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Begraafplaatsen in de gemeente Breukelen (2) 

J a n Slingerland 

Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Achter de Pieterskerk, ofwel de Nederlandse Hervormde kerk, in Breuke
len ligt de oude algemene begraafplaats. Of beter gezegd: vóór de kerk, want 
de begraafplaats aan de westzijde ligt voor de kerktoren met de oorspronke
lijke ingang. Een oude kerk had altijd de hoofdingang recht tegenover het 
koor. Maar omdat die ingang tegenwoordig weinig wordt gebruikt (wij gaan 
in Breukelen sinds 1835 gewoonlijk door de toen aan de Straatwegzijde toege
voegde achterdeur), zeggen wij nu gemakshalve dat de begraafplaats achter 
de kerk ligt. 

De begraafplaats is daar aangelegd in of kort na 1827. Het oudste graf dat 
ik in de begraafregisters vermeld vond is van 1835. De begraafplaats was in
gedeeld in drie klassen; achterin (aan de westzijde) was de 1ste klasse. Dat 
waren l inksachter (dus aan de zijde van de Bijenschans) zes rijen van tien 
graven; daarvóór - gescheiden door een pad - vormden tien rijen van tien 
graven de 2de klasse. Dan was er een pad van zuid naar noord om de 3de 
klasse aan de kerkzijde af te scheiden; daar waren ook tientallen graven. 

In he t register d.d. 1 juli 1867 staat geschreven dat er vier klassen waren. Dat lijkt ech
te r bij een voornemen gebleven te zijn. Er bes taa t een plattegrond waar de graven met 
namen op zijn aangegeven, m a a r daar vind ik nergens een 4de klasse. In ieder geval is 
het niet zo dat de armen nabij het achtereind van het kerkhof werden begraven, zoals wel 
eens wordt gezegd, want daar rus t juis t de rijke man met zijn rijke grafkelder of fraaie 
g r a f m o n u m e n t . 

Een graf (in vak taa l zandgraf genoemd, ter onderscheiding van een kelder) was stan
daard 1,20 x 2,50 el, een kelder 1,60 x 2,75 el. Met het woord "el" lijken meters bedoeld te 
zijn; in de begintijd van he t metrieke stelsel werden vrij vaak oude namen gebruikt voor 
de nieuwe eenheden. De voorgeschreven maten werden niet al te s t r ikt aangehouden; som
mige grafkelders zijn in de lengterichting ruim over de 3 meter . De breedte wisselt omdat 
er ke lders zijn waar in twee, drie, vier of nog wel meer doden naas t elkaar konden worden 
bijgezet. 

Het is duidelijk dat de zandgraven op het oude kerkhof herhaaldelijk door 
de doodgravers werden geruimd. Als een geruimd graf geen eigendom was, 
werd het daarna hergebruikt zoals dat het beste uitkwam, waardoor er na 
t ientallen ja ren andere namen op de plattegrond verschenen. De bij het rui
men nog aangetroffen knekels werden bewaard in het keldertje van het 
huisje dat achterin staat: het "knekelhuisje" in de mond van de vaklui. Nu 
is het een hok voor opslag van tuinmaterialen. De knekelkelder eronder is er 
n ie t meer . Maar als de muren konden spreken: He t was in de Tweede 
Wereldoorlog een uitwijkplaats als er door de Duitsers razzia's werden ge
houden, want het was bekend dat de Duitsers niet op begraafplaatsen kwa
men. Een welkome bergplaats dus ook voor gevorderde radiotoestellen, die 
in massa in een grafkelder waren opgeslagen. 

Het aanta l gestorven kinderen dat in de begraafregisters staat genoteerd -
zonder vermelding van een voornaam; alleen "kind van . . . " - is opvallend. 
Uit één gezin drie kinderen is geen uitzondering, soms zijn het er zelfs vijf. 

Verschillende grafkelders zien er momenteel verwaarloosd uit. De op
schriften zijn moeilijk of geheel niet te lezen. Eén plaat op een grafkelder is 
geheel gebarsten en ingevallen, waardoor weer en wind vrij toegang hebben 
tot de ruimte eronder; men kijkt zo in het water dat in de kelder staat. Een 
monument dat op de grafkelder van de familie Van Eeghen stond, is er blijk
baar afgewaaid en ligt achter het graf tegen een boom. 

