden bij 
sloop of verval veel historisch interessante details verloren gaan. Bij de in 1992 uitgevoerde 
inspectie in het kader van he t Monumenten Inventarisatie Projekt zijn zowel de boerderij 
als he t er achter s taande 18de-eeuwse zomerhuis (Honderdsche Laantje 4a) wel als histo
risch waardevol aangemerkt . Onduidelijk is nog wat dat op het pun t van bescherming tot 
gevolg zal hebben. Een beslissing daaromtrent door de Rijksoverheid is op z'n vroegst in 
1998 te verwachten. 

Afb. 2. Het landschap bij he t Papenestje. Links de Kromme Angstel. In he t midden een 
g raskade . Ten oosten daa rvan een gegraven halfcirkelvormige watergang. (Foto Mw. M. 
Kiela, 25 september 1992, in Poto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Papenestje tegenwoordig vooral een veldnaam 

De familie Treur kent de naam Papenestje alleen als veldnaam voor het 
eerder genoemde perceel land tussen de bochten in de Kromme Angstel en 
het Honderdsche Laantje. 

Voor de opmerkelijke landschappelijke constellatie b innen wat zij het 
Papenestje noemen geven zij de verklaring, dat de eertijds onverharde weg 
voorheen ook daar langs het riviertje liep, over de genoemde graskade. De 
huidige bocht in de weg, naar het oosten, zou van betrekkelijk recente da tum 
zijn. Inderdaad volgt de oude graskade helemaal de rivierloop, totdat zij via 
een recentelijk verhard gedeelte ongeveer tegenover de boerderij op de huidi
ge weg uitloopt (zie Afbeelding 5). 

^ÊMMmr'MMë 
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Afb. 3. Voorgevel van he t voorhuis van de krukhuisboerderij Het Honderd. Duidelijk is te 
zien, da t enkele ke ren verander ingen in die gevel zijn aangebrach t . Boven de deur is 
zichtbaar, dat zich daar vroeger een grotere boogdeur heeft bevonden.(Foto Mw. M. Kiela, 
augustus 1987, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

Terreinonderzoek 

Op vrijdag 25 september 1992 heb ik op het als het Papenestje bekend 
staande terrein een eenvoudig veldonderzoek uitgevoerd. 

Het land tussen het huidige tracé van het Honderdsche Laantje en de 
graskade langs de Kromme Angstel wordt door een nagenoeg rechte oost
west lopende sloot in tweeën gedeeld. Als een eventuele s tandplaats van een 
kasteel of klooster lijkt alleen het zuidelijkste deel nader onderzoek waard te 
zijn. De gelijkmatig rondbuigende buitengrens van de zuid- en zuidwestkant 
(Afbeelding 2) vinden we echter aan de (betrekkelijk rechtlijnige) noord- en 
oostzijden van dit perceel niet terug. 

Langs alle buitenoevers is het terreinoppervlak iets hoger dan in het cen-
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traie deel. Dat kan evenwel samenhangen met baggeropslag bij het schonen 
van de grenssloten. Ook bij een lob aan het perceel in het zuidoosten volgt 
deze hogere rand de oever. Het is onlogisch onder deze rand puin van een 
bui tenmuur van een groot gebouw te vermoeden (dan zou de rand toch in 
zijn geheel meer rond dan wel rechthoekig hebben moeten zijn). In de 
grenssloten werd nauwelijks puin waargenomen. 

De rest van het perceel vertoont wel enige geringe topografische hoogte
verschillen, maar die wijzen niet op de aanwezigheid van aanzienlijke hoe
veelheden puin in de ondergrond. Door het perceel heen lopen een drietal 
smalle, rechtlijnige laagten. Een daarvan is oost-west georiënteerd en loopt 
niet geheel tot aan de oostgrens door. De beide andere lopen ongeveer noord
zuid. Met een prikstok werd vastgesteld dat de ondergrond hier tot op een 
diepte van meer dan een meter onder maaiveld duidelijk zachter is. Ver
moedelijk zijn het gedempte greppels. Enkele in omvang beperkte hogere 
plekken in het terrein hebben een ondergrond van compacte zware klei, 
waarin diep prikken moeilijk is. In de bovenste 40 centimeter werd evenwel 
geen puin aangetroffen. Vier van die iets hogere plekken vormen bij benade
ring de hoekpunten van een rechthoek, maar er werd generlei verdere aan
wijzing gevonden dat ze de hoeken van de fundamenten van een gebouw 
weerspiegelen. Er zijn geen sporen van lijnen, die deze punten met elkaar 
verbonden kunnen hebben; integendeel zelfs, de trace's van waar men deze 
lijnen dan moet zoeken worden doorsneden door de genoemde gedempte 
greppels. 

Slotsom 

De voorlopige conclusie van de terreinverkenning kan geen andere zijn 
dan dat het onwaarschijnlijk is dat op deze plek vroeger een groot stenen ge-

. 

W ^ ' 

Afb. 4. Balkconstructie in de stenen kamer , die mogelijk het oudste gedeelte van de huidige 
krukhuisboerder i j Het Honderd vormt. (Foto Mw. M. Kiela, 25 september 1992, in Foto
archief Historische Kring Breukelen.) 
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Afb. 5. He t noordelijkste gedeelte van de in Afb. 1 getoonde graskade is ve rhard en loopt 
n a a r de boerderij Het Honderd toe. Links van de kade nog steeds de meanderende Kromme 
Angstel en rechts een gegraven waterloop. (Foto Mw. M. Kiela, 25 september 1992, in Foto
archief His tor ische Kring Breukelen.) 

bouw heeft gestaan. Minder gemakkelijk is uit te sluiten dat er in een zeer 
ver verleden ooit een houten woontoren stond, van het type als het oudste 
Huis Ru wiel,4 maar de huidige verdeling van land en water biedt ook voor 
een dergelijke gedachte geen concrete aanknopingpunten. 

Noten 

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

2 Opmerkingen van een aanta l aanwezigen bij de vertelavond van de Histor ische Kring 
Breukelen, gehouden in Nieuwer Ter Aa op dinsdag 22 september 1992. 

3 M.A. Perdon, 1992. Fragmenten uit 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, in het bijzonder blz. 21. 

4 A.A. Manten en KI. Sierksma, 1992. Oorsprong van het geslacht Van Ruele en de re la t ie 
me t de geloofsprediker Liudger. Tijdschrift Historische Kring Breukelen , j a a r g a n g 7, 
nr. 3, blz. 138 - 147, in het bijzonder blz. 139, 140. 
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De bakker op de hoek van Spengen 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Op "den elfden Juny in den jare 1800 zeven en zeventig, des morgens om
streeks half vijf uur", bevond rijksveldwachter Teunis Zijderhand, gestatio
neerd te Harmeien, zich bij winkelier en broodbakker Cornells Buts, wonen
de te Spengen, gemeente Kockengen, zo blijkt uit zijn proces-verbaal van die 
da tum 1 . 

Ter oriëntatie: Buts woonde aan de hoek van Spengen, bij de brug over de 
Geer, in de woning toentertijd gemerkt wijk A nr. 149. 

Bij het lezen van dit proces-verbaal ontstond bij mij de associatie met het 
oude kinderliedje "De bakker op de hoek, die heeft . . .". Zou dit die bakker 
geweest zijn? Hierover later meer. 

Proces-verbaal wegens het broodbakken zonder vestigingsvergxinning 

Het proces-verbaal geeft het antwoord op de vraag, waarom die rijksveld
wachter zich al zo vroeg 's morgens bevond aan de hoek van Spengen. De 
rijksveldwachter schrijft in zijn proces-verbaal: "welke persoon ik vraagde 
of hij tot het oprigten van zijn broodbakkerij alsmede het voor het publiek 
broodbakken daarin ook de daartoe vereischte vergunnig aan het gemeente
bestuur van Kockengen had gevraagd". 

In feite een overbodige vraag, want hij wist natuurlijk het antwoord van 
Buts al. Het lijkt logisch, dat hij zich tevoren daarvan had overtuigd, ofwel 
het was een opdracht. Immers, in het geval dat Buts reeds in het bezit was 
van de benodigde gemeentelijke vergunning, had hij zich niet naa r de hoek 
van Spengen behoeven te begeven om de bakkerij in werking te zien, of - met 
andere woorden - de wetsovertreding te constateren. 

Die gemeentelijke vergunning was vereist op grond van een nieuwe "wet van den 2den 
Juni j 1875, staatsblad no. 95, tot regeling van het toezigt bij het oprigten van inrigtingen, 
welke gevaar, schade of h inder kunnen veroorzaken". Artikel 2 van die wet vermeldt de 
inr icht ingen, welke een gemeentelijke vergunning behoeven. In dit geval is slechts van 
belang he t bepaalde onder IX van dat artikel, luidende: "de beetwortelsuikerfabrieken, sui
kerraff inaderi jen, stijfsel-, aardappelmeel- , aardappel- en vruchtens t roopfabr ieken en 
b a k k e r i j e n " . 

Buts antwoordde volgens het proces-verbaal op de door de rijksveldwach
ter gestelde vraag: 'ja ik ben thans voor het publiek broodbakker en daarvoor 
heb ik ook een patent maar de vergunning daarvoor heb ik aan het gemeen
tebestuur niet gevraagd". 

De Patentwet uit 1805 bepaalde, dat iedereen die een ambacht of beroep wilde gaan uit
oefenen of werk zocht in de nijverheid, jaarli jks een bepaald bedrag diende te betalen, 
waar tegen he t "patent", dat is de toelating tot de desbetreffende sector, werd verleend. 
Uitdrukkeli jk werd gesteld dat de plaatselijke overheden weliswaar waren belast met de 
uitvoering van de wet, de inning van de gelden en de registrat ie van de verschillende be
roepen in de respectieve registers, maar dat zij niet het recht hadden een burger zijn patent 
te ontzeggen, waar deze ook geboren was en waar hij ook woonde. 

Buts kreeg een bekeuring. Hij vroeg vervolgens blijkens het in Afbeelding 
1 gereproduceerde verzoek de benodigde vergunning aan het gemeente
bestuur, onder overlegging van de door de wet voorgeschreven situatieteke
ning (zie Afbeelding 2). 

De door de wet voorgeschreven zitting is blijkens het daarvan opgemaakte 
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Afb. 1. Verzoekschrift van de Spengense bakker C. Buts van 9 juli 1877 om van het gemeen
tebes tuur van Kockengen een vergunning te krijgen voor he t oprichten van een broodbak
k e r i j . 

proces-verbaal gehouden op 24 juli 1877, waarop aan Buts de benodigde ver
gunning werd verleend. 

Ryksveldwachter maakte er nachtwerk van 

Rijksveldwachter Zijderhand was al heel vroeg aan de hoek van Spengen. 
Uitgaande van de toentertijd vrijwel onverharde polderkaden en -wegen -
veelal verhoefslaagd en met grint bedekt - had hij al een flinke wandeling 
achter de rug. In die tijd waren was lopen de enige mogelijkheid.2 Er werd 
gerekend in aantallen "uren gaans". De trapfiets moest nog worden uit
gevonden; het rijwiel met stalen spaken en kettingaandrijving op het achter
wiel dateert van 1879. Een paard zal niet tot de uitrusting van een veldwach
ter hebben behoord. Wel bestond de mogelijkheid met iemand mee te rijden 
op een kar of mee te varen met een schipper. 
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Afb. 2. Situatietekening, die gevoegd was bij het in Afb. 1 weergegeven verzoekschrift. 

Het liedje 

Over de bakker uit het vroeger algemeen bekende liedje wordt gezegd dat 
hij 's nachts ongebruikelijk hard had geblazen. Of het hier een bedrijfsonge
val betrof, danwei of het in die tijd gebruikelijk was dat bakkers op deze wijze 
aankondigden dat het brood in de oven zat of gebakken was, is mij niet be
kend. Ook het Nederlandse Bakkerij Museum kon geen nader licht op de 
zaak werpen. Het zond een kopie van een brief van het P.J. Meertens-
Instituut te Amsterdam, met de volgende tekst van het liedje3: 

De bakker op den hoek 
Die heeft van nacht geblazen 
De vellen van zijn broek 
Die hangen voor de glazen, 
Als een boekweitenkoek. 

In plaats van "vellen" komt ook de variant "bellen" voor met dezelfde bete
kenis, dus lappen, lorren. 

Noten 

1 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breukelen). Ingekomen s tukken Ge
meente Kockengen, 1876 t/m 1880. 

2 K.J . Onderweegs, 1993. De gemeente Kockengen en haa r veldwachters, 1839 - 1865. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 14 - 21. 

3 J . van Vloten, 1894. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, 4e vermeerderde druk, 
Leiden, blz. 35. 
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Het Regthuys van Breukelen in de eerste helft 
van de 16de eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de in juni 1993 uitgebrachte krant ter gelegenheid van de "11e jaar
mark t Breukelen" stond als gewoonlijk een advertentie van café 't Regthuys. 
Tradit ioneel maak t deze melding van "In 't Regthuys sinds 1672", m a a r 
daarnaas t ditmaal ook van "het 400 jaar oude Regthuys"! 

Lezers van het Tijdschrift Historische Kring Breukelen weten al verschei
dene ja ren dat dit Regthuys in werkelijkheid veel ouder is dan 321 of 400 
jaar , ook in zijn hoedanigheid van horeca-gelegenheid. In twee eerdere arti
kelen werd stilgestaan bij de historie van het Regthuys in de periode van 
1552 tot het beruchte Rampjaar 1672 - 16731 en wat meer in detail met de si
tuatie zoals die bestond in het jaar 1597.2 

In dit art ikel gaan we opnieuw een halve eeuw verder te rug in de ge
schiedenis. Bovendien beloof ik nog een vervolg hierop, waarin zal worden 
aangetoond dat het Regthuys er ook vóór het midden van de 15de eeuw reeds 
was . 

Misschien staat in de Breukelse jaarmarktkrant van 1994 dus wel dat het 
Regthuys sinds 1672 al minstens 550 jaar bestaat! 

Het Regthuys-complex 

Sedert 1474 werd het hele dorp Breukelen bestuurd vanuit kasteel Nijen-
rode. Ook het beheer over de gronden, die onder het eeuwenoude leenstelsel 
vielen (waarvan de bestuurder de landeigenaar was en niet de bezit ter van 
een daarop staand pand) werd van daaruit gevoerd. De hofstede (= perceel 
grond) waarop het Regthuys staat, was een van de vele s tukken land, waar
op dat leenstelsel van toepassing was. 

Heel veel eeuwen lang kon de positie van een stuk land of een gebouw al
leen worden aangegeven door het beschrijven van de omgeving; huisnum
mers en kadastra le nummers zijn zaken, die pas in de 19de eeuw gemeen
goed werden. 

Wat in de 16de eeuw aan te duiden viel als het Regthuys-complex werd 
toen begrensd door de Klapstraat (thans Herenstraat geheten) in het oosten, 
de akker van Ruwiel (waarvan de opbrengsten voor een kerkelijk doel moes
ten worden gebruikt1) in het noorden, aanpalende woonbebouwing in he t 
westen en de Kerkstraat (thans de noordzijde van de Kerkbrink) in het zui
den.2 

Tegenover het Regthuys lag, aan de zuidzijde van de Kerkstraat , een klein pleintje, dat 
eeuwenlang de Plaa ts heette en later de Nieuwstraat. Op die Plaats stond een grote linde
boom,3 waaronder de stemgerechtigde mannen uit het dorp konden beraadslagen. 

In het midden van de 16de eeuw omvatte het Regthuys-complex drie hui
zen1: 

(1) Op de hoek van de Kerkstraat (thans Kerkbrink) en Klapstraat (Heren
s t raa t ) stond het Regthuys zelf, wat soms omschreven werd als een "huys 
met earner", dan weer als een "huysinge met spijskamer". 

(2) Aan de westzijde van deze herberg stond aan de Kerkst raa t een huis, 
dat in 1553 eerst in bezit was van Dirck Gerritsz Gerritsen en daarna van 
zijn broer J a n Gerritsz Gerritsen. 

(3) Ten westen daar weer van stond een huis waarin rond diezelfde tijd de 
molenaar Reyer van Heumen woonde. 
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Van de huizen genoemd onder (2) en (3) werd in 1553 gezegd dat ze eigen
lijk deel ui tmaakten van het Regthuys-complex (aangeduid als de hofstede 
die J a s p e r de Swar t , de bezi t ter van het Regthuys, toen van het huis 
Nijenrode in leen had1) maa r feitelijk daarvan inmiddels waren afgezon
derd. 

Op de grond van dit oude Regthuys-complex staan tegenwoordig de panden Kerkbrink 
21 - 35 (De Herbergh, Gall & Gall, Koop Lenstra, De Brink, Klaas en 't Regthuys). 

Tegen he t eind van de 16de eeuw werden in het eigenlijke Regthuys twee afzonderlijke 
gedeel ten onderscheiden.2 Er was toen enerzijds sprake van een "groote huysinge" en an
derzijds van een "earner" of "cleyne huysinge ende hoffstedeken met een cleyn spijsca-
mertge". Die tweedeling was tot s tand gekomen door een splitsing van de Regthuys-opstal-
l e n . 4 Mogelijk is die splitsing uitgevoerd in opdracht van de familie Van Leemput, die het 
Regthuys tussen 1564 en 1593 in eigendom had.1 Uit de tijd vóór Van Leemput heb ik geen 
aanwijzingen van een scheiding tussen het grote en het kleine huis kunnen vinden. 

Leenovereenkomst van 29 juli 1548 

Na het overlijden van haa r man Bernard (of Bernt) van den Bongard 
(1549) voerde Elisabeth Turck enige tijd alleen het bewind over het huis 
Nijenrode. Dat was haar wel toevertrouwd, want ook al voor die tijd had zij 
meermalen Nijenroodse zaken waargenomen. In 1556 hertrouwde zij met 
Gi j sber t van Coevorden, die reeds omst reeks 1561 over leed, w a a r n a 
Elisabeth er weer zo'n 16 jaar alleen voor stond. 

Op 29 juli 1548 sloot deze "Lyzabeth Turck" een leenovereenkomst af.5 

Getuigen daarbij waren haar neven Frans van Nijenrode, raadslid van het 
Hof van Utrecht, en Ernst van Nijenrode. De begunstigde was Christhyn (= 
Christina) van Hoy Pelgremsdochter, vrouw van Ghijsbert van Loen (= van 
Loon). Deze grondleen betrof een hofstede, waarop een kamer en een huis 
stonden, welke gelegen was "te Brueckelen" en wel tussen de Kerkst raat en 
een hofstede toebehorende aan de "vicarie van Ruweel". Deze Christina kon 
aanspraak maken op de onderhavige overeenkomst, omdat zij na het overlij
den van haar moeder Alijdt Aernt Passersdochter de opstallen op dit stuk 
grond had geërfd. 

Onder deze akte s taan nog een viertal aantekeningen, welke behelzen: 
(1) Dat op 8 juni 1552 Christyn van Hoy dit goed weder heeft opgedragen 

[dus de overeenkomst heeft opgezegd] ten behoeve van Jasper de Swart. 
(2) Dat op 22 mei 1553 Dirick Gerryt Gerrytsz een gedeelte van dit leengoed 

geresigneerd heeft ten behoeve van zijn broeder Jan. 
(3) Dat op 11 oktober 1555 Jasper de Swart dit goed weder heeft opgedragen 

ten behoeve van Jacob Jansz Winckel. 
(4) Dat op 25 april 1559 het deel van Dirick Gerrytsz bovengenoemd, in 

gebruik bij J a n Gerrytsz , weer is opgedragen en wel t en behoeve van 
Cornelia de weduwe van Mr. Jorriaen. 

Over Jasper de Swart en zijn opvolgers als eigenaren van het Regthuys is reeds eerder 
in dit tijdschrift gepubliceerd.1 

Voor de hierboven vermelde overeenkomst met Dirck Gerritsz Gerri tsen werd in 1553 
ook nog een afzonderlijke ak te opgemaakt.6 Daar in is sprake van een "Huysinge ende 
hoffstede streckende van de Kerckstraet noortwaerts op tot aen Arien J ans s Brouwer hoff-
stede, daer aen de oostsijde Jasper de Swart met huyse ende hoffstede, soe hij dat van mijn te 
leen hout, ende aen de westsijde Reyer van Heumen, met een hoffstede die hij van mij in 
erffpacht heeft, naes t gelegen sijn, welcke voorn, hoffstede t samen gecomprehendeert sijn 
in de hoffstede die Jasper de Swart voorn, van mijn te leen houdende is." 

Vervolgens werd vastgelegd dat op 2 mei 1553 (dus niet 22 mei) D r e k Gerret Gerretsen 
de aanspraken die hij op dit perceel grond kon maken ten goede wilde la ten komen "aen 
J a n Ger re t Gerre tsen sijn broeder, op de laste van 1/4 van een kossae t jaer l ix op Ste 
Mart iens avont tot thynsch nae thinsrecht aen den huyse Nijenrode". 

De tijns en tins (= tienden) waren belastingen op de grond en de opbrengsten van de 
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Afb. 1. He t "Regthuys van Breuckelen en Breuckeleweerd" (volgens de gevelsteen in de 
zuidgevel) kor t vóór 1950 (Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

grond. De prijs die J a n Gerri tsen diende te betalen was een kwar t van he t gebruikelijke 
cossategeld; dat laa ts te is de belasting die moest worden betaald door de bewoner van een 
armelijke woning. Da t getuigt van een bescheiden woninkje, een povere bewoner en een 
zeer ru imhar t ige vrouwe van Nijenrode. Het geld moest jaarl i jks worden afgedragen op de 
vooravond van he t St. Maartensfeest (11 november), het eerste feest in het kerkelijke j aa r . 

Eerdere akten die betrekking hadden op het huis van de Gerri tsens heb ik niet kunnen 
vinden. Vermoedelijk werd he t optrekje aanvankelijk gehuurd van de e igenaar van h e t 
Regthuys . 

De opvolgster van J a n Gerritsen als bewoonster van het huis aan de Kerks t raa t werd el
ders omschreven als Cornelis Jansdochter, weduwe van mr . Jorryen Berbier.7 Zij was dus 
de weduwvrouw van iemand die het beroep van barbier had uitgeoefend. H a a r welstandsni
veau zal, evenals dat van de vorige bewoner, niet hoog zijn geweest. 

Opmerkelijk is dat in de akte van 29 juli 1548, welke het gehele Regthuys-
complex omvatte, slechts sprake is van één huis (niet: twee huizen) en een 
kamer. Bestond het huis van de Gerritsens toen nog niet of was het te onbete
kenend om te worden meegeteld? Ik houd het voorlopig op het laatste. 

Inzake het land ten westen van het huis van de Gerritsens, waarop Reyer 
Molenaer woonde, werd ook in een andere akte uit ongeveer dezelfde tijd op
gemerkt da t da t onder het leenstelsel van he t huis van Nijenrode was 
gebracht doordat Lijsbet Torek het had afgesplitst van de grond waarop 
Dirck Gerret Gerretsen zat.8 Dat doet vermoeden, dat het huis van de mole
naar pas kort na het midden van de 16de eeuw werd gebouwd. 