Oorspronkelijk was er om het terrein aan drie zijden een sloot, die aan de 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 2, 1994 



66 

west- en oostkant afwaterde op de Kerkvaart, oftewel de Danne. U kunt dat 
nog zien aan de westzijde, niet ver van de ophaalbrug bij de Engel de Ruyter-
straat, waar een inhammetje in de beschoeiing is (de tuin van de heer 
Brouwer Jr). Aan de oostzijde kwam die sloot in de Kerkvaart uit aan het 
einde van de rij huizen (vroeger de Armenhuizen van de kerk) langs de 
Kerkvaart tussen nr. 11 en het huis van de familie Matthes aan Kerkplein 
nr. 12. Die sloot lag helemaal om de begraafplaats heen, behalve aan de 
smalle voorzijde. Er liep namelijk een sloot van de Straatweg (hoek Nassau-
straat naast de pastorie, thans notarishuis) naar het Klokkehuis en vandaar 
achter de Broeckland-scholen langs. Dat stuk vanaf de Straatweg tot 't 
Klokkehuis en verder tot het Merwedekanaal (later het Amsterdam-Rijn
kanaal) heette het Domineeslaantje. Het terrein van de begraafplaats was 
opgehoogd en had zo een logische afwatering. 

De begraafplaats, nu een rustig stukje park met oude bomen, geklemd 
tussen de scholen De Bijenschans en Broeckland, wordt alleen nog gebruikt 
voor families die daar nog ruimte hebben in een bestaand graf. Er wordt 
heel zelden begraven. 

Befaamde familienamen uit de Breukelse geschiedenis 

Klinkende voorname namen staan er op de grafkelders, de zerken. Daar
onder die van verscheidene bewoners van de prachtige buitenplaatsen langs 
de Vecht. Over iedere familie zou een boek te schrijven zijn: Van Eeghen, 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Melvil van Carnbee, Bos, Van der 
Jagt, Bastert, Matthes, Dudok de Wit. Allemaal uit de vorige eeuw, rijk, be
langrijk. 

Wij gaan eerst naar het einde van de begraafplaats links; daar is een 
grafkelder op rij 1, met de nummers 1, 2 en 3, in 1837 gekocht door Jan 
Huidekoper. In 1867 werden de nummers 4, 5 en 6 er bij gekocht en ook als 
grafkelder ingericht. De kelder werd in 1868 overgedragen aan Catharina 
Huidekoper, echtgenote van Christiaan Pieter van Eeghen te Amsterdam. 
Volgens de registers werden in de twee grote kelders in de loop der tijd een 
15-tal Huidekopers en Van Eeghens bijgezet. 

Omdat een Tjarda van Starkenborgh Stachouwer de laats te Gouverneur-Generaal van 
Neder lands Oost-Indië was, ging ik eens na waar deze familie in de Vechts t reek woonde. 
Van 1845 tot 1848 woonde een Jh r . Mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot 
Wehe op Huis ten Bosch (Zandweg 44, Maarssen). Hij was oud-burgemeester van Leens in 
Groningen; hij woonde daar op de borg Verhildersum en later op he t hu i s Borgweer te Wehe. 
Hij was eigenaar van Vechtzigt van 1853 tot 1855 en verkocht het voor ƒ 15 500,- met boerde
rij aan Pieter Nicolaas J a n Bastert , steenbakker, die eigenaar was van 1855 tot 1860. Die 
woonde op het buiten Otterspoor. Ook Tjarda woonde niet op Vechtzigt; he t was wellicht ver
huurd . J h r . Edzard was de laatste bewoner van het oude Vegt en Hoff (Zandpad 43, Breuke-
len). Hij was eigenaar van 1855 tot 1872, tot zijn dood op 4 mei 1872. Hij was achtereenvol
gens gehuwd geweest me t Aleida Warmoldina Lamber ta Ta lma en Cornel ia Pe t rone l la 
H e r m a n n a Thooft. Het huis werd verkocht en door de koper, Joan Adam Mat thes , afgebro
ken. Deze liet het huidige huis bouwen. 

In Maarssen, op Herengracht 22, s taat een prachtig huis in drieën, De Boomgaard ge
heten. Daar woonden van 1872 tot 1893 notaris Isaac Jan van den Helm en Jvr . Ca thar ina 
Allegonda Susanna Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. 

En dan het geslacht Van Eeghen. U kent Beek en Hoff in Loenen (Dorp
straat 81), het vroegere kloosterpand dat de laatste tijd weer in het nieuws is 
omdat de gemeente Loenen het heeft gekocht om er na enige uitbreiding een 
gemeentehuis van te maken. Daar woonde de familie Van Eeghen, de beken
de Amsterdamse doopsgezinde koopmansfamilie. Eerst werd Beek en Hoff 
gehuurd voor ƒ 600,- per jaar, daarna in 1795 gekocht voor ƒ 12 600,- door 
Cornelia van Eeghen, die eigenaresse bleef tot haar dood in 1801. Door ver-
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erving kwam het aan Pieter van Eeghen, van 1801 tot 1815, en daarna door 
verkoop aan Abraham van Eeghen (achtereenvolgens gehuwd met Aletta 
Willink en Petronella Rochussen), die het echter slechts kort behield, van 
1815 tot 1818. 

Er bes taa t een tekening van het huis Vrede en Rust (Straatweg 30 te Breukelen), ge
m a a k t door C.P. van Eeghen als familie van de eigenaar Pieter Huidekoper (1832 - 1852). 
Een her inner ingss teen l inks onderin de voorgevel vermeldt: "ACM van Eeghen 26 july 
1845". Pieter Huidekoper was assuradeur en burgemeester van Amsterdam (1842 - 1849) en 
gehuwd met Sara Geertruida Margare tha van Eeghen. Door vererving kwam het huis van 
1852 tot 1884 aan de ongehuwde Geertruida Margaretha Jacoba Huidekoper (begraven in 
m a a r t 1884) en daarna van 1884 tot 1886 aan Christiaan Pieter van Eeghen (op 73-jarige 
leeftijd begraven op 29 oktober 1890), die was gehuwd met Catharina Huidekoper (begraven 
in oktober 1879). 

Uit later tijd vindt men van de in Breukelen bekende familie Molenkamp 
vier graven. Het opschrift luidt: "zaad van God gezaaid tot de dag des groten 
oogstes". Op het graf van de even bekende familie Schuurman luidt de tekst: 
"Scheiden is onze bestemming. Weerzien onze hoop". 

Familiegraf I hi dok de Wit 

Halverwege aan de linkerzijde dekt een grote zerk het graf van de beken
de Breukelaar L.C. Dudok de Wit (1843 - 1913), die wij Kees de Tippelaar noe
men. Op de zerk staat alleen "Familiegraf Dudok de Wit", maar onder die 

Afb. 1. Gedeelte van de oude Breukelse begraafplaats, gezien van het graf van de familie 
Dudok de Wit. Links achter , vóór de bomenrij , de grafkelders van de families Huidekoper 
en Van Eeghen. De wat hogere grafkelder op de achtergrond iets rechts van he t midden, is 
he t familiegraf van G.J. Bos; da t heeft als enige een getraliede deur; l inks daa rvan de 
teks t "Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven", rechts van de deur "Hunne werken 
volgen hen" . Daa rach te r , vrijwel geheel schui lgaand onder k l imop, h e t kneke lhu i s j e . 
Sommige zandgraven zijn door een hekje omgeven, zoals dat met de ovale steen l inks op de 
foto, he t graf van de jonkvrouwen Helene Lucia (begraven 1856) en Anna Willemina (be
graven 1858) Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Rechts daarvan he t graf van U.G.H. 
Schmedes en de dubbele grafkelder van de familie Nahusen. (Foto H. van Walderveen, 
1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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tekst is een bronzen plaat op de gebarsten zerk zo'n 10 cm verhoogd aan
gebracht in een houten raamwerk. Het opschrift luidt: 

Aan de nagedachtenis van den goeden mensch, 
den groot - toerist - wandelaar L.C. Dudok de Wit 
"Kees de Tippelaar". 
Eenige oud-vrienden en honderden wandelaars 1925 - 1934 
3 oct. 1934 