Leenovereenkomst van 22 januari 1504 

Alijt Aernt Passersdochter, van wier overlijden op 29 juli 1548 melding 
werd gemaakt, kwam in het bezit van het Regthuys-complex op 22 j anuar i 
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1504. Er werd toen een akte gepasseerd door Dirick (= Dirk) de bastaard van 
Nijenrode, namens "Joffr. Joest van Nijenroeyen" (= Josina van Nijenrode), 
met als getuigen Willem Corlinck en Aernt van Leeuwen.9 Meegedeeld werd 
dat Aernt Passert ten behoeve van zijn dochter verder afzag van zijn bele
ning met een hofstede gelegen tussen de Kerkstraat en de hofstede van de vi-
carie van Ruwiel. Voor de ontvangende partij t rad op Pelgrum van Hoy, als 
"momber" (= voogd, zaakgelastigde) van zijn vrouw Alijt Aernt Passersdr . 
Op de hofstede stonden, volgens deze akte, toen een kamer en een huis. Dat 
bevestigt het eerder uitgesproken vermoeden dat het huis van Reyer Mole-
naer pas na 1504 werd gebouwd. Wellicht was het huis van de Gerritsens 
ook van na dat jaar, omdat het in 1504 evenmin werd genoemd. 

Achtereenvolgende eigenaren van het Regthuys, 1500 -1672 

We beschikken nu over een volledige lijst van de eigenaren van het Regt
huys in het Ronde Dorp van Breukelen, vanaf het begin van de 16de eeuw tot 
aan het Rampjaar 1672 - 1673. Dat waren achtereenvolgens: 

Tot 22 januari 1504: Aernt Passert 
22 januar i 1504 tot haar overlijden in 1548: Alijt Aernt Passersdochter 
29 juli 1548 tot 8 juni 1552: Christina, dochter van Pelgrum van Hoy en Alijdt Aernt 

Passersdochter, echtgenote van Gijsbert van Loon 
8 juni 1552 tot 11 oktober 1555: Jasper de Swart 
11 oktober 1555 tot 14 februari 1564: Jacob Jansz Winckel 
14 februari 1564 (tussenpersoon): Cornelis Cornelisz van Meurs 
14 februari 1564 tot zijn overlijden in 1590: Jan Jacobsz van Leemput 
1590 tot 13 oktober 1591: erven Jan Jacobsz van Leemput 
13 oktober 1591 tot 22 februari 1593: Adam Jansz van Leemput 
22 februari 1593 tot 6 april 1646: Aelbert Adriaensz (tussen 16 augustus 1597 en 4 april 

1601 alleen het kleine huis en de spijskamer; het grote huis was toen in handen 
van Cornelis Anthonisz) 

6 april 1646 tot 5 juli 1662: Peter Aelbertsz 
5 juli 1662 tot 5 november 1664: Ida Jans Slebisdochter 
Vanaf 5 november 1664: Jan Jacobsz van der Horst 
De genoemde da tums zijn die van de leenakten voor de grond. De datums waarop de op

stal len van eigenaar wisselden zullen veelal iets eerder zijn geweest. 

J a n Jacobsz van der Horst, telg uit een befaamd Breukels brouwersge-
slacht, had op 28 februari 1676 nog het Regthuys in bezit,8 hoewel het in het 
Rampjaar 1672 - 1673 zwaar gehavend was geraakt.10 

Ontstaan van het gerecht Breukelen-Nijenrode 

In de periode waarin Alijt Aerntsdochter het bewind voerde over he t 
Regthuys - bijna de hele eerste helft van de 16de eeuw - vonden er belangrij
ke veranderingen plaats. 

Geleidelijk kwamen onder Karel V de Zeventien Nederlanden in één 
hand. Hij streefde er naar de daar bestaande grote verbrokkeling en rechts-
verscheidenheid tegen te gaan. 

In 1528 werd keizer Karel V ook in het Sticht aanvaard als wereldlijk 
heer (koning), terwijl de bisschop van Utrecht alleen nog maar kerkelijke 
macht behield.1 1 Het Bisschopsgerecht, dus het gebied ten noorden, westen 
en zuiden van het Ronde Dorp van Breukelen, kreeg als gevolg daarvan de 
nieuwe naam van Koninklijke Majesteits gerecht. 

Voor Breukelen was in bestuurlijk opzicht het jaar 1533 echter van nog 
groter betekenis. Er vond toen een, wat we tegenwoordig zouden noemen, ge
meentelijke herindeling plaats. Deze ging bovendien gepaard met een ver
andering in de bestuursstructuur . 
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Het huis van Nijenrode had in de loop der tijd vooral bestuurlijke zeggen
schap weten te verwerven in een drietal gebieden ("gerechten" of "gerechts-
heerli jkheden"): het Ronde Dorp van Breukelen, Oud Aa en Otterspoor-
broek. Op verzoek van Willem Turck, die in 1504 met Josina van Nijenrode 
getrouwd was, voegde Karel V, in zijn hoedanigheid van l andshee r van 
U t r e c h t , deze dr ie ge rech ten in 1533 samen tot één, h e t B r e u k e l e n -
Nijenrodesgerecht, dat voortaan "ongescheyden geregeert" zou worden.1 2 

Daarmee won uiteraard ook het Regthuys in het Ronde Dorp aan betekenis. 
Tegelijkertijd verving Karel V in dit gebied het tradit ionele burenrecht 

door het schepenrecht. 

Burenrecht 

In het oude systeem van het burenrecht hadden alle volwassen mannen , 
die door overerving eigen grond binnen het rechtsgebied in bezit hadden, 
daar stemrecht. Er was een strenge opkomstplicht. Wie niet op de verplichte 
rechtzittingen verscheen, kreeg een boete opgelegd. 

Als de weersomstandigheden het toelieten, werd vergaderd onder de lindeboom, m a a r 
men zal toch zelden huiswaar ts zijn gegaan zonder het Regthuys ook van b innen gezien te 
hebben. 

De zeggenschap van het gerecht betrof bestuurlijke zowel als rechterlijke zaken. Onder 
het eerste viel bijvoorbeeld het toezicht op het onderhoud van de wegen en vaarwateren . 
Onder he t tweede vielen alleen strafbare feiten waarop geen uitzonderlijk hoge boete stond. 
(Zaken waar in een zeer zware boete, verbanning, een lijfstraf of de doodstraf kon worden 
uitgesproken behoorden tot de competentie van het centrale landrecht in he t Sticht Utrecht.) 
Verder t rad he t gerecht vaak op in zaken tussen ingezetenen onderling; wie een eigen
domsoverdracht van belangrijke goederen of een machtiging aan een derde om bepaalde 
zaken te behart igen door het gerecht liet vastleggen gaf daarmee een extra rechtsgeldigheid 
aan zijn hande l ing . 

Het stemrecht in het burenrecht was dus voorbehouden aan grondbezit
ters . Wat Breukelen betreft vallen daar twee zaken bij op te merken. Ten 
eerste was in het Ronde Dorp het aantal grondeigenaren, als gevolg van de 
doorwerking van het leenstelsel, betrekkelijk gering; het meeste land was er 
in handen van de kasteelheer van Nijenrode. Ten tweede vond in het dorp 
Breukelen de overgang van burenrecht naar schepenrecht in vergelijking 
met veel andere dorpen pas laat plaats. Vermoedelijk was er een verband 
tussen die twee zaken. Wegens het beperkte aantal stemhebbenden in het 
dorp konden de Van Nijenrodes door het selectief toelaten van eigen grond
bezit lange tijd de zeggenschapsverhoudingen binnen het gerecht beïnvloe
den. Maar iemand die vrije grond bezat was ook vrij die te verkopen aan wie 
hij wilde. Zo kon het foefje op den duur in z'n tegendeel omslaan. En dat is 
mogelijk de situatie waarmee Willem Turck te maken kreeg. Want keizer 
Karel maakte er in zijn brief gewag van dat in de burengerechten, die onder 
Willem Turck stonden, sprake was van een veelheid aan opinies, grote ver
schillen van mening, twisten en gekijf.12 

Bij het hiervoor genoemde kwam nog de complicerende factor, dat het 
hebben van grondbezit in deze Breukelse gebieden lang niet altijd meer bete
kende dat men daar ook woonde. Verscheidene landeigenaren waren naa r 
de stad (meestal Utrecht) verhuisd en bepaalde stukken grond waren aan 
stedelingen verkocht. Daardoor was het bijeenroepen en houden van een bu-
renvergadering moeilijk en kostbaar geworden, vooral als door de afwezig
heid van sommigen een bijeengeroepen vergadering ook nog eens verdaagd 
moest worden naar een latere datum.1 2 
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Schepenrecht 

In het schepenrecht werd eveneens door een beperkt aantal mensen voor 
en namens de gehele gemeenschap opgetreden, maar toch op een heel ande
re manier . De vertegenwoordigers waren nu de schepenen. Voor het Breu-
kelen-Nijenrodesgerecht werd hun aantal bepaald op zeven, een gebruikelij
ke omvang voor een college van schepenen. 

De schepenen konden alleen gekozen worden uit de volwassen mannelij
ke ingezetenen van het te besturen gebied. In de regel maakten de schout en 
zittende schepenen voor iedere te vervullen vacature een dubbele voordracht 
op, waarbij ook gelet werd op zaken zoals bekwaamheid, "goede fame ende 
name" en de maatschappelijke sector waartoe de kandidaat behoorde. De 
z i t tende en voorgedragen schepenen mochten bovendien tot in de derde 
graad geen verwanten van elkaar zijn. Uit iedere nieuwe voordracht deed de 
gerechtsheer vervolgens een benoeming. Een schepen had in principe zit
ting gedurende twee jaar , waarna minstens eenjaar moest verlopen voordat 
hij weer benoembaar was. Om de continuïteit in het bestuur te bevorderen 
werd bepaald dat van het eerste college van schepenen drie leden al na één 
j aa r dienden af te treden. 

Een belangrijk verschil met het burenrecht was verder dat de schepenen 
beëdigd werden.13 Daarmee werd in belangrijke mate paal en perk gesteld 
aan willekeur en vriendjespolitiek in het bestuur. 

Door de bescheiden omvang van het college van schout en schepenen werd het ook moge
lijk vaker en meer gelet op de behoefte te vergaderen. Die bijeenkomsten van het college 
vonden plaa ts in he t Regthuys, evenals het gebruikelijke nuttigen van enige versnaperin
gen na afloop. Het voor iedereen die daaraan behoefte heeft beschikbaar hebben van verga
der ru imte is traditioneel een taak van de horeca. Aan een apar t gemeentehuis , zoals wij 
dat kennen, was in de Middeleeuwen en de eerste tijd daarna geen behoefte. Een gerecht 
had nauwelijks ambtenaren in dienst . Schout en secretaris verrichtten hun adminis t ra t ie
ve werkzaamheden grotendeels in hun eigen huis. Wel waren er in het Regthuys enkele 
ru imten waarvan het gebruik in beginsel aan schout en schepenen en hun medewerkers 
was voorbehouden. 

Kort na de bestuurlijke reorganisatie in het Breukelen-Nijenrodesgerecht 
werd in 1535 in de gerechtsheerlijkheid van Kockengen en Spengen en in 
1539 ook in het landelijke Ruwielsgerecht14 het burenrecht vervangen door 
het schepenrecht. Breukeleveen, wat vooruitstrevender dan die lui ten wes
ten van de Vecht, was reeds in 1498 op schepenrecht overgegaan. De ge
rechtsheerlijkheid Ter Aa kreeg daarentegen pas in 1643 schepenrecht. 

In 1530 richtte Karel V het Hof van Utrecht op, dat als insti tuut van appèl 
ging dienen voor hen die verbetering nastreefden van een vonnis uitgespro
ken door een lager college, zoals dat van schout en schepenen. 

Noten 

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

2 A.A. Manten, 1993. Het Regthuys van Breukelen met bijbehoren in 1597. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 46 - 47. 

3 Vermoedeli jk een Hol landse l inde (Tilia x vulgaris), de in Neder l and veelvuldigst 
aangeplante lindesoort, een bas taa rd van de kleinbladige linde (Tilia cordata) en de 
grootbladige linde (Tilia platyphyllos), beide hier ook als zodanig inheems. 

4 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijenrode 
over ca. 1523 - 1677, fol. 24 (Rijksarchief te Utrecht). 

5 Rechterl i jke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VII 
(1538 - 1556), fol. V, Breuckelen (Rijksarchief te Utrecht). 
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6 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregis ters van Nijenrode 
over ca. 1523 - 1677, fol. 33. 

7 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregis ter van kasteel Nijenrode, deel VII 
(1538 - 1556), fol. XXXIIII, Breuckelen. 

8 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijenrode 
over ca. 1523- 1677, fol. 32. 

9 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu is Nijenrode, deel IV 
(1490 - ca. 1544), fol. Vi l l i , los (Rijksarchief te Utrecht). 

10 Zie: Memorie van de Huijsen de wekken door de moetwil van de francen onder desen 
voorsegde gerechte zijn afgebrocken ende oock verbrant . Archief Gemeente Breukelen-
Nijenrode, inv. nr . 31 (Gemeentehuis te Breukelen). Deze lijst, die wel meer onnauw
keur igheden blijkt te bevat ten, brengt ons wat he t Regthuys betreft in ve rwar r ing . 
Onder he t kopje "Kerckstraet" wordt daar vermeld: "Jacob Jansze van der Hors t zijn 
hui js om". Een soortgelijke mededeling vinden we onder h e t kopje "Nieuws t rae t " . 
Jacob Jansze brouwer (ook Van der Horst) wordt apar t genoemd onder "Brughstraet" . 
En er s taa t ook nog een Jacob Jansze, met 2 huizen, in een wat rommelig stukje onder he t 
kopje "1672", da t ten dele vermeldingen elders lijkt te dupliceren. Onder "Damstrae t" 
en "Nieuwstraet" treffen we Jan Jacobse van der Horst aan als eigenaar van vernielde 
huizen; in he t laa ts te geval zelfs met de aantekening "3 wooninge . . . als noch twee 
wooninge". Onder het laatstgenoemde kopje s taa t ook nog Jonge J a n Brouwer genoemd. 
De familie Van der Horst bezat dus nogal het een en ander aan huizen in het dorp en bij 
he t inven ta r i se ren daarvan kunnen vader en zoon misschien wel eens verwisseld zijn. 

11 Meer hierover k u n t u lezen in: A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel 
Ruwiel, 4. 1472 - 1563. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 6, nr. 3, blz. 
140 -155, in het bijzonder blz. 148 -149. 

12 Octroy van Keyser Karel, voor die van het ronde Dorp van Breukelen, Ouder Aa, en 
Otterspoorbroek, om in plaatse van Buurrecht, Schepenrecht te mogen gebruyken, den 
18. Octob. MDXXXIII. In: Johan van de Water, 1729. Groot Placaatboek vervat tende alle 
de placaten, ordonnantiën en edicten der Staten 's Lands van Utrecht, mi tsgaders van 
de borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten. Deel II, 
blz. 1196. 

13 Toen Karel V in 1533 aan Willem Turck toestemming gaf het burenrecht te vervangen 
door he t schepenrecht, was een van Karels punten van kritiek op de burenvergader ing 
dat die, omdat "sij ongeëed zynde, wysen haa r vonnisse(n)", moeilijk tot eens temmig
heid kon komen, en niet vrij was van "gunst of wangunst". 

14 Manten, 1991, blz. 149. 
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Breukelse leenakten uit 1757 en 1796 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Onlangs schonk mevrouw A. Smits-Schalkx aan de Historische Kring 
een aanta l akten, die betrekking hebben op de grond onder een pand (zie 
Afbeelding 1) in de vroegere Achters t raa t ( later Brugs t raa t ) dat t h a n s 
Kerkbrink 8 genummerd is, en waarin nu Familux (voorheen Warenhuis 
Smits) is gevestigd. 

In de eerste akte, gedateerd 12 oktober 1796 en voorzien van een lakzegel 
van Nijenrode gevat in een ronde houten mal (zie Afbeelding 2), wordt 
nauwkeur ig omschreven waar het perceel met het genoemde pand lag: in 
de Achterstraat, strekkende uit deze straat tot aan het water de Danne en 
waar oostwaarts daarvan Willem Demmet de Jonge woonde en westwaarts 
Evert van der Pauw. 

Ook wordt melding gemaakt van het feit dat de grond onder het genoemde 
pand reeds vanaf 30 augus tus 1766 in leen was gegeven aan Dirk van 
Emmerik , die inmiddels was overleden en volgens het tes tament van 21 
februari 1789 zijn vrouw Dirkje van der Horst als universele erfgename had 
aangewezen. 

Afb. 1. Foto uit ca. 1947 
v a n h e t p a n d a a n de 
A c h t e r s t r a a t , t h a n s 
Kerkbrink 8. Rechts Piet 
S m i t s , v a d e r v a n P i e t 
Smits J r en schoonvader 
v a n A n n i e S m i t s -
S c h a l k x ; l i n k s mejuf
frouw M. Dijkers met op 
de a r m A n t o n Gode-
frooy. ( R e p r o d u k t i e in 
Foto-archief Historische 
K r i n g B r e u k e l e n v a n 
foto in b e z i t van m e 
vrouw Smits-Schalkx.) 
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Afb. 2. Zegel van de leenakte uit 1796, inzake de grond behorende bij het pand aan de 
Achterstraat. (Foto H. van Walderveen, januari 1993, in Foto-archief Historische Kring 
Breukelen.) 

Johan Ortt van Nijenrode gaf nu opdracht aan Jochem Frederik Odé, be
s tuurder van het Leenhof van Nijenrode, om in een akte vast te leggen dat 
Dirkje van der Horst, weduwe van Dirk van Emmerik, en haa r nakomelin
gen het genoemde perceel grond tot een goed en onsterfelijk erfleen zouden 
krijgen. 

Vrouwen waren in die tijd nog niet gerechtigd zel fs tandig zakeli jke 
t ransakt ies af te handelen en daarom wees Dirkje een gemachtigde aan in 
de persoon van Cornelis van Nieuwkerk, die de akte van erfleen aanvaardde 
tegen betaling van een stoop of vaatje goede rode boter. Als getuigen waren 
bij het passeren van de leenakte aanwezig de leenmannen Dirk van Gijten-
beek en Gijsbert van Soomere. 

Een soortgelijke, maa r nog wat oudere leenakte, afgegeven door Johan 
Ort t van Nijenrode op 4 januari 1757, en waarvan het ui thangende zegel he
laas erg beschadigd is, ontving de Historische Kring onlangs van mevrouw 
Mr E.A. Haars . Zij had deze in 1939 gevonden tussen de papieren van de op 
19 oktober 1939 overleden mevrouw Yda Kapper-van Zijll, die gewoond had 
op het adres Herenst raat 6, en voor wie zij als executeur tes tamenta i r de 
zaken moest afhandelen. 

Het vreemde van deze zaak is, dat de leenakte betrekking heeft op een erf
je gelegen achter de Dannestraat . Het is onduidelijk hoe mevrouw Kapper 
aan die leenakte kwam. 

De plaats van het erfje wordt in de akte als volgt omschreven: Een erfje 
gelegen tot Breukelen achter de Danstraat zijnde het oostelijk gedeelte van 
een gewezen boomgaard strekkende van het huis van Pieter van Stekelen
burg zuidwaarts tot aan het erf van de Wed. Bonekamp, daar ten oosten de 
heer Joan Stoesak en ten westen Jacob Schreurs met het westelijke gedeelte 
van de voornoemde boomgaard. Dit stuk land was tevoren toebedeeld ge-
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weest aan Pieter van Stekelenburg, die het op 12 juni 1750 in erfleen gekre
gen had. Nadat Van Stekelenburg het huis dat op dat erfje stond op 20 no
vember 1756 had verkocht aan Evert Beijering moesten de aanspraken op het 
gebruik van de grond daaraan aangepast worden. 

De bestuurder van het Leenhof van Nijenrode was toen Rijk Kasteleyn. 
Hij was niet erg consequent in het spellen van persoonsnamen: de ene keer 
schreef hij Pee te r van S teke lenburg , enkele regels ve rder P i e t e r van 
Steekelenburg. 

Thans is het, zonder bekend te zijn met de akten voor de belendende per
celen, moeilijk meer na te gaan waar achter de Dannestraat genoemd erfje 
precies gelegen heeft. 

Mochten er bij de lezers nog meer van deze akten aanwezig zijn, dan zou 
de Historische Kring er gaarne een kopie van willen maken of ze in eigen
dom verkrijgen. 

Nadere details over enkele foto's in dit tijdschrift inzake de Tweede 
Wereldoorlog 

Bij een artikel over Wereldoorlog II in Breukelen, geschreven door J a n Rutges en gepu
bliceerd in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3 (1988), nr. 2, blz. 55 -
59, werden vier foto's uit de collectie van Ph.J . Burggraaf afgebeeld met enkele reconstruc
t ies van gebeurtenissen, die tijdens de oorlogsjaren plaatsvonden. Deze opnamen waren 
direct na de oorlog gemaakt. Fotograferen tijdens de oorlog hield te veel risico's in; toch 
wilde men het een en ander voor la ter vastleggen. Verdere details omtrent het afgebeelde 
waren ons in Breukelen in 1988 evenwel niet bekend. 

Een brief van de heer H.W. van Soest uit Wilnis verschafte ons nu de nodige ophelde
r ing. De foto's hebben betrekking op gebeurtenissen op en nabij de boerderij De Kraan
vogel, Amstelkade 69, Wilnis, destijds bewoond door de heer P.J. Bosman. Een broer van de 
briefschrijver, T.D. van Soest, schreef daarover in het hoofdstuk "Oorlogstijden" in he t 
boek Van Wildernis tot Ronde Venen, dat in 1984 door de Stichting Wilnis 900 j aa r werd ge
publiceerd, onder redactie van A. Bloed, L.R. Mur en H.W. van Soest, in het bijzonder op de 
bladzijden 127 - 129. 

De foto in Afbeelding 3 bij het artikel van Rutges werd gemaakt op de hoek Molenland-
Bovendijk te Wilnis. De daarop afgebeelde personen zijn Henk Bras uit Wilnis (links) en 
Willem van Dijk (midden). Laats tgenoemde is ook rechts op Afbeelding 4 te zien, met 
naas t hem (met sigaret in de mond) een zoon van boer Bosman; deze foto is genomen op de 
boerderij De Kraanvogel. Afbeeldingen 1 en 2 behoren eveneens tot de Wilnisser collectie. 
De m a n me t pet in het midden van Afbeelding 2 is I.J. (Dorus) Roeleveld, die commandant 
was van de ondergrondse in Wilnis. Dat betekent dat het figuuronderschrift op blz. 57 in 
ons tijdschrift niet klopt. Wel is een soortgelijke auto, ingericht voor melkvervoer, maar 
toen volgeladen met onder andere handgranaten , in het voorjaar van 1945 op de Kanaal-
dijk tussen Breukelen en Maarssen door een jager van de Engelse luchtmacht beschoten, 
waardoor de auto in de lucht vloog en drie Utrechtse verzetsmensen het leven verloren. Vol
gens de heer H.W. van Soest vonden wapendroppings bij Breukelen, onder de codenaam 
LEK, plaats op 1 maart, 10 april en 22 april 1945 (zie ook het boek van Eddy de Roever, Zij 
Sprongen bij Maanlicht, een uitgave van Hollandia in Baarn). 

Dank aan de heer H.W. van Soest voor zijn verhelderende brief. 
Voorts vereist de naam van de in het onderschrift van Afbeelding 2 genoemde comman

dant van de ondergrondse in Nieuwer Ter Aa een correctie. Hij heet te niet Hürs t , m a a r 
J .W. Hörs t . 

Huub A. Manten-Werker 
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Het geslacht Pechlin en de faam van het huis 
Angola 

Arie A. Manten* en C L . ten Cate** 
* Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 
** Eykmanlaan 28, 3571 JT Utrecht 

Soms brengen zeer verschillende vertrekpunten twee onderzoekers op een 
gemeenschappelijk spoor. Dat gebeurde met ons waar het de familie Pechlin 
betrof. 

Een in scherts gebruikte naam voor een in Breukelen gevestigd huis was 
in dit geval een van de vertrekpunten. Tijdens de vroeg-18de eeuw woonde 
Jacob Campo Weijerman, de meest geduchte sat i r ische schrijver in he t 
Nederlandse taalgebied, enige tijd in Breukelen.1 Hij huurde een huis , gele
gen aan de oever van de Vecht, aan de Clapstraat (thans Herens t raa t gehe
ten).2 In een aantal van zijn publikaties treffen we bloemrijke metaforische 
verwijzingen aan naar personen, toestanden en huizen in en rond Breuke
len. Een van deze werken gaat over "de Reus Kakus", in wie de dubieuze 
boekhandelaar en huisjesmelker Jacobus Lindenbergh werd herkend. 1 Hij 
woonde in Breukelen in een herenhuis, dat sinds lang bekend s taa t onder de 
n a a m (Nieuw-)Hogerlust. Weijerman duidde dat "Spookpaleys der Vegt" 
echter afwisselend aan als Paddesteyn, Slakkenburg en Kleyn Angola.3 In 
deze laats te naam lag een verwijzing besloten naar een bestaand pand, dat 
ten noorden van Breukelen in de Vechtstreek was gelegen. 

Het echte Angola was een bui tenhuis in de gerechtsheerli jkheid Mijn
den, tegenover Nieuwersluis, dat in het bezit was van de familie Pechlin. 
Waarom refereerde Weijerman in relat ie tot Lindenbergh a a n da t hu i s 
Angola, waa r deze gewiekste zakenman als zodanig niets mee te maken 
had? Mej. Dr. LH. van Eeghen veronderstelde, dat destijds op Angola wel ie
mand gewoond zou hebben, die iets op zijn kerfstok had.3 Door bij de lezers 
gedachtenassociaties op te roepen met "Angolese" toestanden, vers terkte de 
hekelschrijver zijn beeldvorming omtrent Lindenbergh. 

In de oude dorpskerk van Breukelen is Gustavus Adolphus Pechlin be
graven, over wie nogal vreemde verhalen de ronde deden.4-5 

Door deze combinatie van gegevens werd de belangstelling van de eerstge
noemde auteur van dit artikel voor de familie Pechlin gewekt. 

De interesse van de tweede auteur voor Pechlin begon met het kijken naar 
worstevellen.6 Het komt van tijd tot tijd voor dat op de buitenzijde van wor
sten, die in een na tuurdarm zijn gestopt, over de lengterichting een patroon 
herkenbaar is dat enigszins doet denken aan het oppervlak van een vinger-
hoed. Vooral op Gelderse rookworst kan deze tekening vanwege het door ni-
triet s terk roodgekleurde vlees duidelijk uitkomen. Het blijkt hier te gaan om 
lymfkliertjes van de darm, die gelegen zijn in plaatvormige verhogingen en 
daarom in de anatomie "Peyerse platen" worden genoemd. De in zijn tijd be
langrijke Zwitsers-Duitse geneeskundige Johann Conrad Brunner (1653 -
1727) wist echter al te melden, dat een aantal jaren vóórdat J.C. Peyer deze 
Miertjes ontdekte, ze reeds beschreven, afgebeeld en geïnterpreteerd waren 
door de med icus J .N. Pechlin (broer van de hiervoor genoemde G.A. 
Pechlin) en ze dus eigenlijk de darmklierplaten van Pechlin behoorden te 
heten. 7 Als wetenschappelijk hoofdmedewerker van de Facultei t der Dier
geneeskunde, Rijksuniversiteit te Utrecht, verdiepte de co-auteur van dit ar
tikel zich vervolgens in persoon en werk van deze Pechlin.6 '8 
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Voorgeschiedenis 

In de 16de eeuw woonde de familie Pechlin in Duitsland. Ze heet echter af 
te s tammen van ene uit Normandie afkomstige Steven Pechlin.9 

In het eerste kwart van de 16de eeuw was Maarten Pechlin, een recht
s t reekse voorvader van de broers J.N. en G.A. Pechlin, een ve rmaarde 
zeerover op de Noord- en Oostzee. 

Hij had zijn basis op het eiland Fehmarn in de Oostzee. Van hem wordt gezegd dat hij 
eens op één dag twaalf koopvaardijschepen, die onderweg waren naar Zweden, buit wist te 
maken en daarbij 105 opvarenden "overboord gehauwen" heeft (zoals dat in de vaktaal 
blijkbaar heette) .1 0 Het familiewapen van het geslacht Pechlin her inner t aan deze "mari
tieme" afkomst; he t toont een over het water schrijdende leeuw (Afbeelding 1). Dat wapen 
komt voor op een bijzonder fraaie verguld-zilveren geboortepenning van J .N. Pechlin, 
welke zich in een par t icul iere penningverzameling van de familie Beelaer ts van Blok
land bevindt .6 Het Koninklijk Kabinet voor Penningen in Den Haag bezit eveneens een 
exemplaar van deze penning. 

De nazaten van de p i raa t Maarten Pechlin vestigden zich in Mecklenburg.9 

Van 1642 tot 1689 was Johannes Pechlin, afkomstig uit Rostock (een be
langrijke Duitse handelsstad aan de Oostzee), Luthers predikant te Leiden. 
Hij was gehuwd met Elisabeth Gijssens, die in Keulen geboren was, maar 
vóór h a a r huwelijk in Loenen woonde.11 Deze Elisabeth Pechlin-Gijssens 
was voor éénderde deel eigenaresse van een boerderij met dertig morgen 
land binnen de gerechtsheerlijkheid Mijnden. Zij legde dus de band tussen 
de Pechlins en de Vechtstreek. 

Afb. 1. De geboor tepenning van J o h a n n e s Nicolaus Pechl in , met onderin he t familie
wapen: een leeuw, die over golven loopt. 
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De medicus Johann Nicolaas Pechlin (in het Latijn Johannes Nicolaus 
Pechlinus), hun oudste zoon, werd eind 1646 te Leiden geboren. Een tweede 
zoon, geboren in de nazomer van 1648, was Gustaaf Adolf (ook wel verla-
t i jnst tot Gus tavus Adolphus) Pechlin, die la ter in Breuke len begraven 
werd; hij bewoonde de hofstede Angola in Mijnden, waar we het in de inlei
ding van dit ar t ikel over hadden. Een derde zoon, Coenraad (Conrado) 
Pechlin (1655 - 1706), woonde indertijd op de hofstede Lix-Boa, eveneens in 
Mijnden, vlak naas t Angola,6 welke hofstede voor de helft eigendom was van 
hemzelf en voor de helft van zijn jongste broer Petrus Gerhardus (Pedro, ge
boren in 1657).11Toen Coenraad overleed bleef zijn weduwe daar wonen. 

Gustaaf Adolf Pechlin 

G.A. Pechlin had een onrustige, creatieve geest, die heel wat grappen en 
grollen heeft uitgedacht. Hij was, zo schreef men, "in zijn leven een man, 
die door zijn wonderlijke, nooit gehoorde fantasiën en snakerijen zich alom 
zeer berucht had weten te maken".4 

Blijkbaar was deze Pechlin in gedachten ook vaak bezig met de dood, in 
het bijzonder met zijn eigen dood. Hij wenste in de dorpskerk van Breukelen 
te ruste te worden gelegd en de zekerheid te hebben dat zijn begrafenis ge
heel volgens zijn wensen zou plaatsvinden. Daarom bestelde hij al tijdens 
zijn leven zijn doodskist. Bij wijze van generale repetitie liet hij zich vervol
gens, in die kist liggend, door zijn koetsier van zijn huis Angola n a a r de 
Breukelse Pieterskerk rijden (en weer terug).5 Een dergelijk excentriek ge
drag maakte bij de dorpsbevolking nogal wat tongen los. 

Enkele j a r en na dit voorval t rad de Vecht weer eens buiten zijn oevers. Het woelige 
r ivierwater r ichtte chaotische toestanden aan. In Nieuwersluis spoelde een doodskist aan 
zonder lijk. Dat veroorzaakte wel enige schrikreacties. Het raadsel werd opgelost, toen de 
knecht van Pechlin de autoriteiten kwam vertellen dat het de kist van zijn heer was.5 

Wanneer Gustaaf Adolf Pechlin overleed is niet bekend, m a a r het moet 
nà 1710 zijn geweest.11 In de Breukelse Pieterskerk ligt nog - achter de grote 
tombe van Johan Ortt , heer van Nijenrode - de grafsteen van deze Pechlin, 
hoewel niet meer op zijn oorspronkelijke plaats. Op de zerk s taan bovenaan 
slechts de raadselachtige woorden: "ALLEEN, IN, RUST". Onderaan de steen 
s taa t de volledige naam Gustavus Adolphus Pechlin, geheel in koper uitge
voerd. Een koperen cirkel, 55 centimeter wijd en 3 centimeter breed, met als 
middelpunt een koperen ster met een doorsnede van 5 centimeter, versiert 
deze grafzerk. 

Angola werd Gelderrust 

In 1718 erfden drie dochters van Coenraad Pechlin (Clara Elisabeth, Aga
tha en Johanna Maria) het huis Angola van hun oom Pedro. 1 1 Op 23 sep
tember 1722 verkochten Clara Elisabeth en Agatha Pechlin en Diederich 
Garlich, weduwnaar van Johanna Maria Pechlin, het aan de Amsterdam
mer J an van Hern. 

In de ja ren waar in Weijerman in Breukelen woonde, was Angola dus ei
gendom van de familie Van Hern. Zij wijzigden de naam van het huis - wan
neer is niet bekend - in Gelderrust, blijkbaar omdat de oude naam in hun 
ogen te belastend was. 

Toen Weijerman in 1729 het huis van Lindenbergh aanduidde als Kleyn 
Angola verwees hij dus naar een oude situatie. Het kan niet anders of hij, 
met zijn mateloze interesse voor mensen die buiten de platgelopen paden 
traden, had zich uitvoerig laten informeren over de excentrieke Pechlin van 
Angola. 
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In 1736 kwam Angola voor een bedrag van 4000 guldens weer terug in het bezit van de fa
mil ie Pechlin, namelijk van Agatha Pechlin, weduwe van Hendrick Rauwenhoff, en de 
met h a a r samenwonende ongehuwde Clara Elisabeth Pechlin. Op 2 oktober 1736 passeerde 
de "coopconditie van dato 17 Aug. 1736" voor schout Cornells van Steenwijck en twee sche
penen van de "Heerlijckheijd ende geregte van Meijnden". Omdat over de woonplaats van 
de beide zusters niets werd gezegd, vermoed ik dat zij vielen onder de genoemde heerlijk
heid Mijnden. Als verkoper maak te Dirck Bleekers zijn opwachting, mede als last- en pro
cu ra t i ehoude r van zijn huisvrouw Geer t ru i j van Hern , erfgename van J a n van Hern , 
zoals hij kon aantonen met een door een Amsterdams notaris afgegeven document. Het on
roerend goed werd toen omschreven als "een buytenplaats met sijn Huysinge, bepotinge 
ende bep lan t inge sijnde groot omt ren t Elff morgen, s t aande ende gelegen in mijnden 
aande Vegt omtrent breukelen, van ouds genaamt Angola en nu Gelderrust".12 

Johann Nicolaas Pechlin 

Gustaaf Adolfs broer J.N. Pechlin studeerde schone letteren en genees
kunde aan de universiteit van Leiden. In 1667 werd hij doctor in de medi
sche wetenschappen Op voorspraak van zijn Leidse leermeester Johann 
Frederik Gronov (Gronovius) woonde hij daarna enige tijd in Padua, in 
Italië, bij de destijds beroemde Octavio Ferrari. Vervolgens was J.N. Pechlin 
weer enige tijd in Nederland werkzaam. 

In deze Nederlandse periode schreef hij zijn grote werk De Purgantium 
medicamentorum facultatibus, in druk verschenen in 1672. Daarin komt op 
de tweede plaat een gravure voor van een dunne darm van een varken met 
daarop aangegeven rijen klierplaten. Uit het bijschrift blijkt bovendien, dat 
Pechlin hun verband met het lymfvatenstelsel had onderkend. 

J .N. Pechlin was J .C. Peyer dus inderdaad vijfjaar voor in het beschrijven en afbeel
den van de darmlymfklierplaten. Om nog niet opgehelderde redenen is Pechl ins ontdek
king echter snel in het vergeetboek geraakt . Misschien omdat in zijn boek de beschrijving 
der lymfklierplaten te veel weggedrukt stond tussen een overmaat van gegevens over de ei
genschappen en effecten der in die tijd bekende laxeermiddelen, terwijl Peyer een speciale 
publ ikat ie aan deze klierplaten wijdde.6 Brunner schreef nog wel over de "Pechliaanse of
tewel Peyerse klieren",7 m a a r hij k reeg nauweli jks navolging. Pechlin ontging de eigen
lijk hem toekomende eer. 

Het boek van Pechlin, dat door mede-wetenschappers zeer gunstig beoor
deeld werd, had ook een positief gevolg: de bekendheid, die hij er als medi
cus door verwierf, bracht Christiaan Albert Hertog van Holstein-Gottorf er 
toe Pechlin in 1673 uit te nodigen hoogleraar in de medicijnen en de botanie 
te worden aan de universiteit van Kiel. Daar ondervond hij echter weldra 
grote moeilijkheden door het "slechte humeur" van een collega hoogleraar 
in de medicijnen, Jan Daniël Major. In 1679 huwde Johann Nicolaas Pech
lin met Anna Dorothea Langeclot, dochter van de lijfarts van de hertog, die 
hij na diens dood in 1682 opvolgde. In de jaren daarna liet hij de universiteit 
regelmatig weten, dat hij vanwege zijn positie aan het hof niet ter beschik
king kon staan voor zijn professoraat. In 1686 werd Pechlin bibliothecaris 
van de Gottorfer bibliotheek.13 

Behalve op medisch gebied heeft hij zich eveneens uitgebreid op poëtisch 
en theologisch terrein bewogen, het laatste dusdanig, dat er gezegd werd 
"dat men atheïst zou worden wanneer men zijn werken las". Enerzijds 
werd hem in het Latijn toegedicht, dat hem "grapjes en geestigheden om-
fladderden", anderzijds kon hij zich ook zeer stekelig en dubbelzinnig uiten. 
De opmerkelijke combinatie aan eigenschappen, welke zijn broer Gustaaf 
Adolf in huize Angola kenmerkten, was bij hem dus ook in zekere mate 
aanwezig. 
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In 1698 begeleidde J.N. Pechlin de hertog van Holstein naar Stockholm. D a a r n a werd 
hij nog twee maal uitgenodigd naar het Zweedse hof in Stockholm te reizen, waar hij in 
februari 1706 overleed.14 

Een kleinzoon van hem, Karl Frederik Pechlin, die in de adels tand was verheven, was 
een bekend Zweeds politicus en "demagoog". Het liep echter slecht met hem af, want hij 
st ierf in de gevangenis wegens de ernstige verdenking, dat hij he t brein was ach te r de 
adellijke samenzwering welke leidde tot de moord op de Zweedse koning Gustaaf III op 16 
m a a r t 1792.15 

Vanaf zijn troonsbestijging in 1771 probeerde Gustaaf III als een verlicht despoot te rege
ren, wat hem de bit tere vijandschap van de Zweedse adel bezorgde. Na de Franse Revolutie 
streefde hij er naar zich aan het hoofd van een Europese tegenbeweging te p laatsen, die 
moest t rach ten de nieuwe ontwikkelingen te keren. De Zweedse Rijksdag weigerde echter 
hem daar in te s teunen en begon mogelijkheden te zoeken zich van deze koning te ontdoen. 
In die sfeer ontwikkelde zich het complot waaraan F.P. Pechlin deel had. 

Deze laa ts te geschiedenis werd door de Italiaanse componist Giuseppe Verdi verwerkt in 
zijn opera "Un ballo in Maschera"(1859). 

Conclusie 

Ons onderzoek leidde niet naar een vroeg 18de-eeuwse bewoner van de 
hofstede Angola, die "iets op zijn kerfstok had". Maar Weijerman pikte wel 
andere hem boeiende verhalen op over een bewoner van Angola, die zonder 
meer een uitzonderlijk en spraakmakend personage genoemd mocht wor
den en die bovendien uit een bijzondere familie stamde. 

In de omgeving van Breukelen woonde een enkele keer vaker een opvallend bui teniss ig 
persoon. Eén bepaalde vergelijking dringt zich in he t bijzonder op. 

De broers G.A. en J.N. Pechlin leefden twee eeuwen vóór L.C. Dudok de Wit, al ias Kees 
de T i p p e l a a r , in Breuke len en ver d a a r b u i t e n een bekende persoonl i jkhe id . 1 6 Zowel 
Gustaaf Adolf Pechlin als Kees Dudok de Wit waren onconventionele m a n n e n , die h u n re
puta t ie onder meer dankten aan de ongewone dingen die zij deden en de grappen die zij uit
h a a l d e n . 

We mogen stellen dat, vooral vanwege het snaakse gedrag van Gustaaf 
Adolf Pechlin, tijdens de Breukelse periode van Weijerman van he t huis 
Angola nog een zelfde soort u i t s t ra l ing uitging als van he t Vechtbui ten 
Slangevecht toen Kees de Tippelaar daar woonde - en nog lang daarna. 

Dat kan misschien verklaren waarom Weijerman er toe kwam het huis 
van de omstreden Jacob Lindenbergh soms Kleyn Angola te noemen. 

Noten 

1 G. Maréchal , 1992. Jacob Campo Weijerman (1677 - 1647). Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 218 - 226. 

2 A.A. Manten , 1993. De Clapstraat te Breukelen. Mededelingen van de Stichting Jacob 
Campo Weijerman, jaargang 16, nr. 1, blz. 1 - 8. 

3 J .W. Gunn ing , 1993. Jacob Campo Weijerman en het huis van Jacob L indenbergh . 
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman, jaargang 16, nr. 1, blz. 8 - 10. 

4 C.J. Naerebout, 1921. De Hervormde Kerk te Breukelen. Jaarboekje van het Oudheid
kundig Genootschap "Niftarlake", 1921, blz. 28 - 37, in het bijzonder blz. 33. 

5 F .J . t e r Beek, 1985 (voltooid door E.B.J. Postma). De Hervormde kerk te Breukelen . 
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1985, blz. 24 - 44, in het 
bijzonder blz. 33. 

6 C L . ten Cate, 1967. Darmen met "Peyerse platen" (van Gelderse rookworst naa r Hippo
crates). Tijdschrift voor Diergeneeskunde, jaargang 92, nr. 23, blz. 1579 - 1607. 

7 Zie vermeldingen van J .N. Pechlin in de uitvoerige correspondentie van J .C. B runne r , 
gepubliceerd in C. Brunner und W. von Muralt , 1919. Aus den Briefen hervorragender 
Schweizer Aerzte des 17. Jahrhunderts . Basel, blz. 18, 121, 205 en 208. 

8 C L . ten Cate, 1969. Casings with "patches of Peyer" - Peri Adenoon. J a n u s - Revue in
ternat ionale de l'histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie et de la tech-
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nique, jaargang 56, nr. 1 - 2, biz. 22 - 45. 
9 J . Mollerus, 1744. Cimbria Literata, sive scriptorum ducatus utr iusque Slesvicensis et 

Holsatici literaria. Hauniae (= Kopenhagen), deel 2, biz. 633 - 639. 
10 Deel 25 van de Allgemeine Deutsche Biographie, in 1887 in Leipzig gepubliceerd, noemt 

op biz. 307 en 308 Maar ten Pechlin "einer der wildesten und blutigsten Corsaren der 
Nord- und Ostsee in dem ersten Viertel des 16. Jahrhunder t s . . . In einem Tage ha t t e 
Pechlin zwölf Kauffahrer, die nach Schweden fuhren, genommen und 105 Mann über 
Bord gehauen . . . Die Flagge Pechlins wurde nach seinem Tode in 1526 in der Marien
kirche zu Lübeck aufgehängt . . .". 

11 P. van Eeghen, 1962. Pechlin - Gijssens. De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het 
Koninklijk Neder landsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde , j a a rgang 79, 
nr. 8, kolommen 325 - 326. 

12 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht ) , inv. nr . 1561, Gerecht Mijnden, 
Protocollen van akten, etc., fol. 32 verso en 33 recto en verso. 

13 F . Volbehr und W. Weijl, 1956. Professoren und Dozenten der Chris t ian-Albrechts-
Universität zu Kiel (1665 - 1954). Kiel, biz. 74. 

14 C G . Joecher, 1751. Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Leipzig, deel III, biz. 1339, 1479, 
deel IV, biz. 539. 

15 Encyclopedia Brit tanica, uitgave 1911: ". . . it was fairly certain tha t Pechlin was at the 
bottom of the plot for murdering Gustavus III in 1792 . . .". 

16 A.A. Manten en T. Verkuil Sr, 1993. Een Veelzijdig en Buitenissig Heer. L.C. Dudok de 
Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913. Historische Reeks Breukelen, 1. Uitgave Stichting 
Historische Reeks Breukelen (co-distributeur Uitgeverij Verloren, Hilversum), 304 blz. 

Sint-Annaverering: een aanvulling 

De verering van Sint-Anna binnen het gewest Utrecht in de tijd vóór de 
Kerkelijke Reformatie was breder gespreid dan uit een eerder artikel in dit 
tijdschrift (jaargang 8, nr. 2, blz. 57 - 66) naar voren kwam. 

De heer T. van Ewijk maakte mij attent op het boek van Dr. C.G. Montijn, 
Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden (2de druk, 1868, uitgever 
D.A. Thieme, Arnhem, 2 delen, 513, resp. 431 + VII blz.). Daarin gaat de au
teur onder meer uitvoerig in op de resultaten van een "visitatie der kercken" 
in de tweede helft van 1593. Temidden van de vele mededelingen, die de visi
tatoren deden, s taat dat ze een Sint-Annà Broederschap hadden aangetrof
fen in Eemnes (deel 2, blz. 376) en dat er vroeger ook een broederschap van 
St. Anna was geweest in Wilnis (deel 2, blz. 384). 