Iedereen in Breukelen kent het verhaal, maar je kunt er niet omheen het 
weer te vertellen: Omstreeks zijn verjaardag, 3 oktober, wordt deze zo bijzon
dere figuur door ons dorp herdacht met een kranslegging. En op de eerste 
zaterdag in oktober is er een wandeltocht, georganiseerd door de wandel
sportvereniging Dudok de Wit. Er staat rond die tijd enkele weken een poffer-
tjeskraam, waarmee de familie Van der Steen uit Bussum al minstens een 
kleine eeuw jaarlijks naar Breukelen komt, en er is een paar dagen kermis 
op de Markt. 

Want de wandelaar , weldoener en kindervriend Kees liet een Fonds na, met de bepa
ling, da t met da t geld op zijn verjaardag de schoolkinderen van he t dorp een schoolreisje 
zouden maken of op poffertjes worden getracteerd. De burgemeester beheer t he t geld. Maar 
het dorp groeide en alleen een portie poffertjes bleef voor het Fonds betaalbaar. 

En zo ziet men volgens een keurig schema rond de verjaardag van Kees successievelijk 
klassen van alle basisscholen achter juf of meester aanlopen van school n a a r de k r a a m op 
de Mark t om daar die typisch Nederlandse portie poffertjes te verorberen. Een t radi t ie die 
in ere wordt gehouden in ons dorp en waar de kinderen van genieten. 

Graf van de Engelse oorlogsvlieger Maltby als Breukelse gedenkplaats 

Er hangt naast het mooie smeedijzeren hek met gietijzeren staanders 
met zandlopers (dat overigens al jaren iets uit het lood hangt en daardoor 
niet goed open en dicht gaat) een bordje met het opschrift "Oorlogsgraf van 
het Gemenebest / Commonwealth war grave". Helaas zijn er na de Tweede 
Wereldoorlog in ons land vele begraafplaatsen met dit opschrift in meer
voud. Op de Breukelse begraafplaats is één graf waarop dit bord betrekking 
heeft: dat van Flight Lieutenant Christopher James Maltby, een 21-jarige 
Engelse vliegenier (10.5.1923 - 25.3.1945) die op 25 maart 1945 met zijn squa
dron Spitfires een aanval deed op de spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij het 
station. Hij vloog te laag en werd getroffen door de ontploffing van de door 
hemzelf uitgeworpen bommen, als gevolg waarvan zijn Spitfire neerstortte 
bij Kortrijk. Op zijn zerk staat "from the inhabitants of Breukelen". 

Hij stierf voor onze vrijheid en daarom herdenkt Breukelen elk j a a r op 4 mei de slacht
offers van de Tweede Wereldoorlog bij het graf van die jonge Engelsman. Een stille stoet 
inwoners - met de burgemeester voorop - begeeft zich dan van he t gemeentehuis Boom en 
Bosch naa r he t graf op die oude begraafplaats. Nadat de luidklok "Peter" achtmaal heeft 
geslagen, neemt men na de kranslegging twee minuten stilte in acht . Een hoornblazer van 
de Brassband Breukelen blaast "The Last Post" en daa rna worden "God save the King" en 
he t "Wilhelmus" gespeeld. 

Vrijthof 

Voordat de besproken begraafplaats er was, begroef men op het "kerkhof' 
dat nu het Kerkplein heet, of - als men genoeg geld had - in de kerk. 

Het kerkhof was het oude "vrijthof, dat door de koster werd onderhou
den. Het vrijthof was in ver verleden tijden een middelpunt in de gemeen
schap. Niet alleen werden de doden er herdacht, er werd ook vergaderd, ge
handeld, gefeest en gevrijd. 
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De koster zorgde voor het dagelijks onderhoud van het kerkgebouw en de 
liturgische voorwerpen en voor de netheid op het vrijthof, maar was tevens 
schoolmeester en later ook voorlezer in de kerk. Bovendien zorgde hij voor 
het uurwerk in de toren. 