Het aantal plaatsen binnen onze provincie, waarvan mij bekend is dat ze 
eertijds deel hadden aan de Sint-Annaverering is daarmee gestegen tot veer
t i en (in alfabetische volgorde: Amersfoort, Baa rn , Breukelen , Eemnes , 
Houten , J u t p h a a s , Kockengen, Loosdrecht, Rhenen, Schalkwijk, Soest, 
Utrecht, Wilnis, Woudenberg). 

Inzake Kockengen rapporteerden de visitatoren van 1593, dat men daar 
twee broederschappen had aangetroffen, te weten "tot den Lieven-vrouwen
al taar en van St. Marie Magdalena" (deel 2, blz. 386). Uit Nieuwer Ter Aa 
noemden ze één, toen reeds opgeheven broederschap, waarover geen nadere 
bijzonderheden werden gegeven. 

Arie A. Manten 
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De gravers van het Merwedekanaal 

B. Barelds 
Vrij heidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Van de heer J . Boerstra te Vreeland ontving ik een kopie van een verhaal 
uit het voormalige tijdschrift De Haardvriend.1 Daarin wordt een reis per 
trein vanaf Loenen-Vreeland in zuidelijke richting beschreven, en wat zoal 
vanui t de treincoupé is te zien. De schrijver, Tutein Nolthenius, gunt de 
lezer een "kijkje in het bedrijft der levende werktuigen, die het kanaal tot 
s tand brengen, en die gij vermoedelijk grondwerkers, doch een ingewijde 
'polderjongens' noemt". 

Aangezien hetgeen Tutein Nolthenius te melden had een welkome aan
vulling bevat op een vorig jaar gepubliceerd artikel over dit onderwerp van 
Van Es,2 volgt hier een samenvatting van dit meer dan een eeuw oude ver
haal. Ik heb geprobeerd de kern ervan toegankelijk te maken voor de lezer 
van nu, zonder al te s terk afstand te nemen van de manier waarop de schrij
ver van toen zijn informatie presenteerde. 

Polderjongens organiseerden zich in ploegen 

De toekomstige "polderjongen" zette op zestienjarige leeftijd als "stort-
baas" de eerste schrede van zijn loopbaan. Zo'n "baas" was de mindere van 
de polderjongens, evenals de "opperman" de knecht van een metse laar is. 
Hij sloeg de kluiten stuk, die op het "stort" werden gekruid en verlegde de 
"stralen", waarover de kruiwagens die stortplaats bereikten. "Eerst als hij 
's konings uniform heeft afgelegd,3 is hij een vol man en kan hij als polder
jongen uit trekken." 

Vervolgens vormde hij met twaalf of veertien dorps- of buurtgenoten in 
het voorjaar een "ploeg". Dit "sacramentele" aanta l voldeed volgens oude er
varing het best aan de eis dat personeel en materieel, zoals kruiwagens en 
planken, zo goed mogelijk presteerden. De mannen van één ploeg konden 
dan afwisselend spitten, kruien en afstorten, werkzaamheden die niet alle 
even zwaar waren. Zo ontwikkelden ze met elkaar hun routines. Wat voor 
ieder ander een kanaal werd, was voor hen slechts een "put", een graaf
werk. 

De ploeg koos onderling een hoofd, de zogeheten "putbaas". De putbaas 
werd voor gezamenlijke rekening uitgestuurd om werk te zoeken. Wanneer 
hij daarin slaagde, ging hij de rest van de ploeg halen, die al naa r gelang 
het werk een beter of minder goed belegde boterham opleverde, meer of min
der blijdschap toonde. 

Dan werden de schop en de puthaak (een stok van 1,30 meter lengte, aan 
het eind waarvan een haak was bevestigd om daarmee de kru ip lanken -
stralen - te kunnen verleggen) tevoorschijn gehaald, die blinkend geschuurd 
lagen te wachten; de "zak" werd over de schouder geslagen. 

Op het werk aangekomen, begaf de putbaas zich met twee van zijn man
nen naar de aannemer om de aankomst van "zijn" volk te melden en vroeg 
hem de plaats aan te wijzen waar zij hun keet konden opslaan.4 Vervolgens 
togen zij aan het werk. 

De keet 

De zijwanden van een keet hadden een geringe hoogte van 1,5 meter (zie 
Afbeelding 1). "Onmiddellijk daarboven verrijzen de kapspan ten , zoodat, 
welbeschouwd, zoo'n keet niets anders is dan een zolder, die op den grond 
staat." 
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Afb. 1. Dwarsdoorsnee van een tegen he t eind van de 19de eeuw door polderjongens ge
bruikte keet . (Ontleend aan het artikel van R.P.J. Tutein Nolthenius.) 

De ruimte werd door een dwarsschot in tweeën gedeeld (zie de platte
grond in Afbeelding 2). Het voorvertrek diende als woonkamer van de ploeg 
en bovendien als slaapkamer van de putbaas en diens vrouw, kinderen en 
dienstbode, of van de ongetrouwde "keetvrouw" (gewoonlijk een dochter of 
zuster van een van de mannen). Het achtervertrek was een grote slaapruim-
te. Door het midden van dit vertrek liep een brede gang. Ter weerszijden 
daarvan waren lage houten banken getimmerd, waarop de mannen geza
menlijk sliepen. 

De wanden en de kap van de keet waren soms met planken beschoten, 
maar meestal alleen maar met riet afgedekt; om betere bescherming tegen 
warmte en kou te bieden,waren aan de buitenzijde, dikwijls tot hoog tegen 
het dak, zoden gelegd of gestapeld. 

Meubilair 

Tafels en banken konden in het geval van zo'n keet niet tot het meubilair 
gerekend worden, "want zij staan zoo al niet vastgeworteld, dan toch vastge-
heid in den bodem. Hetzelfde is het geval met de kisten, welke als kasten 
dienst doen. Uit vrees voor de muizen zijn ook deze op palen gebouwd. 
Trouwens de muizen zijn, vooral bij werken aan de rivieren, een ware 
plaag, zoozeer zelfs dat men daar somwijlen het brood aan draden aan de 
kapspanten moet ophangen!" 

Eigenlijk bestond het meubilair alleen uit een kookkachel, die in de mees
te keten in de plaats van een vroegere stenen haard was gekomen, waarop 
een open vuurtje werd gestookt, waarvan de rook via openingen in het dak 
verdween. Buiten tegen het dak stonden altijd een soort ladder en een bezem 
aan een heel lange stok klaar om de roetafzetting in de ijzeren schoorsteen-
pijp te verwijderen. 

Zodra de keet opgetrokken en ingericht was, was het bedtijd. De slaap
plaatsen werden door het lot aangewezen. Of men trok strootjes om de on
derlinge rangorde aan tafel en in bed te bepalen, of men blinddoekte de keet
vrouw; de ploegbaas wees dan met de puthaak een plaats aan en vroeg haar 
voor wie die bestemd was. 
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Afb. 2. Plattegrond van een keet. 1 = zeven slaapplaatsen; 2 = kist; 3 = pottenbank; 4 = tafel 
met aan weerszijden een bank; 5 = kachel; 6 = bedstede. (Ontleend aan het artikel van 
R.P.J. Tutein Nolthenius.) 

N u moest de "zak" nog ui tgepakt worden. Daar in za ten een mol ton 
deken, een grof l innen beddetijk en kussensloop, wollen ondergoed, een 
daagse broek . . . en een verrassing, bestaande uit een zij spek of een flinke 
ham. De eigenaar mocht deze volgens ongeschreven regels pas u i tpakken 
als hij op het werk was aangekomen. De tijk werd met gehakt stro gevuld, 
dat ergens in de buurt was gehaald, en dan kon hij naar bed. 

De nacht rus t duurde niet lang, want een polderjongen moest 's morgens 
vroeg weer op. Dat kostte niet veel tijd; hij hield dikwijls zijn bovenkleding 
aan. Volgens de ongeschreven, maa r des te scherper toegepaste kee twet 
diende hij zich wekelijks te verschonen. Als hij dat niet deed, verkochten 
zijn makkers zijn schone goed, "als zijnde overbodig", en kon hij dat tegen 
betaling van een boete terugkrijgen. 

Alle polderjongens zorgden voor hun eigen vaatwerk, bestek en levens
middelen. Iedere jongen had een boterpot van Keuls aardewerk, een aarde
werken bord, een grote witte of met bloemen versierde kom, en een vork, 
lepel en mes in zijn zak meegebracht. 

De werkdag 

Tegen drie uur à half vier 's morgens waren de jongens gewassen en voor 
het werk gekleed. De vrouw of meid had intussen de gezamenlijke koffie 
gezet. Iedere jongen nam zijn eigen brood van de plank, smeerde er zijn 
eigen boter op en at daarbij zijn eigen kaas. Vervolgens maakte hij zijn bo
terhammen voor de eerste schaft klaar, en verliet dan de keet zodat hij om 
vijf uur op zijn werk was. 

Daar aangekomen, spitte of kruide hij tot acht uur, en rus t te dan een half 
uur uit. Als de keet vlakbij het werk lag, ging hij naa r huis; zo niet, dan 
haalde een van de jongens het na het ontbijt al klaargemaakte brood op, als
mede de ketel met koffie en de kommetjes. Dit werd elke dag door een andere 
jongen gedaan, die dan bij zijn korte bezoek aan de keet tevens waswater 
voor de vrouw haalde en andere huishoudelijke hulp verleende. 

Om twaalf uur ging in de regel de hele groep naar de keet om het ge
meenschappelijke middagmaal te nuttigen, dat bestond ui t f i jngestampte 
aardappelen met vet. De keetvrouw at hiervan kosteloos mee. Als dit voedsel 
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voor iemand niet voldoende was, moest hij er zelf maar een eierkoek of spek
koek bij bakken. Aangezien er maar één koekepan was, mocht de oudste het 
eerst bakken. Iedere bakker was verplicht, zijn opvolger te laten zien dat hij 
voldoende vet had gebruikt, zodat de pan niet aanbakte. Hij moest namelijk 
de lege pan op zijn kant boven de koek houden, "en wee hem zoo er dan niet 
minstens drie druppelen vet uit de pan op den koek vallen!" Drupte er niet 
voldoende vet, dan verbeurde hij daarmee zijn koek, en mocht zijn opvolger 
die onder algemeen gelach opeten. 

Als de werkplek te ver van de keet verwijderd was, werd het middagmaal 
in de open lucht gegeten. Elk zevental zette zich in een kring om de gemeen
schappelijke emmer en a t op zijn gemak het over het algemeen overvloedige 
eten op. Na afloop werd een schaduwrijk plaatsje opgezocht en sliep men tot
dat de bel van half twee luidde. 

Om vier uur werd wederom een half uur geschaft, waarbij wittebrood 
met koffie werd gebruikt. 

Om zeven u u r eindigde de dagtaak en keerde men hu i swaa r t s . Men 
waste zich, at brood met pap, en schilde de aardappelen voor de volgende 
dag, waarbij er bovenop de eigen portie steeds per persoon één extra voor de 
keetvrouw was. 

De hier beschreven levenswijze was, met kleine wijzigingen, die van alle 
polderjongens (in sommige keten werd bijvoorbeeld ook vlees in de gemeen
schappelijke pot gegeten). 

Onderaannemer 

In de tijd van algemene werkloosheid waren niet meer alle leden van een 
ploeg afkomstig uit eenzelfde streek. In 1889 werd bijvoorbeeld bijna de helft 
van de 57 keten tussen Amsterdam en Breukelen bewoond door jongens die 
elkaar tevoren niet kenden; slechts in dertien keten was het merendeel der 
bewoners uit Zeeuws Vlaanderen afkomstig, in elf uit de buur t van Bergen 
op Zoom, in twee uit Tholen, in drie uit Sliedrecht en in één uit verschillende 
delen van Friesland. 

In de keten met heterogene bewoning speelde de putbaas een heel andere 
rol. Hij was niet meer het gekozen hoofd van de ploeg, maar had de leden 
zelf aangeworven. De putbaas was daar een soort onder-werkgever, die wel 
eens met harde hand regeerde. 

Het regime van de putbaas werd nogal eens als belastend gevoeld wan
neer hij voordeel trachtte te trekken uit de verkoop van sterke drank. (Hierbij 
werd weliswaar de drankwet overtreden, maar de politie was enerzijds niet 
in s taa t dit te bewijzen, en kneep anderzijds een oogje toe omdat het zodoen
de in de dorpskern rustig bleef.) "Dan lokt de putbaas tot onmatig drinken 
uit, schrijft, als de jongen dubbel ziet, met dubbel krijt op, zet hem aan door 
het verleenen van crediet en maakt hem zoo van lieverlede geheel afhanke
lijk." De polderjongen die zo zijn ziel had verkocht, zou zijn schuldeiser niet 
licht ontlopen; zijn eergevoel op dit punt speelde hem parten. Maar gelukkig 
was een dergelijke slavernij een uitzondering, die verhinderd werd door de 
aannemer . Laatstgenoemde had liever nuchter en krachtig volk dan dron
ken en lusteloze mannen. Het spreekt van zelf dat ongehuwden gemakkelij
ker voor de verleiding bezweken. 

Huwelijk over de puthaak 

Het gebeurde geregeld dat een ongehuwde keetvrouw met een polderjon
gen trouwde, met wie zij al te intensief omging naar de zin van de overige 
bewoners van de keet. 

In eers te ins tant ie regelden de werklieden zoiets vaak onderling. De 
plechtigheid verliep dan als volgt. Men nam een emmer met daarin twee of 
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drie l i ter brandewijn, en een houten nap of bakje. Dwars over de emmer 
werd een pu thaak gelegd. Een der bewoners van de keet, liefst de welspre
kendste, werd aangewezen als "ambtenaar van de burgerlijke stand". Deze 
vroeg bruid en bruidegom, driemaal hand in hand over de pu thaak te sprin
gen, waarbi j na elke sprong een volle nap brandewijn werd genu t t igd . 
Vervolgens verklaarde hij, in de naam van de puthaak en van alle aanwezi
ge keetbewoners, dat bruid en bruidegom in de echt verbonden waren. De na 
de drie drinkbeurten van het verliefde paar nog in de emmer overgebleven 
brandewijn werd door de genodigden op hun gezondheid gedronken, en 
daarmee was de onofficiële plechtigheid afgelopen. Het werd aan bruid en 
bruidegom overgelaten of ze daarna ook nog officieel voor de wet trouwden. 

Prijzen 

Ten slotte nog enige prijzen uit die tijd. "Heele kost ƒ 0,60 tot ƒ 0,70 per 
dag. Halve ƒ 0,25 (voor gehuwden, die ook te huis h u n avondmaal t i jd 
nemen). Koffie-drinken alléén ƒ 0,40 per week. Geschieden de uitgaven voor 
gezamenlijke rekening, is er een menagemeester, die met de keetvrouw de 
inkoopen doet, dan ontvangt de keetvrouw als weekloon ƒ 0,25 per jongen be
nevens vrij eten uit den algemeenen pot; hiervoor doet zij het huishouden, 
stopt, maas t , enz. De verdiensten der polderjongens bedragen ƒ 1,85 tot 
ƒ 2,50 per dag, al naarmate het soort werk. De karreladers (d.i. zij die de 
spoorwagens laden en lossen) verdienen het meest." 

Tot zover de meest belangwekkende gegevens uit deze oude publikatie. Ze 
laten ons zien hoezeer er door mensen geploeterd is om het Merwedekanaal 
tot stand te brengen. 

Noten 

1 R.P.J . Tute in Nol thenius , 1890. Langs het Merwedekanaal . De Haardvr iend , j a a r g a n g 
1890, blz. 534 - 538. 

2 H.J . van Es , 1992. Gravers, grondeigenaren en gevolgen van he t Merwedekanaa l bij 
Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr . 3, blz. 121 - 137. 

3 Dat is: zijn mil i taire dienst heeft volbracht. 
4 Bij grote werken werden de keten in de regel door de aannemer gebouwd. 
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Breukelse Bad- en Zweminrichting verplaatst 
van het Merwedekanaal naar de Meent 

W. den Hartog 
Griftenstein 22, 3621 XK Breukelen 

Vorig jaar schreef ik over de oprichting van de Breukelse Bad- en Zwem
inrichting in 1892 "in de bermsloot" van het toen kort tevoren gereed geko
men Merwedekanaal. Vervolgens werd in het kort ingegaan op de verdere 
geschiedenis, tot in 1921, toen het bad inmiddels in een deplorabele toestand 
was komen te verkeren.1 Vernieuwing was zeer dringend nodig, op dezelfde 
plaats of op een andere locatie. 

Bouw van een nieuw bad aan de oever van de Heycop ging niet door 

Op 19 mei 1922 stuurden Dr. D.M. Hoogland en Jac. Schippers, voorzitter 
en secretaris van de "Sociëteit de Breukelsche Bad en Zwem Inrichting", 
een brief aan de Raad van de Gemeente Breukelen-Nijenrode. Daarin vroe
gen zij of hun vereniging een stuk grond aan de Heycop in bruikleen zou 
mogen krijgen "ten einde aldaar ten behoeve harer leden en andere ingeze
tenen der Gemeente Breukelen-Nijenrode eene Bad- en Zweminrichting te 
doen bouwen".2 In een vervolgbrief, gedateerd 29 mei 1922, lieten ze de ge
meenteraad weten dat (1) "bij afgelegde bezoeken bij verschillende ingezete
nen gebleken is dat het plan tot bouwen eener nieuwe inrichting zeer veel 
sympathie heeft gevonden", (2) dat van particuliere zijden ongeveer ƒ 1300,-
voor de nieuwbouw is toegezegd, (3) dat "bij den te verwachten groote toeloop 
de aanvankelijk ontworpen inrichting te klein zal zijn", zodat men graag 
zo'n 100 m 2 van de gevraagde grond zou willen afgraven, en (4) dat voor het 
in s tand houden van een dergelijke bad- en zweminrichting een jaarlijkse 
subsidie van de gemeente van ƒ 350,- nodig wordt gevonden. De Raad besloot 
tot een jaarlijkse subsidie van ƒ 200,-.2 

Het bestuur van de sociëteit durfde bij nader inzien dat nieuwbouwplan 
toch niet door te zetten. In een schrijven van 5 april 1923 lieten ze de ge
meenteraad weten "dat het thans ons voornemen is een dergelijke inrich
ting te laten bouwen in het zelfde bassin, waarin tot nu toe gebaad en ge
zwommen werd, en ook hieraan een gelegenheid tot het nemen van z.g. 
volksbaden te verbinden". Gevraagd werd om het toegezegde jaarlijkse sub
sidiebedrag van ƒ 200,- nu aan dat nieuwe plan te verbinden.3 Op 18 april 
1923 schreven B&W "dat de gemeenteraad in zijn heden gehouden vergade
ring besloten heeft, U voor gemeld doel voor 1923 eene subsidie toe tekennen 
à ƒ 100,- en dat bedrag tot een maximum van ƒ 200,- op te voeren wanneer 
uit eene door U aan de gemeente over te leggen rekening mocht blijken dat 
de kosten van toezicht, schoonhouden, onderhoud enz. van de z.g. volksba
den eene grootere uitgave dan ƒ 100,- heeft gevorderd. De door U op te rich
ten inrichting zal zoo tijdig tot stand moeten komen dat uiterlijk 1 Juli a.s. 
de gelegenheid tot baden en zwemmen voor het publiek kan worden openge
steld. Mocht aan deze voorwaarde niet worden voldaan, dan vervalt de toege
zegde subsidie".4 

Ondanks de korte termijn lukte het blijkbaar om het zwembad op tijd 
klaar te krijgen. Jac. Schippers liet, als secretaris van het bestuur, B&W op 
11 oktober 1923 weten, dat men het exploitatieseizoen had afgesloten met een 
nadelig saldo van ƒ 152,30.5 Op 1 december 1923 antwoordden B&W dat "zoo
dra de hiervoor noodige wijziging der gemeente-begroting is goed gekeurd" 
dat bedrag zal worden uitbetaald.6 
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Erg ingrijpend zal de in 1923 uitgevoerde renovatie overigens niet geweest zijn, want 
eind 1929 werd opnieuw opgemerkt dat de in Breukelen-Nijenrode gevestigde zwemgele-
genheid lang niet voldeed aan de gestelde eisen.7 

De tussenliggende zes zomers schijnt he t zwembad aan he t kanaa l n ie t temin zonder al 
te veel problemen doorgekomen te zijn. De gemeentelijke archieven, die ik heb geraad
pleegd, zwegen tussen 1924 en medio 1929 over het bad en zijn bestuur. 

Daa rna heet te de exploitant niet langer een sociëteit, maar de Vereeniging de Breukel-
sche Bad- en Zweminrichting, en traden ook nieuwe bestuurders aan, met sedert mei 1929 
Jac . de Geus als secretaris en vanaf begin 1930 huisarts Dr. K. de Snoo als voorzitter.8 

Plan tot verplaatsing naar de Meent 

In 1929 lezen we opnieuw over nieuwbouwplannen. Als belangrijkste 
motief werd aangevoerd "de ongeschiktheid van het water" op de oude vesti
gingsplaats.8 Ditmaal gingen de gedachten van het bestuur uit naar ver
plaatsing van de bad- en zweminrichting naar het grondgebied van de ge
meente Breukelen-St. Pieters. Men had het oog laten vallen op een perceel 
land en water aan de Meent, die de grens vormt tussen de Noordelijke en 
Zuidelijke Kievitsbuurt. 

De bereikbaarheid van de beoogde nieuwe plaats van vestiging zorgde 
voor een complicatie, want het onverharde pad daarheen had officieel niet 
de status van verkeersweg. In de vergadering van de gemeenteraad van dat 
"andere" Breukelen van 26 september 1929 kwam een verzoek van het be
stuur van de Breukelsche Bad- en Zweminrichting aan de orde om "een ge
deelte van de Meent als openbaren weg te willen openstellen, teneinde het 
gemelde Bestuur in de gelegenheid te stellen op een aangehecht perceel ter 
hoogte van de helft van de Meent, een Bad- en Zweminrichting op te rich
ten".9 De Raad wees dat verzoek af, want de Meent was tot 31 december 1931 
nog verpacht als weiland. Bovendien waren een gedeelte van de weg in het 
verlengde van de Meent, en de brug "toegang gevende tot de Meent" eigen
dom van de familie Willink van Collen, die op Gunterstein woonde.9 

Openstelling op zondag en gemengd zwemmen zwaarwichtige punten 

Spoedig kwam de zaak langs een andere weg opnieuw op de raadsagenda 
van Breukelen-St. Pieters. De heer H. van Hienen, de huurder van het ge
meentelijke weiland de Meent, verzocht een gedeelte van dat land als weg in 
onderhuur te mogen geven aan het bestuur van de Bad- en Zweminrichting 
te Breukelen-Nijenrode.7 Hoewel B&W opmerkten "dat van Hienen geen weg 
in huur heeft maar weiland", stelde men toch aan de Raad voor om onder 
bepaalde voorwaarden medewerking te verlenen. Enkele raadsleden vielen 
hen daarin bij, omdat ze vonden dat niet doorgegaan kon worden met het on
deugdelijke bestaande zwembad in Breukelen-Nijenrode. 

De voorwaarden hielden in eerste instantie in dat de onderhuurder voor 
een deugdelijke terreinafscheiding zou moeten zorgen, dat geen gelegenheid 
mocht worden geboden "voor het nemen van zonnebaden", en dat ter plaatse 
op zondag geen muziekuitvoeringen zouden worden toegestaan. Bovendien 
werd verlangd - omdat men bij geruchte had vernomen dat het in de bedoe
ling lag "aan de Bad- en Zweminrichting een zeil- en vaarsportvereniging te 
verbinden" - dat er goede afspraken zouden worden vastgelegd over het ver
huren van bootjes op zondag aan niet-leden van de vereniging.7 

Vervolgens vond een uitvoerige discussie plaats over de vraag of gemengd 
baden volledig verboden moest zijn of onder strikte regels in beperkte mate 
toegelaten kon worden. Vooral het raadslid Schoonderwoerd maakte zich 
sterk voor de opvatting dat "waar de plaats voor vestiging der Bad- en Zwem
inrichting afgelegen is, het gemengde bad verboden moet worden". Dit debat 
eindigde in het compromis dat B&W eerst bij het bestuur van de Bad- en 
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Zweminrichting zouden gaan informeren naar hun plannen op dit en ande
re punten. Tenslotte kwam nog vrij onverwacht een initiatiefvoorstel van het 
raadslid Cazant ter tafel, waarin werd verlangd dat het zwembad op zonda
gen gesloten moest blijven. Dat haalde een meerderheid van vijf tegen twee 
s t emmen . 7 

Breukelen-St. Pieters stemde in met vestiging 

In de raadsvergadering van 20 januari 1930 werd het pre-advies van B&W 
behandeld "op het verzoek van H. van Hienen, om toestemming tot onderver
huu r van een gedeelte 'Meent', het welk hij van de gemeente huur t , aan de 
Breukelsche Bad- en Zweminrichting".10 De voorzitter deelde mee dat B&W 
met het bestuur van de bad- en zweminrichting hadden gesproken, zoals de 
Raad hen opgedragen had. Een verslag van de gehouden bespreking werd 
voorgelezen. Daarui t werd duidelijk "dat het genoemde Bestuur grote be
zwaren heeft tegen algehele sluiting op Zondag". B&W toonden zich ontvan
kelijk voor hun argumenten. "Nu gebleken is dat alleen leden der Vereeni-
ging toegang tot de Bad- en Zweminrichting zullen hebben, bestaan bij Bur
gemeester en Wethouders geen bezwaren om op Zondag voormiddags tot 
10.00 uur de gelegenheid voor het baden, uitsluitend voor leden open te stel
len", zo lieten ze de Raad weten. Nadat de raadsleden uitvoerig de gelegen
heid hadden gekregen hun zegje te doen, stelden B&W voor "het besluit ge
nomen in de vorige vergadering tot algeheele sluiting op Zondag in te trek
ken". Bij de hierover gehouden stemming werd dit voorstel aangenomen 
met 5 tegen 2 stemmen. Tegen verklaarden zich de heren Cazant en Van der 
Wilt.10 

Een ander punt , dat opnieuw "breedvoerige beschouwingen" ui t lokte , 
was de vraag of gemengd baden helemaal niet zou mogen of bijvoorbeeld al
leen niet na vier uur 's middags. De opvattingen lagen ver uiteen. De Raad 
beperkte zich in haar besluit uiteindelijk tot de eis dat de openstelling van 
het bad en de vaststelling der uren voor damesbaden, gemengde baden en 
volksbaden, "laatstgenoemde alleen voor mannelijke personen", zouden 
moeten worden goedgekeurd door B&W. 

Aan het eind van het debat kon zo toch nog zonder hoofdelijke stemming 
worden besloten aan Van Hienen toestemming tot onderverhuur te geven. 

Wat betreft het aan de bad- en zweminrichting te verlenen recht van overpad werd be
paald "dat deze toestemming tot weder opzeggen wordt gegeven en onverminderd rechten 
van derden, terwijl de overweg niet verder zal mogen strekken dan tot den ingang van he t 
te r re in dier inrichting". Op voorstel van de burgemeester werd aan dat besluit toegevoegd 
"dat de Breukelsche Bad- en Zweminrichting ook na het be-eindigen van den huur t i jd van 
van Hienen, alzoo na 31 december 1931, van het recht van overgang verzekerd zal zijn".10 

Nieuwbouw snel gerealiseerd 

Architect H.M. Vlug maakte voortvarend een tekening en beschrijving 
van de aan te leggen bad- en zweminrichting met badmeesterswoning en 
kleedlokalen. Die woning was een eenvoudig vierkant gebouw van ongeveer 
7 x 7 meter, met drie vertrekken en een totaal inwendig vloeroppervlak van 
46 m2 . 

Op 7 juli 1930 werd een bouwaanvraag bij B&W van Breukelen-St. Pieters 
ingediend en al op 17 juli 1930 werd de bouwvergunning afgegeven.11 Aan de 
overplaatsing van het zwembad verleenden tal van ingezetenen in Breuke-
len-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters hun financiële medewerking.8-12 

De uitvoering der werkzaamheden moet razendsnel plaats gehad hebben, 
want in de raadsvergadering van 21 augustus 1930 besliste de gemeenteraad 
van Breukelen-St. Pieters positief op "een verzoek van het Bestuur van de 
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Breukelsche Bad- en Zweminrichting om ƒ 50,- subsidie, ter gemoetkoming 
in de kosten verbonden aan de officieele opening van de nieuwe Bad- en 
Zweminrichting op 2 augustus j . l ." .1 3 De opening was dus ruim twee weken 
na het verlenen van de bouwvergunning! Vermoedelijk zullen toen alleen de 
voorzieningen voor het baden gereed zijn geweest; ik kan mij nauwelijks 
voorstellen dat de woning voor de badmeester op 2 augustus ook al klaar 
stond om in gebruik te worden genomen. 

Noten 

1 W. den Hartog, 1992. Breukelse Bad- en Zweminrichting een eeuw geleden opgericht. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 201 - 206. 

2 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breuke len) , inv. n r . 8128 . 
Ingekomen en ui tgegane stukken 1923 (!). Daarin: brieven van de Sociëteit de Breukel
sche Bad en Zwem Inrichting aan den Raad der Gemeente Breukelen-Nijenrode d.d. 19 
en 29 mei 1922. 

3 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 8128. Ingekomen en u i tgegane s tuk
ken 1923. Daar in: brief van de Sociëteit de Breukelsche Bad en Zwem Inricht ing aan 
den Raad der Gemeente Breukelen-Nijenrode d.d. 5 april 1923. 

4 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 8128. Ingekomen en u i tgegane s tuk
ken 1923. Daar in : brief van B&W van Breukelen-Nijenrode d.d. 18 april 1923 en ge
me rk t Algemene Zaken No. 11, Onderwerp Subsidie Volksbad en Zweminricht ing. 

5 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 8128. Ingekomen en u i tgegane s tuk
ken 1923. Daar in: brief van de Sociëteit de Breukelsche Bad en Zwem Inricht ing aan 
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Breukelen-Nijenrode d.d. 11 oktober 1923. 

6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 8128. Ingekomen en u i tgegane s tuk
ken 1923 . D a a r i n : brief van B&W van Breuke len -Ni jen rode a a n de Soc ië t e i t de 
Breukelsche Bad en Zwem Inrichting d.d. 1 december 1923, inzake Subsidie Volksbad 
en Zweminr ich t ing . 

7 Archief Gemeen te Breukelen-St . P ie ters (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. n r . I1 0 . 
Notulen vergaderingen Gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters , aanvangende 8 J u n i 
1927, eindigende 3 Augustus 1932. Daar in : Vergadering van den G e m e e n t e r a a d van 
Breukelen-St. Pieters op 11 December 1929, blz. 114 -119. 

8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode. Ingekomen en uitgegane s tukken 1931. Daa r 
in: brief van de Vereeniging de Breukelsche Bad- en Zweminrichting a a n den Gemeen
te raad der gemeente Breukelen-Nijenrode d.d. 17 februari 1931. 

9 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters , inv. nr . I10. Notulen vergader ingen Gemeen
te raad van Breukelen-St. Pieters, 1927 - 1932. Daarin: Vergadering van den Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op 26 September 1929, blz. 98. 

10 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters , inv. nr . I10. Notulen vergader ingen Gemeen
te raad van Breukelen-St. Pieters, 1927 - 1932. Daarin: Vergadering van den Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op 20 Januar i 1930, blz. 123 - 125. 

11 Archief Volkshuisvest ing en Ruimtelijke Ordening (Gemeentehuis te Breuke len) , dos
sier K a d a s t e r n u m m e r Breukelen-St. Pieters F 218 (ged.). Daar in : document gemerk t 
No. 118 v/h bouwregister, vergunning tot het oprichten van een bad- en zweminricht ing 
met badmeesterswoning, d.d. 17 juli 1930. 

12 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters , inv. nr. I10. Notulen vergader ingen Gemeen
te raad van Breukelen-St. Re te rs , 1927 - 1932. Daarin: Vergadering van de Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op 29 Juli 1931, blz. 169, discussiebijdrage van he t r aads 
lid Baster t . 

13 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters , inv. nr . I10. Notulen vergader ingen Gemeen
te raad van Breukelen-St. Pieters, 1927 - 1932. Daarin: Vergadering van de Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op 21 Augs 1930, blz. 145. 

NASCHRIFT . Kort vóórdat dit t i jdschr i f tnummer n a a r de d rukke r ging, k w a m ui t de 
k r ing van oud-bestuursleden van de BBZI het Brievenboek Sociëteit de Breukelsche 
Bad- & Zweminr icht ing 1922 - 1934 boven water . De brieven van de BBZI a a n de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode, genoemd in de noten 2, 3, 5 en 8, s taan daar in even
eens vermeld, zij het dat de brief van 19 mei 1922 daarin op 16 mei s taat gedateerd. Dit 
brievenboek geeft ook nog een aanta l verdere details, waarop ik la ter hoop t e r u g te 
k o m e n . 
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Een Breukelse organist en zijn gezin in de 19de 
eeuw 

W.J. van Grondelle 
Comeniushof 34, 1216HE Hilversum 

Bij het napluizen van mijn familiegeschiedenis stuit te ik op een familie
lid dat in het begin van de vorige eeuw in Breukelen woonde. Dit artikel geeft 
een overzicht van de mij tot dusver bekende gegevens. 

Leonardus van Grondelle komt vanaf 1815 tot 1834 als organist voor in de 
rekeningenboeken van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van 
Breukelen.1 Wie was deze organist? 

Geertruidenberg 

Leonardus van Grondelle werd met de doopnaam Leendert gedoopt op 22 
maar t 1775 in de Nederlandse Hervormde kerk te Geertruidenberg.2 

Zijn vader heet te Cornelis van Grondelle en zijn moeder Geertruij Wijnen. Leender t 
was de middelste van drie kinderen: Jannetje (ged. Geertruidenberg, 17 november 1773), 
Leendert en Adriana Cornelia (ged. Geertruidenberg 6 april 1777, begraven aldaar 8 april 
1777). Zijn moeder stierf kort na de geboorte van het derde kind, op 18 april 1777 (begraven 
22 april 1777). Het beroep van vader Cornelis was meester t immerman. Hij had echter een 
muzikale aanleg. Toen de vader van Cornelis in 1771 een t e s t amen t liet opmaken, ver
m a a k t e hij onder andere : "aan sijn soon Cornelis van Grondelle alle de musicq ins t ru
m e n t e n ...".3 

Zaltbommel 

Vader Cornelis van Grondelle vertrok met zijn twee nog in leven zijnde 
kinderen tussen 1780 en 1783 van Geertruidenberg naar Zaltbommel.4 

In 1783-1784 wordt hij vermeld als organist op het orgel van de Nederlandse Hervormde 
kerk in Est . 5 Er is een wat onduidelijke inschrijving van Cornelis van Grondelle in he t 
burgerboek van Zaltbommel.6 Deze is laat gedateerd, namelijk tussen 2 augustus en 8 no
vember 1784. De inschrijving in het burgerboek is bovendien doorgestreept. Cornelis is 
bl i jkbaar m a a r heel kor t poorter van Zaltbommel geweest. Misschien is zijn inschrijving 
wel onmiddellijk weer ongedaan gemaakt . 

Amsterdam 

Het verblijf in Zaltbommel en Est was van korte duur. Cornelis blijkt 
reeds in 1784 van Zaltbommel naar Amsterdam te zijn verhuisd. 

Cornelis ging daar op 15 oktober 1784 in ondertrouw met Helena Betrink, weduwe van 
Engelber tus Hagemann . Zij woonden toen op de Looijersgracht. Een volgende vermelding 
van Cornelis (en zijn zoon Leendert) vinden we in 1790. Cornelis was toen van beroep 
meester orgel- en fortepianomaker en -steller, wonend op de hoek van de Oude Looierstraat 
en de Pr insengracht . 7 

Van Jannet je , de dochter van Cornelis van Grondelle, is mij weinig bekend. Zij trouw
de vermoedelijk te Rot terdam op 7 december 1806 met Cornelis Hofland. Zij overleed te 
Rotterdam op 30 augustus 1824. 

Leendert was omstreeks 1790 organist te Thamen (nabij Uithoorn). Leen
dert staat daar van 7 juni 1789 tot en met 7 maart 1791 vermeld in de reke
ningenboeken van de kerkmeesters. Hij ontving per drie maanden een trac-
tement van ƒ 18 en vijftien stuivers.8 Hij was toen omstreeks 15 jaar oud! Hij 
woonde nog bij zijn vader in Amsterdam. Dat blijkt uit een sollicitatiebrief 
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die Leendert in 1790 'schreef aan de organist van de Grote Kerk te Arnhem. 
Hij solliciteerde daar in n a a r de vacante functie van organist "tot Appel-
dooren onder de Vrije Heerelijkheyt T Loo".7 

Leendert heeft blijkbaar de organistenplaats in Apeldoorn niet gekregen. 
Op 7 juli 1797 ging hij in Amsterdam in ondertrouw met Ernest ina Johanna 
Mocklerin, afkomstig uit Weinsberg in Württemberg. Hun eerste kind Cor
nells Johannes werd op 27 mei 1798 in Amsterdam geboren. Ze verhuisden 
weldra daarna naa r Breukelen. 

Breukelen 

In Breukelen-Nijenrode werden hun volgende kinderen geboren: Hen
drik George (geb. 30 augustus 1799)9, Maria Ernestina (geb. 12 april 1802), 
Geertruida Engelina (geb. 30 augustus 1807), Leonardus (geb. 10 juli 1811), 
Carel (geb. 16 februari 1813) en Wilhelmina (geb. 18 maar t 1815). Carel over
leed reeds op jonge leeftijd (1 mei 1814). 

Het is natuurl i jk een aardige vraag waarom Leendert en Ernes t ina in 
1798/1799 naar Breukelen verhuisden. Het beroep van Leendert - die zich in
middels Leonardus noemt - wordt in de geboorte-akten van de k inderen 
vanaf 1811 vermeld als muziekmeester en organist (bij de doopinschrijvin
gen voor 1811 werd zoals gewoonlijk geen beroep vermeld). Men zou denken 
dat een muziekleraar en organist in Amsterdam meer emplooi kon vinden 
dan in een klein dorp als Breukelen destijds was. Er moet dus wel een speci
ale reden zijn geweest voor deze verhuizing. Zeker als men bedenkt da t 
vader Cornelis orgel- en pianofortemaker en -steller was, en dus in hetzelfde 
vak zat. Dan is een contact voor een goede baan makkelijk gelegd. 

Wellicht verklaar t dat precies waarom Leonardus naa r Breukelen kwam. 
Daar bezat de Breukelse Gemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk 
(die toen nog Gereformeerde Kerk heette) sinds 1787 in haar kerkgebouw een 
orgel, gebouwd door Gidion Thomas Bätz te Utrecht.10 Dit orgel was een ge-

Afb. 1. Prentbr iefkaar t met het interieur van de Nederlandsche Hervormde kerk te Breu
kelen, waarop het Bätzorgel s taat afgebeeld in de toestand van vóór de res taurat ie in 1980 
(collectie Ties Verkuil Sr) . 
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schenk van de rijke Amsterdamse koopman Claude Noordwyk, die bij Breu-
kelen de buitenplaats Boom-Oord bewoonde. En daar verschijnt een mogelijk 
verband met Amsterdam. Bij de inwijding op 28 mei 1787 werd het orgel bo
vendien bespeeld door de bekende organist Anthony Munnikhuysen. Deze 
was organist in de Lutherse Nieuwe Kerk in Amsterdam. Al met al lijkt het 
een redelijke veronderstelling dat Leonardus in 1798/1799 naar Breukelen 
kwam omdat hij de betrekking van organist had gekregen. 

Maar waarom wordt hij dan pas vanaf 1815 in de rekeningenboeken ge
noemd? Het geval wil dat de rekeningenboeken vóór ongeveer 1812 helemaal 
geen kosten voor het orgel (zoals vergoeding voor de organist, kosten voor het 
s temmen of het onderhoud) vermelden. In 1812 en daaropvolgende j a r en 
worden enkele kleine bedragen genoemd. Pas in 1815 wordt het t ractement 
van de organist (dus Leonardus van Grondelle) voor het eerst genoemd. 

Dit hing vermoedelijk samen met het feit dat Johan Ortt IV van Nijen-
rode, Heer van Breukelen-Nijenrodesgerecht en Breukelen-Orttsgerecht , 
Patroon en Collateur was van de kerk te Breukelen. Hij nam vermoedelijk 
de kosten voor zijn rekening. Deze Johan Ortt overleed in 1814. Daa rna 
kwam een einde aan het patronaat van Nijenrode. Vanaf dat moment ko
men we de kosten van het orgel tegen in de boeken van de kerkvoogden van 
de Hervormde Gemeente van Breukelen. Of de kosten inderdaad vóór 1814 
door Johan Ortt werden betaald, valt niet na te gaan omdat de archieven van 
Nijenrode gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters zijn 
overgebracht naar het oosten van Duitsland11. Ze zijn tot op heden niet te
ruggevonden. 

Maar zijn er dan geen andere organisten bekend uit de periode 1787 - 1815? 
Voorzover bekend had men in Breukelen aanvankeli jk geen vaste organist . Tot aan 

1790 begeleidde de genoemde Munnikhuysen een organist "de heer De Jong, waarnemende 
he t schoutsampt in dit gerecht, zich daartoe vrijwillig aangeboden hebbende, uit liefde, zon
der t i jdsduur, totdat men van een bequaam organist voorzien was."12 Verder wordt een ze
ke re Cornel is Veenman genoemd als organist . Deze was blind. "Door belangri jke giften 
werd hij in s taat gesteld zijn studiën in Amsterdam te voltooien bij een beroemd Luthersch 
o rgan i s t Münichhausen" . 1 3 Deze Veenman wordt in 1818 ook genoemd in de kerkvoogdij
reken ingen . Hij kreeg toen een kleine vergoeding. 

He t lijkt al met al niet uitgesloten dat Leonardus al vanaf 1799 organist was in de kerk 
van Breukelen. Zeker is het echter bepaald niet. 

Leonardus bleef organist van de Hervormde Gemeente van Breukelen tot 
zijn overlijden op 9 mei 1834. Uit de notulen van de kerkvoogdijvergaderin
gen blijkt dat hij daarvóór lang ziek is geweest; er was al geruime tijd een 
vervanger toen hij overleed.14 

Uit de overlijdensakte van Leonardus van Grondelle blijkt dat het gezin in 
die tijd woonde in huis No. 74 te Breukelen-Nijenrode. Het was vroeger de 
gewoonte om de huizen doorlopend te nummeren, te beginnen bij het ge
meentehuis . In die tijd was dat het Regthuys. Uitgaande van de kadastra le 
indeling van de kaar t van 1813 kan worden vermoed dat hun huis No. 74 niet 
ver van de kerk aan de Kerkstraat lag.15 

Lotgevallen van de rest van het gezin na 1834 

Hoe ging het verder met de vrouw en kinderen van Leonardus? 

E r n e s t i n a Maria, de vrouw van Leonardus van Grondelle, overleed op 72-jarige leeftijd 
in Breukelen op 8 oktober 1849. 

Zoon Cornelis Johannis bleef ongehuwd en overleed kort voor zijn moeder te Breukelen-
Nijenrode op 8 juni 1849. Beiden woonden op dat moment in huis No. 21 te Breukelen-
Nijenrode. Hun buurman, koperslager J . Voster, t rad beide keren op als getuige. 

Van Hendr ik George zijn mij geen verdere gegevens bekend. Van Mar ia E r n e s t i n a 
weet ik slechts dat zij op 28 februari 1887 te Breukelen-Nijenrode is overleden, oud 75 jaar . 
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Geer t ru ida Engelina trouwde met Hendrik Kerkkamp. Zij woonden onder ande re in 
Arnhem, waar twee kinderen uit dit huwelijk werden geboren. Geer t ru ida Engel ina keer
de blijkens het l idmatenregister van de Hervormde Gemeente in mei 1848 weer t e rug in 
Breukelen. Zij overleed daar op 8 mei 1898. 

Van Wilhelmina heb ik alleen in de archieven gevonden dat zij een poos in U t r ech t 
woonde, en daa rna weer vanaf 1847 in Breukelen. In 1860 vertrok zij naa r Amste rdam, 
m a a r in 1875 kwam zij opnieuw naar Breukelen. Wanneer en waar zij overleden i s , is mij 
onbekend . 

Zoon Leonardus - de overgrootvader van de schrijver van dit artikel - t rouwde op 21 no
vember 1835 te Breukelen-Nijenrode met Hendr ina Wilhelmina Blankens t i jn , afkomstig 
uit Harmeien . Leonardus was van beroep schildersknecht. Kort na h u n huwelijk verhuis 
den ze n a a r De Bilt (U) en later via Maartensdijk naar Zeist. Daar ontstond een talr i jke fa
milie Van Grondel le . 

Zo verdwenen in de tweede helft van de 19de eeuw de Van Grondelles weer als inwoners 
van Breuke len . 

Er ontbreekt nog veel informatie over de omstandigheden waaronder het 
hier beschreven gezin in Breukelen woonde en leefde. Mocht u aanvullende 
informatie hebben dan houd ik mij daarvoor zeer aanbevolen. 

Dank 

De schrijver dankt de heer J .H. de Jager , president-kerkvoogd van de Hervormde Ge
meente van Breukelen, voor zijn adviezen en door hem beschikbaar gestelde informatie . 

Noten 

1 Archief N e d e r l a n d s e Hervormde Gemeen te Breuke len . R e k e n i n g e n b o e k e n van de 
ke rkvoogden . 

2 De diverse data van geboorte, doop, huwelijk, overlijden en begraven zijn, tenzij ander s 
vermeld, ontleend aan de Doop-, Trouw- en Begraafregisters en aan de Burger l i jke 
S tand . 

3 Oud-rechterl i jk Archief Geer t ruidenberg; protocollen van t e s t a m e n t e n en codicillen, 
scheidingen en delingen en huwelijksvoorwaarden; deel 4, archiefnummer 44; 1716 -
1773, blz. 142 verso; acte nr. 104. 