Zo'n voorlezer was in onze eeuw nog de heer C.J. Naerebout, die werkelijk een mooi 
graf heeft op het oude kerkhof "achter de kerk": een goed onderhouden monument langs het 
middenpad, waar hij in 1923 werd begraven. Hij was een zeer bekende dorpsgenoot, een on
derwijzer van de School met de Bijbel, die bijzonder goed vertellen kon. Hij las geruime 
tijd zondags in de Pieterskerk de door de dominee opgegeven bijbelgedeelten voor, voordat 
laatstgenoemde aan zijn preek begon. 

Afb. 2. Graf van Christi-
aan Johannes Naerebout, 
geboren 22 april 1881, 
overleden 27 juni 1923. Op 
de afgeknotte zuil staat de 
tekst "Hij is mijn lust . 
Ook als mijn stof eens 
rust.". Vóór de zuil een 
horizontaal grafsteentje 
ter nagedachtenis aan 
zijn vrouw, Adriana Ca-
tharina Naerebout-Ligte-
lijn, geboren 13 december 
1885, overleden 22 april 
1972. (Foto gemaakt door 
H. van Walderveen, 1994, 
en opgenomen in Foto
archief Historische Kring 
Breukelen.) 

Graven onder de toren 

Vanaf het moment dat het christendom in onze streken zijn intrede deed, 
zijn er doden begraven in de kerken. De vroegste Christenheid gaf er de 
voorkeur aan de overledenen zo dicht mogelijk bij het altaar te begraven. 
Daar waren vaak een of meer resten van een martelaar ingemetseld. Min
der belangrijke personen kregen een plaatsje elders, tot in de uithoeken van 
de kerk, of daarbuiten. In Breukelen gebeurde dat ook. 

Zoals boven de deur in de toren van de Pieterskerk te lezen is, werd de 
toren van de kerk vanwege instorting herbouwd in 1705. Toen men in 1703 
ging graven voor de fundering van de nieuwe kerktoren, trof men in de 
grond stolpgraven zonder bodem aan. Zij lagen 5 tot 6 voet onder de grond en 
waren 8 tot 12 voet lang. De graven waren opgebouwd uit tufstenen platen, 
die tegen elkaar waren gezet en voorzien waren van een deksel bestaande uit 
twee schuin tegen elkaar geplaatste tufstenen panelen. Het betreft de oudste 
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vorm van grafkisten. Stolpgraven worden ze genoemd omdat de dode zo op 
de aarde werd gelegd en de kist als een stolp daaroverheen werd gezet. Deze 
wijze van begraven stamt uit de eerste tijd na de kerstening. Een bewijs van 
zeer hoge ouderdom dus. 

Ik haa l enkele bijzonderheden aan van dit monument , de oude Pie terskerk , omdat daar 
de sporen van de oudste graven van ons dorp te vinden zijn. Zoals Ds. A.W. Kuipers te recht 
schreef: "met alle aanbouwsels , kapellen, consistorie, u i t verschil lende tijden, vormt deze 
dorpskerk een boeiende s taa lkaar t van bouwijver door de eeuwen heen. Bewust is dit com
plexe karak te r tijdens de laatste restaurat ie van 1980 gehandhaafd!" 

Grafetenen in de Pieterskerk 

Vóórdat Napoleon ons land bij Frankrijk inlijfde, werd regelmatig ook in 
de kerk begraven. Aan de achterwand heeft vóór de Kerkelijke Reformatie 
een altaar etc. gestaan, maar alles is verdwenen en het koor is geworden tot 
een ingangspartij en een rouwkapel: zie de graven en rouwborden van de 
adellijke families. Een rouwbord was een teken van rouw, aangebracht 
boven de deur van een sterfhuis. Later kwam het in de kerk als herinnering 
aan de overledene. De rouwborden aan de muren geven aan wie belangrijk 
waren en hier ter aarde werden besteld. Ik wijs ook op de tombes van de fa
milies die eeuwenlang over Breukelen de scepter hebben gezwaaid: de bewo
ners van kasteel Nijenrode. En dat alles bevindt zich in het koor en de daar
mee verbonden Van Nijenrodeskapel. 