4 Op 2 december 1783 werd het huis van Cornelis aan de Elfhuizen 6 te Geertruidenberg 
verkocht door "de lasthebber van Cornelis van Grondelle te Zaltbommel". Historisch 
Kadaster Geertruidenberg, huis met volgnummer 66, acte d.d. 2 december 1783. 

5 G. Hamoen, 1974. 350 ja ren Meteren en Est, De geschiedenis van de Hervormde ge
meenten Meteren en Est. Uitg. De Groot, Goudriaan, blz. 233 (naamlijsten Est , organis
ten) . 

6 Centraal Bureau voor de Genealogie, Poorterboeken Zaltbommel 1620 - 1880, fiche nr. 7. 
7 Dit blijkt uit een sollicitatiebrief uit 1790 van Leendert van Grondelle. Archief Schim-

melpenninck van der Oye van de Poll, inv. nr. 42n, omslag 126 (Rijksarchief in Gel
der land , Arnhem) . 

8 Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Uithoorn. Rekeningenboek voor 
de kerk van Th amen. 

9 Uit de familiebijbel van Leendert: "Den 30 Augustus 1799 is onzen zoon Hendr ik George 
gebooren en den 3en Sept. gedoopt door dominee Schinsel te Breukelen". (Bedoeld is do
minee Schintzel.) 

10 J .H. de Jager , 1987. Het Bätz-orgel in de Hervormde Kerk van Breukelen, Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 2, blz. 51 - 54. 

11 Nijenrode was in 1930 eigendom geworden van de Joodse k u n s t h a n d e l a a r J a c q u e s 
Goudstikker. In 1940 werd het, met alles wat er bij hoorde, Duits bezit gemaakt . 

12 Archief Neder landse Hervormde Gemeente Breukelen, nr. 45: Inweydings P red ika t i e 
van het Kerkorgel te Breukelen, door Dm. N. Schintzel, den 28ste May 1787. 

13 C.J. Naerebout, 1921. De Hervormde Kerk te Breukelen, Jaarboekje van he t Oudheid
kundig Genootschap "Niftarlake", 1921, blz. 28 - 37. 

14 Notulen van de vergadering van notabelen en kerkvoogden op 26 augus tus 1834; Archief 
Neder landse Hervormde Gemeente Breukelen, nr. 49-a. 

15 Mondelinge mededeling van de heer H.J. van Es te Breukelen. 
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Gezondheidszorg in Breukeleveen in het eerste 
kwar t van de 20ste eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In veel opzichten liep er een tweedeling door de vroegere gemeente Breu-
kelen-St. Pieters (1815 - 1949). Het gedeelte langs de Vecht was sterk op Breu-
kelen-Nijenrode georiënteerd, terwijl Breukeleveen meer op Tienhoven1 was 
gericht. Dat was ook het geval op het terrein van de gezondheidszorg. 

Hoewel de namen Tienhoven en Maarsseveen op deze en de volgende 
bladzijden meermalen voorkomen, is dit artikel vooral geschreven vanui t 
een Breukelen-St. Pieterse benadering. Doordat dit artikel in hoofdzaak is 
gebaseerd op raadsverslagen wordt het onderwerp benaderd uit een bestuur
lijke invalshoek. Het biedt een raamwerk voor verder historisch onderzoek. 

Algemene ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg 

De geneeskunde boekte vanaf de 19de eeuw belangrijke vooruitgang, als 
gevolg van een meer natuurwetenschappelijke benadering van de medische 
problemen. 

Klinische methoden werden sterk verbeterd, de cel als elementair bestanddeel van le
vende weefsels werd ontdekt, nieuwe medicijnen ontwikkeld. Een nieuwe tak van de ziek-
t e k u n d e diende zich aan met de bacteriologie, waar in Louis P a s t e u r in F rankr i jk en 
Robert Koch in Dui ts land grote ontdekkers waren. De oorzaak van vele besmettelijke en 
ontstekingsziekten kon daardoor worden verklaard, waardoor men ze ook beter kon be
handelen. Ook narcose en röntgenstralen behoorden tot de resul ta ten van de natuurweten
schappelijke geneeskunde van de 19de eeuw. Kort na de eeuwwisseling werden de vitami
nen ontdekt. De chemotherapeutica namen sterk in aantal toe (in 1910 kwam P. Ehrlich bij
voorbeeld met een geneesmiddel tegen de wijdverbreide syfilis). Bloedtransfusie werd mo
gelijk door de ontdekking van de bloedgroepen door de Oostenrijker Karl Landsteiner in 
1901. 

In het voetspoor van de voortschrijdende wetenschap en de daardoor ge
opende nieuwe mogelijkheden op het gebied van de gezondheidszorg nam de 
rol van de overheid op dat terrein in betekenis toe. 

De Gemeentewet van 1851 legde de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bur
gers in de eerste plaats bij de gemeenten, die daartoe verordeningen in het leven konden 
roepen. De wetgever had daarbij vooral de openbare gezondheid op het oog. Het recht op ge
neeskundige verzorging werd erkend in de Armenwet van 1854, op grond waarvan de 
a rmen onder bepaalde voorwaarden van gemeentewege aanspraak op deze hulp konden 
maken. De eerste nationale wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg s tamt uit 1865 
(Wet op het Geneeskundig Staatstoezicht), die vooral gericht was op de bestrijding van epi
demieën en de hiermee samenhangende verbeteringen in de hygiënische toestanden. 

Arts voor Breukeleveen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen te zamen 

In het kader van de nationale wetgeving bestond er al lang voor het begin 
van de 20ste eeuw een gemeenschappelijke regeling tussen de toenmalige 
gemeenten Tienhoven, Breukelen-St. Pieters en Maarsseveen inzake de ge
zamenlijke aanstell ing van één gemeentegeneesheer voor het hele gebied 
van Tienhoven en de buurtschappen Breukeleveen en Oud-Maarsseveen. 

De taken en verplichtingen van deze gemeente-arts s taan beschreven in 
de "Instructie voor den Gemeentegeneesheer" van 7 april 1903,2 welke een 
eerdere instructie van 22/24 april 1892 verving. 
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De medische verplichtingen van de gemeentegeneesheer 

De gemeentegeneesheer was verplicht "gratis zijne genees- en heelkundi
ge diensten" te "verleenen aan patiënten, die, naar het oordeel van het be
treffende Gemeente-Bestuur, behoeftig zijn en niet van wege diaconiebestu-
ren moeten of kunnen geholpen worden". De kosten van die medische zorg, 
inbegrepen de levering van geneesmiddelen, kon hij "bij specifieke declara
tie" bij het desbetreffende gemeentebestuur in rekening brengen.2 Daarbij 
was hij verplicht bepaalde, algemeen geldende tarieven toe te passen. 

Een armlastig patiënt kon echter niet zo maar de gemeente-arts consulteren. De in
structie aan die arts wierp hier een hoofdzakelijk op financiële overwegingen berustende 
drempel op. "Behalve in dringende gevallen, zal de Gemeentegeneesheer dergelijke pa
tiënten niet voor Gemeenterekening in behandeling mogen nemen zonder daartoe te voren 
machtiging van den Burgemeester te hebben bekomen en, waar bij dringende noodzake
lijkheid hulp door hem werd verleend, is hij verplicht hiervan zoo spoedig mogelijk, al
thans binnen 24 uren, schriftelijk kennis te geven aan dien Burgemeester, zijnde het uit-
sluitend aan de beslissing van het betreffende Gemeentebestuur overgelaten, of de gedane 
leveringen aan de Gemeente al dan niet in rekening kunnen worden gebracht".2 

Heel belangrijk in de taakstelling van de gemeente-arts was ook de verlos
kundige hulp aan kraamvrouwen. Daarbij maakten de drie gemeentebestu
ren een onderscheid tussen "behoeftige", "min-gegoede" en "meer-gegoede" 
kraamvrouwen. In het eerste geval was de verloskundige hulp voor de cliënt 
grat is , en kon de rekening aangeboden worden aan de desbetreffende ge
meente, onder voorwaarde evenwel dat ook voor die situatie de burgemeester 
ten behoeve van de cliënt in kwestie tevoren een schriftelijke machtiging had 
afgegeven. Voor deze gevallen stond een vast tarief (in 1903 bepaald op zes 
gulden per verlossing, inbegrepen de medische begeleiding gedurende de 
eerste negen dagen na de bevalling). Ter bescherming van de "min-gegoede" 
kraamvrouwen gold een prijsbeheersende bepaling. Zij moesten zelf betalen, 
maar hen mocht niet meer in rekening worden gebracht dan het tarief dat 
jegens de gemeente gold voor de behoeftige kraamvrouwen.2 Met de verlos
kundige hulp aan de meer-gegoede ingezetenen, en de daarbij te han te ren 
tarieven, bemoeiden de gemeentebesturen zich niet. 

Tot de taak van de gemeentegeneesheer behoorde verder het inenten en 
herinenten van die personen "welke op tijd en plaats, in overleg met hem, 
volgens artikel 18 der wet van 1872 (Stbl. 134) door Burgemeester en wethou
ders der betreffende Gemeente te bepalen, zich daartoe aanmelden, tegen 
vergoeding van wege de Gemeente" (in 1903 bepaald op 50 cent per verrich
ting).2 

Wanneer on- en minvermogenden binnen zijn verzorgingsgebied voor 
"verlossingen die niet alreeds voor rekening der Gemeente zijn genomen" 
dan wel bij plotselinge ziekte of een ernst ig ongeval zijn hulp inr iepen, 
mocht de gemeentegeneesheer die "in geen geval weigeren". Pa t iën ten en 
kraamvrouwen in zijn verzorgingsgebied moesten bovendien met voorrang 
boven die uit andere gemeenten geholpen worden.2 

Overige voorwaarden gesteld aan de gemeentegeneesheer 

De gemeente-arts moest zich ook "belasten met het verrichten der dood-
schouwingen, bedoeld bij de wet van 1869 op het begraven" en "van elk voor
komend geval gemotiveerde berichten aan den Burgemeester dien het aan
gaat" doen toekomen. Ook voor dit lijkschouwen gold een vast tarief (in 1903 
ƒ 5 , - per geval). Bovendien diende hij zich "tot het doen van gerechtelijke 
schouwingen desgevorderd ter beschikking van den Officier van Just i t ie of 
van den Burgemeester als hulpofficier van Justitie" te stellen; "de daarop 
vallende kosten moeten echter van het Rijk worden teruggevorderd".2 
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Afb. 1. Breukeleveen, ter hoogte van de huizen thans genummerd Herenweg 113 (links) en 
115 (waarin eerder het ziekenhuis van Breukeleveen was ondergebracht). De foto dateer t uit 
1921, want langs de weg liggen de lange palen gereed voor de aanleg van he t bovengrondse 
electriciteitsnet. (Oude prentbriefkaart in Collectie Th. Schouten, Tienhoven.) 

Aan een benoeming tot gemeentegeneesheer zaten zekere beperkingen 
van de bewegingsvrijheid vast. "Hij zal, langer dan 24 uren de Gemeente 
verlatende, daarvan aan den Burgemeester van Tienhoven schriftelijk ken
nis moeten geven; zonder diens verlof zal hij zich niet langer dan drie dagen 
van zijne s tandplaats mogen verwijderen. Hij zal bij elke afwezigheid in de 
behoorlijke waarneming voorzien, waarvan de kosten voor zijne rekening 
zijn". De gemeentegeneesheer was tevens verplicht gedurende de hele perio
de waarvoor hij door alle drie gemeenteraden was benoemd en hij die be
t rekking ook daadwerkelijk uitoefende, in het voor hem bestemde huis te 
Tienhoven te wonen.2 

Zowel enerzijds, voor de gemeentegeneesheer, als anderzijds, voor de drie 
gemeentebesturen gezamenlijk, gold een opzegtermijn van ten minste zes 
weken. Indien de ar ts zich niet aan de bepalingen in zijn instructie hield 
kon evenwel direct ontslag volgen.2 

Uit de instructie voor de gemeentegeneesheer komt niet het beeld naar voren van een lu
cratieve betrekking. Wat bracht artsen er toch toe naar een dergelijke baan te solliciteren? 

De ins t ruct ie m a a k t geen melding van de zorg voor de meer-gegoede cliënten b innen 
he t verzorgingsgebied Tienhoven/Breukeleveen/Oud-Maarsseveen. Zij waren evenwel in 
de meerderheid . Met de medische voorzieningen voor die mensen lieten de drie gemeente
bes turen zich niet in. Maar die categorie leverde wel het grootste deel van de inkomsten 
van deze artsenprakti jk. Het verzorgingsgebied was beslist niet groot genoeg voor twee ar t 
sen. Het aanvaarden van de verplichtingen van he t gemeentegeneesheerschap was dus in 
feite een continue prijs die betaald moest worden om in dit gebied de algehele praktijk van 
apotheekhoudend hu i sa r t s in handen te krijgen. 
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Ziekenhuis 

U hebt eerder in dit tijdschrift kunnen lezen dat Breukelen-Nijenrode 
rond de eeuwwisseling een klein ziekenhuisje bezat, waar in zonodig lijders 
aan een besmettelijke ziekte in afzondering konden worden verpleegd.3 In 
Breukeleveen was, tussen 1873 en 1919, ook zo'n ziekenhuisje gevestigd 
(Afbeelding 1). Het was gebouwd in opdracht van de gemeente Breukelen-St. 
Pieters, te zamen met Tienhoven. Het verhaal over dat ziekenhuisje recht
vaardigt een afzonderlijk artikel. 

Dokter Johannes Keijzer 

De verhouding tussen de gemeentegeneesheer voor Tienhoven/Breukele-
veen/Oud-Maarsseveen en de drie gemeentebesturen verliep bepaald niet al
tijd probleemloos. 

Nada t zich moeilijkheden hadden voorgedaan met de pas enkele maan
den eerder benoemde gemeentegeneesheer Tijmes, welke leidden tot diens 
on ts lag wegens he rhaa ld pl ichtsverzuim,4 was in 1892 dokter Johannes 
Keijzer tot gemeente-arts benoemd.5 Hij was daarvóór tijdelijk als ar t s werk
zaam geweest in Hamburg. Keijzer lijkt over het algemeen zijn ambt op 
bevredigende wijze te hebben uitgeoefend. De gemeenteraad liet de zorg voor 
de zieken met een gerust gevoel aan hem over. 

Maar toen Keijzer in 1900 uit zijn Tienhovense dienstwoning vertrok we
gens vestiging als medicus te Breukelen-Nijenrode ging dat op de valreep 
toch nog met enige strubbelingen gepaard. 

De burgemeester van Breukelen-St. Pieters hoorde pas van de verhuizing op de vrijdag
avond voorafgaande aan de zondag waarop de dokter in Breukelen-Nijenrode zijn t a a k 
begon. Hij moest hem toen a t ten t maken op de verplichting een opzegtermijn van ten min
ste 6 weken in acht te nemen. Als excuus werd door Keijzer aangevoerd da t Dr. A. Mijnlieff 
zeer plotseling uit Breukelen-Nijenrode was vertrokken en er snel gehandeld moest wor
den om deze vacante praktijk te kunnen overnemen.6 

In de onts lagaanvraag die daarop bij de drie plat te landsgemeenten b innenkwam werd 
geen da tum van ingang van he t verlangde ontslag genoemd, omdat de aanvrage r - zoals de 
burgemees ter van Breukelen-St. Pieters daar als verklaring bij voegde - "op he t geheel on
verwach t ver t rokken" hem mondeling had toegezegd de prakt i jk in de dr ie be t rokken 
p laa t sen te blijven waarnemen totdat die door zijn opvolger zou zijn overgenomen. Toch 
was de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters ontstemd over deze gang van zaken. Men 
wilde pas "decideren" of "eervol ontslag zal worden verleend" n a d a t men had k u n n e n 
vaststel len hoe hij verder de waarneming der praktijk behandelde.6 

Blijkbaar gaf de overgangsperiode geen verdere aanleiding tot kr i t iek , w a n t bijna 4 
weken later besloot de Raad op voorstel van de voorzitter alsnog met algemene s temmen de 
gemeente-arts eervol te ontslaan met ingang van 1 april 1900.7 

Onderhoudskosten aan de dokterswoning 

Een gevolg van de gemeenschappelijke regeling was dat voor bepaalde 
kosten de goedkeuring van alle drie de betrokken gemeentebesturen vereist 
was. Dat betrof in het bijzonder de uitgaven verband houdend met de in 
Tienhoven gelegen dienstwoning van de gemeentegeneesheer (Afbeelding 
2). Van deze woning waren de drie gemeenten gezamenlijk eigenaar. 

Na he t vertrek van dokter Keijzer waren onderhoudswerkzaamheden aan de dokters
woning noodzakeli jk.6 '7 In verschillende vergaderingen van de gemeen te raad van Breu
kelen-St . Pieters ontstond daarover een discussie.6-7 '8 De "werkbazen" 9 van de drie betrok
ken gemeenten stelden gezamenlijk vast dat de kosten meer dan ƒ 200,- zouden gaan belo
pen. Er was een afspraak dat werkzaamheden boven dat bedrag publiek aanbesteed moes
t en worden. De gemeente Maarsseveen werd gevraagd daarvoor bij deze gelegenheid zorg 
te dragen.7 
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Dokters Woning te Tsenno;.-

Afb. 2. De oude dokterswoning te Tienhoven omstreeks 1912. Vóór de aanvankelijk toren-
loze Gereformeerde kerk van Tienhoven is reeds een kerktoren geplaatst. In 1939 werd het 
doktershuis door timmerman-aannemer Hendrik van Walderveen verbouwd tot een huis 
van twee verdiepingen. (Oude prentbriefkaart in Collectie Th. Schouten, Tienhoven.) 

Verdeling van de kosten voor de intergemeentelijke geneeskundige dienst 

Het in 1880 afgesloten contract inzake de geneeskundige dienst voor Tien
hoven, Breukeleveen en Oud-Maarsseveen, aangegaan voor 20 jaar , liep op 1 
september 1900 af. De burgemeester van Breukelen-St. Pieters ontdekte dat 
bij toeval in het begin van 1900. Als de overeenkomst niet werd opgezegd 
werd deze automatisch weer voor tien verdere jaren van kracht. De raad van 
Breukelen-St. Pieters voelde niet zo veel voor stilzwijgende verlenging, voor
al omdat ze de geldende verdeelsleutel der kosten niet langer rechtvaardig 
vond. De tijd ontbrak evenwel om nog tijdig tot een geheel nieuwe overeen
komst te komen. Men koos in tussentijds overleg tussen de betrokkenen voor 
een tijdelijke regeling voor twee jaar, met een kostenverdeling van Vz voor 
ieder der drie gemeenten. In die tussentijd wilde men dan meer gedetail
leerd over een verdere herziening van het contract met elkaar onderhande
len.6 Al op 28 maar t 1900 werd de delegatie benoemd die de besprekingen 
met de beide andere gemeenten moest gaan voeren. Deze bestond uit wet
houder H. Plomp, en de Breukeleveense raadsleden G. Bakker en G. Vlaan
deren. 7 

De in 1900 begonnen discussies kregen bijgevolg in de volgende jaren een 
uitgebreide voortzetting. Op 3 september 1901 besloot de Raad van Breukelen-
St. Pieters dat een aanvaardbare lastenverdeling zou zijn 6/i5 voor Oud-
Maarsseveen, 5/15 voor Tienhoven en 4/i5 voor Breukelen-St. Pieters.1 0 Maar 
al spoedig moest de Raad vaststellen dat "van wege de Gemeente Maarsse-
veen getracht wordt deze zaken op den langen baan te schuiven, ongetwij
feld omdat het haar meer geld zal kosten".11 Breukelen-St. Pieters besloot 
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wel druk op de onderhandelingen te blijven houden.11 Toch sprak de Raad 
van Maarsseveen pas op 2 april 1902 voor het eerst over dat voorstel, dat 
werd afgewezen. Men wilde pertinent niet verder gaan dan in de oude rege
ling.12 Op 23 mei 1902 kwam een definitief voorstel in de Raad van Breuke-
len-St. Pieters ter tafel. Daarin werd de verdeelsleutel bepaald op 10/27 voor 
Tienhoven, 9/27 voor Maarsseveen en 8/27 voor Breukelen-St. Pieters.13 Ver
geleken met de oude situatie kwam de nieuwe regeling voor Breukelen-St. 
Pieters dus 3,7% gunstiger uit, maar ten opzichte van de voorstellen uit 1901 
moest ze 3% meer betalen (zie Tabel 1). Niet Maarsseveen maar Tienhoven 
draaide uiteindelijk voor de lastenverzwaring op. 

Tabel 1 

Verdeelsleutels voor de kosten der gemeenschappelijke geneeskundige zorg in 1880-1902 en 
in de opeenvolgende onderhandelingsronden in het begin der 20ste eeuw 

1880 1901 1902 1903 

Tienhoven V3 (33,33%) 5/15 (33,33%) 10/27 (37,04%) 25/72 (34,72%) 

Breukelen-St . Pie ters V3 (33,33%) 4/15 (26,67%) 8/27 (29,63%) 17/72 (23,61%) 

Maar s seveen V3 (33,33%) 6/15 (40%) 9/27 (33,33%) 30/72 (41,67%) 

In de jaarlijkse lasten was begrepen de jaarwedde van de geneesheer, ter 
hoogte van ƒ 525,- plus vrij wonen.13 Deze nieuwe regeling kreeg een korte 
looptijd, van 1 januari 1903 tot 31 december 1904. Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Utrecht werden als arbiter aangewezen indien de drie gemeente
raden omtrent benoeming of ontslag van een gemeente-arts niet tot overeen
stemming konden komen.13 

Dokter C.H. van Herwerden 

Dokter Keijzer werd opgevolgd door dokter C.H. van Herwerden.7 Hij was 
daarvóór arts te Berlicum en lid van de Geneeskundige Raad voor Limburg 
en Oostelijk Noord-Brabant en werd door de B&W's van de drie gemeenten 
gekozen uit "vele sollicitanten". De Raad van Breukelen-St. Pieters bekrach
tigde op 2 maart 1900 het benoemingsbesluit.6 In de raadsvergadering van 
28 maart 1900 deelde burgemeester Braams tevreden mee dat deze arts 
"heeft te kennen gegeven de benoeming . . . aan te nemen".7 

Van Herwerden vervulde de functie nog geen volle drie jaar. Daarna ver
trok hij al weer naar elders,14 "wegens zijne benoeming tot controlerend ge
neesheer bij de Rijksverzekeringsbank".15 

Begin 1903 was de positie van gemeentelijk geneesheer voor h e t verzorgingsgebied 
Tienhoven/Breukeleveen/Oud-Maarsseveen dus opnieuw vacant. Van deze inter im-per io
de maak ten de gemeentebesturen gebruik om de instructie voor de gemeentegeneesheer te 
herzien. De in de eerste bladzijden van dit artikel besproken instructie was daarvan he t re
sul taa t . Ook werd toen de financiële regeling, die nog maar net in werking was ge t reden , 
o p n i e u w gewi jz igd . 1 5 Weer kwam men toen, n a opnieuw veel gemi l l ime te r , t o t een 
enigszins gewijzigde kostenverdel ing. Maarsseveen moest voor taan 30/72 deel be ta len , 
Tienhoven 25/72 en Breukelen-St. Pieters 17/72. Maarsseveen kreeg dus uiteindeli jk toch 
weer de zwaarste las t te dragen en de reeds in 1900 bepleite gunstiger regeling voor Breuke
len-St. P ie ters was ruimschoots bereikt (zie Tabel 1). "Alle kosten worden door de Ge-
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meente Tienhoven bij voorschot betaald. De aandelen der beide andere Gemeenten worden 
jaar l i jks door de Gemeente Tienhoven bij gespecificeerde declaratie en met overlegging 
der bescheiden teruggevorderd vóór den l s ten Mei".15 Deze overeenkomst kreeg een loop
tijd van 15 april 1903 tot 1 januari 1913. 