Behalve in het koor en de grafkapellen werd tevens elders in de kerk be
graven. In schip en transept kan men de grafstenen zien; een aantal namen 
komt nog steeds voor in de Breukelse kerkfamilie. In de Franse tijd werd het 
begraven in de kerk verboden, maar nauwelijks was Willem I koning gewor
den of dat verbod werd ingetrokken. In 1827 werd het bij Koninklijk Besluit 
evenwel opnieuw ingevoerd, en ditmaal definitief. Kerkbestuurders wezen 
op derving van inkomsten. Bovendien moesten er hoge kosten worden ge
maakt om meer terrein buiten de kerk als begraafplaats in te richten. 
Aanvankelijk werd nog op het Kerkplein begraven, maar al snel kwam de 
begraafplaats ten westen van de kerk tot stand. 

Toen deze nog dicht bij de kerk gelegen begraafplaats vol was, werd in 
1948 buiten het dorp de algemene begraafplaats aan het Zandpad ingericht. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

5. D e huizen in de "Koekenbuurf 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De Koekenbuurt was een steeg die aan de westkant van de Dannestraat 
daar loodrecht op stond, ongeveer op de plaats waar nu de ingang van het 
Arbeidsbureau is. Aan de noordzijde van die steeg stonden tot omstreeks 
1957 negen huizen met hun ruggen tegen het Huys te Keyserrijck en het 
daarachter liggende koetshuis. De Koekenbuurt is, evenals Het Keyserrijck 
omstreeks 1964 verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw ten behoeve 
van het Arbeidsbureau. 

De steeg van Bart van Eyk, later van Griffioen en Van Santen 

De steeg en de acht huizen die er toen stonden, werden in 1799 door de 
smid Bartholomeus van Eyk gekocht uit de failliete boedel van de meelhan-
delaar Dirk van Geytenbeek.1 In 1832 waren ze het eigendom van Marga-
retha Bieshaar, de weduwe van Bart van Eyk, die vanaf 1824 als rentenier
ster in het huis Vecht en Dam woonde. Zij en haar man hadden in 1823 deze 
percelen met de kadasternummers 28 - 30 en 37 - 42 (zie hiervoor de publika-
tie genoemd in noot 2, daarin afb. 1 op blz. 173 en afb. 3 op blz. 176) vermaakt 
aan "de R.C. Kerk en Armen".3 Daarbij hadden zij bepaald, dat na hun 
overlijden de pastoor en de kerkmeesters de huizen zouden beheren zonder 
da t de armenmeesters zich ermee mochten bemoeien. Nimmer mochten de 
a rmen er gratis gehuisvest worden, want uit de huuropbrengst moest 50 
j a a r lang ieder j aa r voor hen "een jaargetijde met een zingende misse met 
zes waschkaarsen" gehouden worden. Bart van Eyk overleed nog in datzelf
de j a a r 1823, Margaretha Bieshaar in 1833. De acht woningen werden nog 
heel lang voornamelijk door rooms-katholieke gezinnen bewoond. Aan het 
einde van de steeg was een plank over "de wijk", zodat de kinderen na 1885 
gemakkelijk op het plein van de R.K. school konden komen. 

Omstreeks 1888 verkochten de kerkmeesters de huizen en de steeg aan 
Hendrik Griffioen. Deze liet het hoekhuis, waarin zich vroeger drie wonin
gen hadden bevonden, opknappen en aan het einde van de steeg een huis bij
bouwen (zie Afbeelding 1, nr. 25).4 Na het overlijden van Hendrik Griffioen 
in 1891 ging het eigendom van de huizen over op zijn zoon Leendert J a n 
Griffioen en schoonzoon Dirk Jacob van Santen.5 De laatste was van 1924 tot 
zijn overlijden in 1928 eigenaar van het hele complex tussen de Danne en de 
werf van Van Stam. Zijn erfgenamen verkochten in 1938 enkele gedeelten 
van dit bezit. 

De huizen in de Koekenbuurt werden op 20 mei 1938 door de Breukelse no
tar is E.B. van Julsingha geveild. De steeg en de huizen Dannest raat 15, 17, 
19 en 25 (zie Afbeelding 1) werden het gezamenlijke eigendom van Arie van 
Stam, Gerrit van Hienen en Cornelis de Jager.6 In 1940 kochten zij ook de 
huizen Dannestraat 13, 21 en 23. 