Bli jkbaar waren er rond de benoeming van een nieuwe gemeente-arts gevoelig liggen
de zaken aan de orde, want op 31 maart 1903 sprak de Raad van Breukelen-St. Pieters over 
dit onderwerp in geheime zitting.15 De Raad van Tienhoven deed dat op diezelfde dag even
eens. De conclusies werden door geen van beide genotuleerd, zodat niet na te gaan valt wat 
er aan de hand was. Hoewel de plaatsvervanger van de ar ts Van Herwerden bereid was 
voor onbepaalde tijd waar te nemen, wilden de gemeentebestuurders toch zo snel mogelijk 
in de vaca ture voorzien.14 De Raad van Maarsseveen voelde zich in haa r vergadering van 
3 april 1903 door de gang van zaken in de beide andere gemeenten buitenspel gezet. 

Dokter J.C. Oldenboom 

In de raadsvergaderingen van Tienhoven van 31 maar t 1903 en van Breu
kelen-St. Pieters van 10 april 1903 werd ingestemd met de benoeming van 
dokter J a n Christoffel Oldenboom te Maasdam, "die van verschillende zij
den en door p e r s o n e n van v e r s c h i l l e n d e r i c h t i n g , a lsook door den 
Burgemeester van Schoonhoven, bizonder wordt aanbevolen, terwijl ook de 
tegenwoordige Burgemeester van Maarsseveen zeer gunstige informatie 
heeft verschaft".14 Met dit uitzicht op de definitieve vervulling van de vacatu
re kon Van Herwerden per 15 april 1903 eervol ontslag worden verleend.14 

Zijn verplichting om voor een plaatsvervanger te zorgen verviel daarmee. 
Nog vóór dat j aa r 1903 ten einde was had ook Oldenboom al zijn ontslag

aanvrage bij de drie gemeentebesturen ter tafel liggen. Dat werd hem eervol 
per 23 december verleend "wegens eene ontvangene en door hem aangeno-
mene benoeming als medicus te 's-Gravenhage".16 In Breukelen-St. Pieters 
werd zijn snelle vertrek zeer betreurd. In het raadsbesluit werd vermeld dat 
Oldenbooms "menschlievend optreden hem zoodanig de achting en toegene
genheid van een ieder heeft doen verwerven, dat men hem met veel leedwe
zen naa r elders ziet vertrekken". 

Geha r rewar over lijkschouwingskosten 

In het najaar van 1903 werd het lijk van iemand uit Tienhoven aangetrof
fen op "eenen legakker onder Breukeleveen". Zonder B&W van Breukelen-St. 
Pieters daarin te kennen werd het lichaam door de familie in stilte naa r 
Tienhoven overgebracht, waar de "doodschouw" en de begrafenis plaats von
den. Dokter Oldenboom diende voor de lijkschouwing wel een nota van ƒ 5 , -
bij de gemeente Breukelen-St. Pieters in.16 De Raad verwees hem voor de be
tal ing echter door naar de gemeente Tienhoven, onder verwijzing naa r het 
geval van een j aa r eerder toen een Breukelevener in het onder de gemeente 
Tienhoven ressorterende Tienhovense Kanaal was verdronken en Breuke
len-St. Pieters voor het betalen van de ƒ 5,- had moeten opdraaien. 

B&W en de Raad van Tienhoven legden zich daar echter niet bij neer en 
speelden deze nota weer even hard terug naar hun noorderburen.17 Maar de 
Raad van Breukelen-St. Pieters vond beide gevallen zo precies eikaars spie
gelbeeld, dat ze Tienhoven terechtwees.18 

In de Raad van Tienhoven kwam deze aangelegenheid verder niet meer aan de orde. 
Blijkbaar werd echter wel een oplossing gevonden, want toen een hal f jaar later het tarief 
voor he t lijkschouwen in meer algemene zin ter discussie kwam, werd niet meer op deze 
kwest ie teruggegrepen.1 9 Kort daarop maakte Breukelen-St. Pieters het bedrag van ƒ 5,- tot 
s tandaardtar ief voor de hele gemeente, dus zowel voor het gebied dat vooral op Tienhoven 
als voor he t deel van de gemeente dat op Breukelen-Nijenrode was georiënteerd. Gelijktij
dig voerde men een eenheidstarief in van ƒ 1,- voor elke vaccinatie.20 
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Afb. 3. De dorpssloot in Breukeleveen met links op de achtergrond het (later gesloopte) huis 
van de familie Van Ginkel (Herenweg 38), omstreeks 1925. In de met groentenkist jes gela
den roe iboot de T ienhovense tu inde r szoon J a n Wil lemsz. M a n t e n , b i j g e n a a m d J a n 
Slazak. Bijna alle vervoer ging toen nog over het water. (Oude prentbr iefkaar t in Collectie 
Th. Schouten, Tienhoven.) 

Dokter R O A Welffer 

Aan de opvolging van dokter Oldenboom werd met zoveel voortvarendheid 
gewerkt, dat de Raad van Breukelen-St. Pieters al op 15 december 1903, na 
ontvangen pre-advies van de dagelijkse besturen van de drie betrokken ge
meenten over vier sollicitanten, met algemene stemmen kon besluiten tot de 
benoeming van Sijbout Hiemstra, arts te Warns.16 Zijn benoeming zou al op 
23 december 1903 ingaan. Als tweede op de voordracht stond de ar ts Karel 
Otto Alphonse Welffer te 's-Gravenhage. Hiemstra nam onverwacht zijn be
noeming niet aan, waarna op 24 december 1903 de Raad besloot tot de aan
stelling van K.O.A. Welffer.21 

In de raadsvergadering van Breukelen-St. Pieters van 25 mei 1905 werd een door de 
drie colleges van B&W opgestelde nieuwe regeling inzake de dokterswoning met bijbeho
r e n d t e r re in te Tienhoven aanvaard. 2 2 Deze was nodig omdat men het plan had opgevat een 
nieuwe dokterswoning te bouwen, of de bestaande ingrijpend te verbouwen. Nieuwbouw ge
noot aanvankel i jk de voorkeur. Omdat de gemeenteraden van Maarsseveen en Tienhoven 
wijzigingen in de regeling aanbrachten, moest de Raad van Breukelen-St . Pie ters zich op 2 
augus tus 1905 nogmaals over deze zaak buigen, wat overigens geen problemen opriep.2 3 Op 
17 augustus 1905 keurden Gedeputeerde Staten van Utrecht het besluit tot het bouwen van een 
nieuwe dokterswoning goed.24 

Spoedig daarna kwamen de drie gemeenten echter op hun eerdere voornemen terug. Bij 
"nadere beschouwing" vonden ze het beter "niet over te gaan tot het bouwen voor gemeen
schappel i jke rekening van eene nieuwe dokterswoning".2 5 In p l aa t s daa rvan koos men 
voor een eenvoudiger beheersvorm, waarbij "de bestaande woning eigendom worde van 
eene der gemeenten", die dan zonder voortdurende inmenging der beide andere gemeente
bes turen kon beslissen over renovatie en onderhoud. 

Tienhoven werd per 1 januari 1906 volledig eigenaar van he t oude doktershuis door de 
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beide andere gemeenten uit te kopen.25 Breukelen-St. Pieters ontving daarbij ƒ 753,54 en 
Maarsseveen ƒ 1106,25. De verdere kosten van bestek en dergelijke en de kosten van de uit
voering van de verbouwing zouden daa rna voor rekening van Tienhoven komen. In de 
h u u r van ƒ 200,- per j a a r die vervolgens zou gelden, diende elk der drie gemeenten zijn 
aandeel te betalen.26 

Uiteindelijk lijkt er van een rigoureuze verandering van he t doktershuis niet veel te
recht gekomen te zijn. Bij de verdeling van de aanloopkosten "in verband met den voorge
nomen verbouw van de gemeenschappelijke dokterswoning te Tienhoven" over de drie ge
meenten bracht Tienhoven aan Breukelen-St. Pieters ƒ 10,- te veel in rekening.2 7 Hierover 
werd meermalen gecorrespondeerd en gesproken, maar op 9 december 1908 moest de burge
meester van Breukelen-St. Pieters aan de Raad meedelen dat Tienhoven nog steeds wei
gerde "terug te geven wat zij schuldig is".2 7 De Raad bleef evenwel onwrikbaar op he t 
s tandpunt staan dat zij terug wilde hebben wat haar rechtens toekwam. 

Hoewel op 31 mei 1902 en 31 maart 1903 afspraken tussen de drie gemeen
ten waren gemaakt over de verdeling van de kosten van het tractement voor 
de gemeente-arts, waren ze de eerste jaren daarna blijkbaar niet tot betaling 
van dat salaris overgegaan. Ze hielden de centjes zorgvuldig in hun respec
tievelijke gemeentekassen totdat in de zomer van 1905 een schuchter verzoek 
van dokter Welffer binnenkwam "om eenig tractement te mogen genieten, 
wijl diens inkomsten niet toereikende zijn om in zijn onderhoud voldoende 
te voorzien".23 De Raad van Breukelen-St. Pieters was "na eenige bespre
king" wel bereid "den dokter weder eenig t ractement te verleenen".23 De 
Tienhovense Raad liet teleurstelling blijken over "de weinige toeschietelijk
heid van Breukelen-St. Pieters ten aanzien van de aan den gemeentegenees
heer toe te kennen jaarwedde".2 8 

Op 5 september werd in Breukelen-St . Pieters niet temin zuinigjes besloten Welffer 
"voor zoolang zijne financieele positie niet verbeterd, gerekend wordende 1 J anua r i j . l . te 
zijn ingegaan, eene jaarwedde te verleenen van ƒ 125,- mits de Gemeente Tienhoven hem 
eveneens eene jaarwedde verleene van ƒ 175,- en verder onder de voorwaarden: 

I e dat hij verplicht zal zijn voorkomende doodschouw kosteloos te verrichten en 
2e bij tijds voor den ingang van een volgend jaar geregeld jaar l i jks eene t rac tements -

aanvrage aan de beslissing van den Gemeente-Raad zal dienen te onderwerpen".24 

Het salarisbedrag van ƒ 525,- per jaar waarvan in 1902 sprake was, zal door de drie ge
meenten gezamenlijk niet zijn bereikt . 

Op 7 maart 1906 kwam een verzoek tot verlenging van de tractementsbeta-
ling in de Raad van Breukelen-St. Pieters in behandeling, maar deze beslis
te, dat het nemen van een besluit daarover zou worden aangehouden "tot na 
afloop van het loopende j aa r ten einde te kunnen beoordeelen of dat diens 
Docters verdiensten in dit j aar niet zoodanig verbeterd zijn, dat de bijdrage 
door den Raad onnoodig wordt geoordeeld"-.29 In Tienhoven kwam het niet 
tot een nieuwe raadsdiscussie hierover. 

Dokter Welffer kreeg na verloop van tijd genoeg van dit soort gekoeioneer. 
Hij vroeg ontslag per 1 januari 1908. De Raad van Breukelen-St. Pieters wil
ligde op 13 november 1907 dat verzoek in principe in, maar liet het - om een 
vacuum in de gezondheidszorg te voorkomen - aan de dagelijkse besturen 
van de drie gemeenten over om nader over de vertrekdatum van de arts te 
beslissen, daarbij rekening houdend met de snelheid waarmee een opvolger 
zou kunnen worden aangesteld.3 0 

Bijzondere voorzieningen 

Hoewel de bes tuurde r s van Breukelen-St. Pie ters zeer terughoudend 
waren in het ui tgeven van gemeenschapsgeld, waren er uitzonderingen. 
Indien gemeentelijke ingezetenen voor kosten kwamen te s taan die hun 
d r aagk rach t duidelijk te boven gingen en ook geen a a n s p r a a k konden 
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maken op onders teuning uit andere hoek, dan was het gemeentebes tuur 
soms wel bereid een helpende hand toe te steken. 

Voor he t schooljaar 1904 - 1905 kreeg het echtpaar J . van den Hoeven, als ouders van een 
doofstom zoontje van zeven jaar oud, een bijdrage van ƒ 50,- om het kind te kunnen plaat
sen in "eene voor dusdanige kinderen te Utrecht bestaande onderwijsinrichting".2 0 

In 1914 werd een kind van C. van der Neut te Breukeleveen ter verpleging opgenomen 
in he t Utrechtse Diaconessenhuis . De diaconie der Nederlandse Hervormde kerk te Tien
hoven vroeg de Raad van Breukelen-St. Pieters de kosten daarvan gezamenlijk te d ragen . 
Maar de Raad vermoedde dat die diaconie goed genoeg bij kas was om de kosten zelf op te 
kunnen brengen en vreesde da t de verpleging "van langdurige aard" zou k u n n e n worden. 
Daarom werd besloten de medefinanciering tot enkele weken te beperken, tenzij de diaco
nie echt "niet bij machte is de kosten alleen te betalen".31 

Oprichting van een Groene-Kruisvereniging 

In de raadsvergadering van Breukelen-St. Pieters van 14 november 1906 
werd meegedeeld dat in Tienhoven een Groene-Kruisvereniging was opge
richt, die ook heel Breukeleveen tot haar verzorgingsgebied rekende. Uit oog
punt van dat laatste werd om een jaarlijkse subsidie gevraagd. Na enige dis
cussie werd echter vastgesteld "dat men omtrent het belang dat Breukele
veen in die vereeniging zal hebben voor het oogenblik nog niet genoegzaam 
op de hoogte is".32 Om dezelfde reden werd deze zaak in de raadsvergade
ring van 27 december 1906 opnieuw doorgeschoven.33 Pas op 7 juni 1907 
kwam de subsidie-aanvraag echt in discussie. Het raadslid E. van Oostveen 
overlegde een lijst met de namen van de mensen uit Breukeleveen die inge
tekend hadden voor het lidmaatschap van het Groene Kruis. Zijn collega-
raadslid A. Verhoeff, eveneens in Breukeleveen woonachtig, concludeerde 
dat de vereniging daar algemene steun ondervond en stelde daarom voor, 
jaarlijks uit de gemeentekas een bijdrage van ƒ 25,- te geven. 

De in een gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten hiel
den ook toen al precies in de gaten of ze naar verhouding niet iets meer 
moesten betalen dan de andere. Raadslid H. Plomp wilde bijgevolg een ver
band leggen met de bijdrage die Tienhoven zou geven; als da t meer dan 
ƒ 40,- zou zijn dan werd de subsidie van Breukelen-St. Pieters ƒ 25,-, bleef 
Tienhoven onder de ƒ 40,- dan beperkte Breukelen-St. Pieters zich tot ƒ 20,-. 
Dat voorstel werd aangenomen.34 Tienhoven besloot voor het j aa r 1907 een 
subsidie toe te kennen van ƒ 30,-, zodat de Groene-Kruisvereniging op een 
zwakke financiële basis van start moest gaan.35 

Toen in 1906 he t Kruiswerk in het gebied van Breukeleveen/Tïenhoven/Oud-Maarsse-
veen van de grond kwam, was het neutrale Groene Kruis de enige organisatie in Neder
land voor de wijkverpleging en het ui t lenen van verplegingsart ikelen aan leden. He t Wit-
Gele Kruis, op rooms-katholieke grondslag, kwam in Nederland in 1916 op gang en he t pro-
testants-chris te l i jke Oranje-Groene Kruis nog weer verscheidene j a ren la te r . In en rond 
Tienhoven is he t Kruiswerk echter nooit verzuild geraakt . Het maatschappel i jk d raagvlak 
was daarvoor te zwak. 

Dokter E M. Eeftinck Schattenkerk 

Het vervullen van de vacature Welffer ging ongeregeld in zijn werk. 
Toen op 10 december 1907 de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters zich 

over de ontvangen sollicitaties boog, vernam men dat de gemeente Maarsse-
veen zonder het gebruikelijke gezamenlijke vooroverleg reeds eenzijdig tot 
het benoemen van E.M. Eeftinck Schattenkerk uit Uithoorn aan de Amstel 
had besloten.36-37 
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bM'ÊfA 

Afb. 4. Bruggetje bij de oude boerderij van Schipper, Herenweg 46, Breukeleveen, omstreeks 
1935. Omdat er nog nauwelijks transport over de weg plaats vond, konden de bruggen smal 
zijn, ook bij de boerderijen. Op de brugleuning zit Marie Wingelaar; de namen van de 
twee jonge kinderen konden niet worden achterhaald. (Oude prentbriefkaart in Collectie 
Th. Schouten, Tienhoven.) 

De oorzaak van he t probleem bleek echter in Tienhoven te liggen, waar de meerderheid 
van B&W had geweigerd eerst met de beide andere gemeentebesturen te gaan pra ten over 
he t opstellen van een gezamenlijke voordracht.37 Dat had tot snelle actie in Maarsseveen 
geleid om te voorkomen dat ze in feite buitenspel zouden komen te staan. Het veroorzaakte 
echter wel boze reacties bij de gemeentebestuurders van Tienhoven.38 

B&W van Breukelen-St. Pieters drongen er bij de Raad op aan de keus van Maarsse
veen te volgen om "scheuring en tweedracht" "tussen de z.g. ziekenbussen" te voorkomen. 
Het Breukeleveense raads l id A. Verhoeff onthulde dat er in bepaalde kringen in Tien
hoven en Maarsseveen vrees bestond dat de arts Dr. J. Smit uit Amersfoort als eerste op de 
voordracht zou komen. Deze was lid van de daar bestaande Gereformeerde Gemeente en 
men was bang dat dit bij sommige patiënten pr.oblemen zou kunnen geven. Op initiatief 
van de Hervormde dominee G.B. Fi jnvandraat zou zelfs een "adresbeweging" tegen een 
eventuele kand ida tuur van Smit op gang zijn gebracht. Verhoeff, die l idmaat was van de 
Gereformeerde Kerk van Tienhoven (niet te verwarren met de behoudender Gereformeerde 
Gemeenten) , vond dat "zeer laag. Is er ooit bij benoeming van een geneesheer sprake ge
weest tot welk geloofde candidaat behoorde? Neen." De burgemeester sprak tegen dat de do
minee zich daarmee had ingelaten. Zijn pleidooi om Eeftinck Schat tenkerk te benoemen 
vond echter geen gehoor. Bij de stemming kreeg deze twee stemmen, tegen vijf voor Dr. 
Smit . 3 6 Ook nada t deze uitslag bekend was duurde de verhitte discussie in de Raad nog 
enige tijd voort. 

Doordat de gemeentebesturen tot verschillende benoemingen kwamen werden Gedepu
teerde Staten van de provincie Utrecht genoopt een arbitrale beslissing te nemen. Bij be
schikking van G.S. van 7 januar i 1908 viel hun keus op E.M. Eeftinck Schat tenkerk. De 
Raad van Breukelen-St. Pieters nam dat op 27 februari 1908 voor kennisgeving aan. De 
burgemeester gaf als toelichting dat G.S. zijns inziens "zeer terecht rekening hebben ge
houden met de uitgebrachte stemmen op elk der voorgedragenen" in de drie gemeenteraden 
bij e lkaar opgeteld.39 Toch ontwikkelde zich daa rna nog wel enige discussie over de gang 
van zaken. Met name vroeg Verhoeff zich hardop af of minderheden in de gemeenteraden 
nog wel iets in te brengen hadden. 
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Of Eeftinck Scha t t enkerk ondanks dit tumul t voorafgaande a a n zijn 
komst ongestoord in deze dokterspraktijk heeft kunnen functioneren, ver
melden de gemeentelijke annalen niet, maar het feit dat hij slechts ru im 
vier j a a r bleef, zou er op kunnen duiden, dat hij tussen de Plassen niet ge
heel gelukkig was.In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei 1912 stond 
een ingekomen stuk van gemeentegeneesheer E.M. Eeftinck Schat tenkerk 
op de agenda, "houdende het verzoek om eervol ontslag met ingang van 1 
Ju l i a.s.". De Raad was met de korte termijn van de ontslagaanvrage niet zo 
gelukkig en besloot "het daarheen te leiden, dat de benoeming van een opvol
ger eerst plaats kan hebben, alvorens het ontslag te verleenen."40 Er werd 
snel gewerkt. Op 21 juni 1912 kon de Raad al besluiten J.D. Meewaldt, ar ts te 
Utrecht, per 1 juli aan te stellen. Aan Eeftinck Schattenkerk kon toen het 
gevraagde eervolle ontslag worden verleend.41 

Dokter H. Bertel 

Het zat de bestuurderen evenwel niet mee, want Meewaldt bedankte voor 
zijn benoeming; hij gaf er de voorkeur aan zich in Asperen te vestigen, van 
waar hij eveneens een benoemingsbrief had ontvangen.42 Daarop werd H. 
Bertel, gemeente-geneesheer te Renswoude, met ingang van 1 juli 1912 be
noemd. 4 2 

Bertel stond op 21 juni 1912 als tweede op de voordracht aan de Raad. De inmiddels wet
houder geworden Breukelevener Verhoeff kreeg de Raad niet mee in een poging om "een 
nieuwe oproeping van sollicitanten te doen". Zijn s tandpunt was mogelijk beïnvloed door 
he t spanningsveld dat zich in Tienhoven had voorgedaan tussen B&W en de Raad. D a a r 
waren B&W vóór benoeming van Bertel en de raadsmeerderheid voor een nieuwe sollici-
ta t ieronde. 4 2 ' 4 3De mededeling van Bertel dat hij "bij eventueele benoeming direct zal kun
nen komen" maak te dat de besluitvorming uiteindelijk in zijn voordeel uitviel . 

Bertel bleef ruim 5V2jaar. Over zijn functioneren is in de Raad van Breu-
kelen-St. Pieters nooit een woord gesproken. Blijkbaar waren de raadsleden 
dus wel tevreden met hem. 

Op zijn verzoek kreeg de gemeentegeneesheer H. Bertel per 22 februari 
1918 van de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters eervol ontslag.44 

Dokter T. van 't Einde 

Onmiddellijk nadat de ontslagaanvrage van dokter Bertel bij de drie ge
meentebesturen was binnengekomen werd de procedure in werking gesteld 
om een opvolger te vinden.44 De burgemeester van Tienhoven t rad in deze 
a ls coördinator op. 4 5 In de tussent i jd nam de a r t s K.O.A. Welffer u i t 
Westbroek de praktijk, die hij nog uit eigen ervaring kende, tijdelijk waar.4 5 

Op 29 april 1918 werd aan de Raad meegedeeld "dat er een dokter bereid 
was te solliciteren". Blijkbaar was de belangstelling voor de vacature niet 
erg groot. Bovendien verlangde de betrokkene eenjaarsalaris van f 1000,-. De 
Raad van Breukelen-St. Pieters ging er aarzelend mee akkoord, evenals met 
het verlangen van Tienhoven dat elk der drie gemeenten één-derde deel 
d a a r v a n voor zijn rekening moest nemen. De Raad van Breuke len -S t . 
Pieters nam echter wat ze met de ene hand had gegeven met de andere hand 
ten dele weer terug, want ze legde meteen vast dat in de instructie voor de 
nieuwe a r t s moest worden opgenomen, "dat dan geen extra belooningen 
meer zullen worden gegeven voor vaccinatie en doodschouw".46 Het waarne
mershonorar ium van dokter Welffer werd in evenredigheid aan he t ver
hoogde salaris aangepast .4 7 

Het verhoogde jaarsalaris leidde tot een wat grotere belangstelling voor de 
functie. In de raadsvergadering van 4 juni 1918 kon de burgemeester meede-
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len dat er uiteindelijk in totaal toch nog vier sollicitanten waren gekomen. 
Uit dat kwartet ging de benoeming met algemene stemmen naar de arts T. 
van 't Einde te Achttienhoven.48 Hij zou tot in 1954 op deze post blijven. 

Kort na zijn komst naar Tienhoven e.o. kreeg de jonge dokter het erg druk 
door de ernstige epidemie van de Spaanse griep, die ook binnen zijn prak
tijkgebied veel slachtoffers maakte.4 9 

De Spaanse griep vond haa r oorsprong in Spanje (vandaar de naam). Op 27 mei 1918 
meldde het persbureau Reuter vanuit Madrid, dat de koning, de minister-president en an
dere min is te rs leden aan een geheimzinnige ziekte. Deze griep was toen al over geheel 
Spanje verbreid en had 30% van de bevolking aangetast. Snel breidde de ziekte zich van
daar in 1918 - 1919 uit over vrijwel geheel Europa en Noord-Amerika. In eerste instantie 
werd de aandoening niet als ernstig beschouwd, maar dat werd spoedig anders . Ze leidde 
tot de dood van in totaal omstreeks 25 miljoen mensen. Behalve aan de griep zelf overleden 
velen aan longontstekingen, die er op volgden en die toen nog niet goed bestreden konden 
worden. Op 10 juli 1918 werden in Nederland de eerste patiënten gemeld. Hier stierf één op 
de 250 inwoners. 

Uit oogpunt van volksgezondheid was de beschikbaarheid van betrouw
baar drinkwater van groot belang. In 1925 behoorde Breukelen-St. Pieters tot 
de groep van zestien gemeenten die de Stichting Drinkwaterleiding Noord-
West Utrecht oprichtten. Enkele jaren daarna werden de woningen op de 
openbare waterleiding aangesloten.5 0 

Noten 

1 Het geografisch-bestuurlijke begrip Tienhoven is in recent gebruik vervuild, doordat 
ook Oud-Maarsseveen t hans vaak als deel van Tienhoven wordt aangemerk t . In dit ar
tikel s t aa t Tienhoven voor het "echte" Tienhoven. 

2 Ins t ruc t ie voor den Gemeentegeneesheer van Tienhoven, Breukelen-St . Pie ters (voor 
Breukeleveen) en Maarsseveen (voor Oud-Maarsseveen). In: Archief Gemeente Breu
ke len-St . Pie ters (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. nr. I e . Notulenboek Gemeente
raadsvergaderingen van 2 Maart 1900 tot 17 September 1914, tussen blz. 114 en 115. 

3 H. van Walderveen, 1991. Gemeentel i jk ziekenhuis in Breukelen-Nijenrode, 1873 -
1923. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 83 - 90. 

4 Spoedeischende Vergadering in vereeniging met de raadsleden van Tienhoven gehou
den den 23sten Juli 1892. In: Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te 
Breuke len) , inv. nr. I5. Notulen en Besluiten van den Raad der Gemeente Breukelen-
St. Pieters, Van af het jaar 1888 tot en met het jaar 1899, blz. 108 -110. 

5 Openbare Raadsvergadering gehouden te Breukelen-St. Pieters op den 15den November 
1892. In: Notulen en Besluiten van den Raad der Gemeente Breukelen-St. Pieters , Van 
af het j aar 1888 tot en met het jaar 1899, blz. 114 -115. 

6 Openbare Raadsvergadering gehouden te Breukelen St. P e t e r s den 2den Maar t 1900. 
In: Notulenboek Gemeenteraadsvergaderingen van 2 Maart 1900 tot 17 September 1914, 
blz. 3 - 9. 

7 Openbare Raadsvergadering gehouden te Breukelen St. Pieters den 28sten Maar t 1900. 
In: Notulenboek Gemeenteraadsvergaderingen van 2 Maart 1900 tot 17 September 1914, 
blz. 1 1 - 1 3 . 

8 Openbare Raadsvergadering gehouden te Breukelen St. Pieters den 5den Juli 1900. In: 
Notulenboek Gemeenteraadsvergaderingen van 2 Maart 1900 tot 17 September 1914, blz. 
16. 

9 Hoofden van de Dienst Openbare Werken zouden we nu zeggen. Het gemeentelijk appa
r a a t was in die tijd echter nog veel bescheidener van omvang en niet in afzonderlijk ge
organiseerde diensten opgedeeld. 

10 Openbare Vergadering van den Raad der Gemeente Breukelen St. Pieters gehouden den 
3en Septr 1901. In: Notulenboek Gemeenteraadsvergaderingen van 2 Maar t 1900 tot 17 
September 1914, blz. 62 - 63. 

11 Openbare Vergadering van den Raad der Gemeente Breukelen-St. Pieters , gehouden 
den 28 November 1901. In: Notulenboek Gemeenteraadsvergader ingen van 2 Maar t 
1900 tot 17 September 1914, blz. 70 -71 . 
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Boekbespreking 

A.A. Manten en T. Verkuil Sr, 1993. Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. 
Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913. Stichting Historische Reeks 
Breukelen / Uitgeverij Verloren, Hilversum, 304 blz., ISBN 90-6550-119-3, 
prijs ƒ 49,50 (voor leden van de Historische Kring Breukelen ƒ 37,50) 

Nadat in september 1985 het boek "L.C. Dudok de Wit oftewel Kees de 
Tippelaar" was uitgekomen, berichtte de VAR onder andere: "Met het ver
schijnen van dit boek is een document tot stand gekomen over een opmerke
lijk man die in de tijd waarin hij leefde - zo ongeveer 100 j aa r geleden - niet 
alleen een excentrieke persoonlijkheid was." Met het schrijven van dit boek 
had de auteur, de heer T. Verkuil uit Breukelen niet alleen de Breukelse be
volking maar allen die in de historie van de Vechtstreek belangstellen een 
grote dienst bewezen. Het boek was rijk geïllustreerd en uit de tekst kwam 
de hoofdpersoon, over wie wij nog slechts via overlevering het een en ander 
wisten, weer geheel voor ons tot leven. 

Nu heerst er al vele jaren bij de bewoners van de Vechtstreek een zekere 
honger naar publikaties die met de historie van de omgeving te maken heb
ben; spoedig was dan ook Verkuils boek uitverkocht en werd de vraag naa r 
een herdruk steeds groter. 

In plaats daarvan is er nu echter een geheel nieuw en veel uitgebreider 
boek verschenen waarin allerlei onbekende feiten en veel andere in diverse 
collecties opgespoorde afbeeldingen zijn opgenomen. Op 2 juli j . l . is dit boek 
op het vroegere buiten Slangevecht van Kees ten doop gehouden. Iedereen 
die het leest of inziet zal het er mee eens zijn dat door de beide auteurs een 
bijzonder interessant s tuk geschiedenisbeschrijving is afgeleverd. 

Het is een kloek boek geworden van maar liefst 304 bladzijden welke ver
lucht zijn met ruim 160 afbeeldingen en het geeft op plezierige wijze een 
schat aan informatie over Kees en ook over zijn in die tijd niet minder beken
de, twee jaar oudere broer Bram Dudok de Wit. Ook verschaft het boek in
zicht in allerlei zaken die direct of indirect met de tijd waarin zij leefden in 
verband staan. 

Bij dit boek is gekozen voor een thematische opbouw, wat de inhoud zeer overzichtelijk 
m a a k t en waardoor belangste l lenden ook van afgeronde hoofds tukken k e n n i s k u n n e n 
nemen. Hie rnaas t heeft men daar waar onder andere meer op details wordt ingegaan de 
tekst in een wat kleinere letter gezet, wat het gebruik van het boek eveneens zeer ten goede 
komt . 

Het boek is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: Afkomst, de tijd waar in de broers 
leefden, levensloop van Kees, zijn reizen, bezigheden, Slangevecht, zijn grappen, corres
pondentie , persoonlijkheid, zijn broer Bram en diens reizen, de re la t ie tussen Kees en 
Bram, feesten, het L.C. Dudok de Wit's Fonds, de jaarlijkse herdenking, en bevat tot slot 
een l i teratuurli jst en een uitgebreid register. 

De beide auteurs hebben met deze uitgave bewezen dat zij de kunst verstaan de lezer het 
gehele boek door te boeien en dat ondanks - of misschien juist vanwege - he t feit dat de in
formatie die vers t rekt wordt zeer veelzijdig is. 

Zo verneemt men, om maar eens iets te noemen, ook uit dit boek wanneer precies het 
Suezkanaal geopend werd, of wat het cultuurstelsel in Nederlands-Indië inhield en wordt 
de lezer op de hoogte gesteld van de omstandigheden waaronder in de Vechtstreek de fabri
cage van baksteen plaatsvond. Weer verder lezen we, bezijden al het in te ressan t s betref
fende "onze" Kees, over de postdiensten in de 19de eeuw en krijgen we een beknopte weer
gave voorgeschoteld van de historie van de prentbriefkaart, een object da t vrijwel direct 
vanaf zijn onts taan in 1883 zoveel verzenders en verzamelaars over de gehele wereld telde. 

Kees Dudok de Wit was een van de eersten in ons land die zich zeer tot de 
prentbriefkaart voelde aangetrokken en hij liet zich er zelf ook vele malen op 
afbeelden. 
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Op biz. 31 en 37 staan twee kaar ten uit een serie (De Vecht) van tien afgebeeld die, an
ders dan op blz. 38 staat vermeld, niet in 1899 maar zeker een jaar eerder - er zijn twee 
exemplaren bekend die in 1898 werden afgestempeld - werden uitgegeven. Deze serie, die 
behoort tot de vroegste en smaakvolste die ooit in de streek verschenen zijn, bes taa t uit 
ka a r t e n die ieder van twee kleine foto's zijn voorzien, waarvan de topografisch verst uit el
k a a r liggende onderwerpen het slot Zuylen en het eilandje in de Vecht bij Vreeland zijn. 
Ter aanvul l ing zij hier vermeld dat op vijf ervan een fotootje van Kees Dudok de Wit of 
zijn bui tenplaats Slangevecht s taat en dat de in totaal twintig foto's vervaardigd zijn door 
de ui tmuntende Breukelse amateur-fotograaf Jacob Schippers J r (overleden in 1939). 

Het boek schetst Kees ook in zijn omgang met anderen: familie, metgezel
len op zijn wandelingen, vrienden, buren, kennissen en gedienstigen. 

Opmerkelijk is he t te lezen dat Kees naas t zijn Amsterdamse contacten zoveel relat ies 
had in de s tad Utrecht (de s tudenten, kleermaker Heyster, architect A. Loran, W.G.T.H, 
van Sorgen, de Utrechtse verenigingen Bato, de Oranjebond van Orde, de Zwaluw, enz.) 
terwijl andere buitenplaatsbewoners die net als hij uit Amsterdam afkomstig waren, vrij
wel ui tslui tend binding met de hoofdstad hadden. 

Of de auteurs ook gegevens hebben geput uit het boek "Plaatsen aan de Vecht en de 
Angstel" is niet in de literatuuropgave terug te vinden. In dit boek s taat onder andere te 
lezen dat de Utrechtse architect A. Loran, die het museum van Kees ontwierp, ook tekende 
voor de grote verbouwing van de aan Slangevecht grenzende buitenplaats "Vrede en Rust". 

Opvallend is, dat er geen foto in het boek s taa t van Kees' speciale vriend Mr. Franz 
Enge lmann , wiens mooie graf in Zeist nog te vinden is. 

Wie niets over Kees weet, zal spoedig tijdens het lezen er achter komen 
dat hij anders was dan de meeste van zijn tijdgenoten, maar zo anders als 
het op blz. 193 uitgesproken vermoeden lijkt na enige overweging toch wei
nig grond te hebben. 

Mr. Spin komt uit het boek naar voren als een betrouwbare vriend, die echter vanwege 
zijn l inkse sympathieën en weinig plooibare ka rak te r Kees ernstig in diskrediet kon bren
gen bij , zeker voor Kees, nogal belangrijke mede-Vechtstreekbewoners (blz. 56). J u i s t 
daardoor zal Kees nogal eens de wanhoop nabij geweest zijn. 

Kees toonde groot verdriet bij de begrafenis van zijn jonge vriend Franz Engelmann, 
m a a r hoe zal het hem, deze gevoelige mens, aangegrepen hebben toen zijn huishoudster was 
overleden na bijna dertig jaar trouwe dienst? 

Wanneer men beseft dat in Nederlands-Indië het juis t mannen en jongens zijn geweest 
die de vreemdeling behulpzaam waren met dragen en de weg wijzen tijdens t rektochten 
door hun voor de voetganger moeilijk begaanbare land, dan snijdt ook dit a rgument wei
nig hout . 

Nee, na het lezen van het boek is men er eerder van overtuigd geraakt dat er voor een 
vrouw naas t Kees geen ru imte was. Hij wilde vrij zijn, alleen zijn eigen zin doen zoals 
wandelen wanneer en waarnaar toe hij wilde, en geen vrouw, laat s taan man (zie onder an
dere blz. 85, 86 en 92), kon hem daarbij bijhouden. 

Kees was erg gesteld op zijn broer Bram die ruim 40 j aa r te Amsterdam 
woonachtig was en die vooral daar een minstens zo gezien persoon was als 
Kees in Breukelen. Het is een juiste keuze geweest ook aan die broer royaal 
aandacht in dit boek te besteden. 

Het boek eindigt met een hoofdstuk over het L.C. Dudok de Wit's Fonds 
dat - zeer te waarderen - op het moment dat het hard aan een financiële in
jectie toe was, een groot legaat van Joop van den Broek kreeg, en een hoofd
stuk over de jaarlijkse herdenking van Kees te Breukelen. 

Tot slot geeft een uitgebreid register de sleutel tot de rijke inhoud van dit 
kostelijke boek dat iedereen die de historie van Breukelen en van de Vecht
streek een warm hart toedraagt behoort aan te schaffen. 

De laaggehouden prijs kan in ieder geval daarvoor geen beletsel zijn. 

VreedenHoff aan de Vecht A.J.A.M. Lisman 
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Mededelingen van het bestuur 

HKB-vertelavond in Nieuwer Ter Aa op 10 november a.s. 

Op woensdag 10 november 1993 is er, mede gelet op het grote succes van de vorig j a a r daar 
gehouden HKB-bijeenkomst, opnieuw een historische vertelavond in Nieuwer Ter Aa. Dan zal 
in h e t bijzonder worden ingegaan op de geschiedenis van dit dorp en zijn omgeving in de 
eers te p a a r t ienta l len ja ren na de Tweede Wereldoorlog. Medewerking is toegezegd door (in 
alfabetische volgorde) de heer J .J . Fokker, mevrouw E. van de Heg-Korthals, de he ren Chr . den 
Hertog, J . Karsemeijer, J . J . van Voorthuizen en de bij zeer velen ongetwijfeld nog bekende 
oud-gemeentesecre tar is van Ruwiel M. van Zanten. Ook de aanwezigen in de zaal kri jgen ge
legenheid belangri jke her inneringen te vertel len. Arie Manten zal weer als gespreks le ider 
optreden. De avond vindt plaats in gebouw Het Anker (nabij de Ned.-Herv. kerk van Nieuwer 
Ter Aa) en begint om 20.00 uur . Leden van de Kring hebben gratis toegang, anderen beta len 
een toegangsprijs van ƒ 5,-. 

Najaarsledenvergadering ingepast in de komende Dudok de Witweek 

De najaars ledenbi jeenkomst van de Kring vindt, als gebruikelijk, p laa t s in de Scholen
gemeenschap Vegtstede (voorheen de Centrale Technische School), Engel de Ruy te r s t r aa t 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 Tïppelaar, op vi
deofilm en in gesproken woord, centraal s taan in het programma van die avond. Toegangs
prijs voor niet-Kringleden ƒ 5,-; leden grat is . 

Voor nade re informatie over de Dudok de Wit feestweek, waar toe de HKB-Commiss i e 
Jaar l i jkse Herdenking L.C. Dudok de Wit he t ini t iat ief nam, verwijzen we n a a r de omslag
pagina h i e r n a a s t en naa r komende publikat ies in de regionale dag- en weekbladen. Wij dan
ken de vele geledingen uit de Breukelse bevolking, die bereid bleken dit init iat ief m e t t e r d a a d 
te onders teunen. 

Boek over Kees de Tippelaar verschenen 

Op 2 juli 1993 zijn op Slangevecht officieel de eerste exemplaren uitgereikt van he t boek Een 
veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913. Daarbij 
waren verscheidene personen aanwezig die op een of andere wijze hun medewerking hebben 
verleend aan het totstandkomen van dit boek. 

He t is een boek dat geen rechtgeaarde Breukelaar ongelezen mag la ten en kost, evenals he t 
iets eerder in de Historische Reeks Breukelen verschenen boek van H.J . van Es over de ge
schiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen, in de boekhandel ƒ 49,50. Voor leden 
van de Historische Kring Breukelen geldt in beide gevallen een gereduceerde prijs van ƒ 37,50 
indien zij de boeken tegen contante betaling 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). 

HKB passeerde het aantal van 700 betalende leden 

Zoals gebruikelijk had de Historische Kring Breukelen ook in 1993 een k r a a m op de j a a r 
m a r k t e n in Breukelen (19 juni) en Kockengen (3 juli). Op beide m a r k t e n m a a k t e n verscheide
ne personen van de gelegenheid gebruik zich als Kringlid aan te melden. Daardoor passeerde 
het aanta l betalende leden tijden de laatstgenoemde markt het getal van 700. Ons 700ste lid 
werd de heer C. Stoof te Kockengen. Op 10 juli ging een uitgebreide bestuursdelegat ie , verge
zeld van enkele mensen van de pers, op felicitatiebezoek bij de heer en mevrouw Stoof, waarbij 
een boek en bloemen werden aangeboden. 

In een korte toespraak wees de voorzitter van de HKB op de verheugende aanwas van leden 
uit Kockengen gedurende de afgelopen drie jaren . Toch is er nog steeds een zekere onderverte
genwoordiging. Van de HKB-leden die binnen de gemeente Breukelen wonen k w a m op dat 
moment 15,1 % uit de voormalige gemeente Kockengen. Van de totale Breukelse bevolking 
maken de Kockenezen echter 22,5 % uit. 
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Dudok de Wit feestweek in Breukelen 

24 september - 2 oktober 1993 

Kees (de Tippelaar) Dudok de Wit werd geboren in 1843. Dit jaar is dat an
derhalve eeuw geleden. Vooral de jaarlijkse traktatie op poffertjes van de 
Breukelse schooljeugd en de Dudok de Wit wandelmars hebben de herinne
ring aan deze bijzondere man levend gehouden. In het onlangs verschenen 
nieuwe boek over Kees is te lezen wie hij was en hoe hij leefde: in verschil
lende opzichten liet hij zich kennen als een bijzonder mens. 

De Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit van de Histo
rische Kring Breukelen heeft het plan ontwikkeld om rond die 150ste ver
jaardag een Dudok de Wit feestweek te houden. Die vindt plaats van vrijdag 
24 september tot en met zaterdag 2 oktober 1993. Voor de uitvoering van dit 
plan is de zeer gewaardeerde medewerking verkregen van veel verenigin
gen, instanties en personen uit Breukelen. 

Op vrijdagavond 24 september gaat deze feestweek van start met de ope
ning van aan Kees gewijde tentoonstellingen in de Openbare Bibliotheek en 
in de vitrine van de Historische Kring in het Heycopcentrum. Bij de Breukel
se bevolking zijn ongetwijfeld nog vele zaken aanwezig die met Kees te 
maken hebben gehad; de organisatoren hopen dat men ze voor deze tentoon
stellingen wil uitlenen. Indien u iets bezit of weet, gaarne contact met de or
ganisatiecommissie. 

Zaterdag 25 september wordt een dag vol evenementen, in de stijl van de 
publieke verjaardagfeesten die Kees placht te organiseren. De bevolking 
wordt verzocht op die dag massaal de vlag uit te steken. In de ochtend is er 
ringrijden met gezadelde en aangespannen paarden. Hopelijk zullen velen 
die over een paard, al of niet met wagen, beschikken, hiervoor inschrijven. 
Aansluitend daaraan volgen hardrijwedstrijden op oude transportfietsen en 
gekostumeerd ringrijden op versierde fietsen voor jongens, meisjes, dames 
en heren. Tegelijkertijd gaat een spellencircuit van start, met onder meer 
hardlopen met lepel en ei, hardlopen met juk en emmers, knikkeren, touw-
hangen, koekhappen en kussengevechten. Voor eettentjes wordt gezorgd. In 
de muziektent in het park van Boom en Bosch zal de Brassband Breukelen 
optreden. 

In de loop van de daarop volgende week is er onder meer een etalage
wedstrijd in Breukelen-centrum, heeft de poffertjeskraam op de Markt enige 
attracties in petto, biedt het winkelcentrum-Noord op woensdagmiddag 29 
september de jeugd een poppenkastvoorstelling aan, zet restaurant Slange-
vecht een speciaal Kees de Tippelaar-lunchmenu tegen een aangepaste prijs 
op de kaart en zorgt de Historische Kring Breukelen in haar algemene le
denbijeenkomst op dinsdagavond 28 september en in een bijeenkomst voor 
senioren op donderdagmiddag 30 september (Heycopcentrum, 15.00 uur) 
voor een programma met een verhaal en videofilms over Kees Dudok de Wit 
en zijn tijd. Aan de scholen wordt informatie verschaft om een les aan dit 
onderwerp te kunnen wijden. 

De gebruikelijk bloemenlegging bij het beeld van Kees is op vrijdagmid
dag 1 oktober. Gerekend wordt op de aanwezigheid van vele speciale gasten. 

Op zaterdag 2 oktober wordt de Dudok de Wit wandeltocht langs Slange-
vecht - de vroegere woonplaats van Kees - geleid, waar de huidige eigenaar 
in de stijl van onze grote Tippelaar voor verrassingen zal zorgen. 

Het secretariaat van de organisatiecommissie is in handen van Ties 
Verkuil Sr, Niftarlakestraat 1, 3621 GT Breukelen, tel. 03462 - 61478. De alge
hele coördinatie van de feestweek berust bij Arie A. Manten. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Huis en park van Slangevecht 
omstreeks 1890, getekend door L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"). 