Het hoekhuis aan de noordkant van de steeg 

In het hoekhuis met de oude kadasternummers 28 en 29 vestigden de 
kerkmeesters in 1878 de toen gestichte R.K. kleuter- en naaischool. De kleu
terschool had twee ruime en hoge lokalen, maar beschikte niet over een 
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r v a t e r de Danr 
ig A 

N 

Markt 

Afb. 1. F r a g m e n t van kadas te rkaar t Breukelen-Nijenrode, Sectie C, uit 1959. Bijgeschre
ven zijn de hu i snummers aan Dannes t raa t en Markt uit 1885 en 1950. K a d a s t e r n u m m e r s 
(omcirkeld): 43 = huis 1 are (a) 38 centiare (ca); nr. 1383 = huis en erf 7 a; nr. 1871 = werk
plaats, huis , erf en garage 9 a 60 ca; nr. 1925 = huis, stal en erf 5 a 50 ca; nr. 1926 = huis en erf 
2 a 70 ca; nr. 1931 = erf 1 a 15 ca; nr. 1938 = huis en tuin 5 a; nr. 1939 = huis en erf 1 a 50 ca; nr . 
1940 = huis , erf en werkplaats 2 a; nr. 1941 = huis en erf 1 a 70 ca; nr. 1948 = huis en tuin 2 a 20 
ca; nr. 2042 = water 83 ca; nr. 2043 = water 55 ca; nr. 2107 = 2 huizen 72 ca; nr. 2108 = 7 huizen, 
erf en steeg 3 a 41 ca; nr. 2109 = 5 huizen, loods en erf 3 a 66 ca; nr . 2110 = 3 huizen, pakhuis 
en erf 3 a 19 ca; nr . 2111 = huis en erf 1 a 8 ca; nr. 2395 = stal, erf, 10 huizen en gedeelte waag-
gebouw 23 a 16 ca. 

speelplaats.7 In 1885 verhuisde de school naar de vrijgekomen kerkelijke ge
bouwen aan de Straatweg, waar nu garagebedrijf Van Ekris gevestigd is. De 
nieuwe eigenaar Griffioen liet het hoekpand in 1888 tot twee woningen ver
bouwen. Het is niet waarschijnlijk, dat hij als protestant in de hoogopgetrok-
ken zuidgevel een kruis heeft laten metselen. Deze versiering zal dus al op 
een oudere datum daar zijn aangebracht.8 

De noordelijke woning (aanvankelijk met huisnummer 147, later 180 en 
tenslotte Dannestraat 27) was maar smal en had zijn deur in de Danne
straat (zie Afbeelding 2). Links van de deur was op de benedenverdieping 
een woonkamer, op de eerste verdieping was een slaapkamer en daarboven 
een lage zolder. De gang was als keuken ingericht en de privaatruimte was 
halverwege de trap gecreëerd.9 

In 1890 woonde de kleermaker C. Kattevilder er, daarna schipper Cornelis Verwoerd en 
in 1897 de gezusters Ida en Wilhelmina Snel. Hun roepnamen waren Daatje en Mijntje. 
De laa ts te werd spottend Mijntje Langzaam genoemd, omdat ze ziekelijk was en allesbe
halve snel. Twee j aa r la ter verhuisden de zusters naar Dannegracht 226 (nu nr . 12). De 
k leermaker Dominicus van Riet woonde in het huis van 1899 tot zijn overlijden in 1906. 
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Hij was in 1898 op 45-jarige leeftijd getrouwd met de weduwe van t immerman J a n de 
Kruiff, die op Dannegracht 173 gewoond had en vier kinderen meebracht.Van 1910 tot 1954 
heeft de bl indgeworden t immermansknech t en brugwachter Mar t inus de Lange er ge
woond. Hij had als brugwachter in 1916 een afschuwelijk ongeluk meegemaakt: bij he t om-
hoogdraaien van de brug raak te een zevenjarig zoontje van zijn buren, de familie Knoop, 
met zijn hoofd bekneld tussen de bascule en de schuine s teunstang van de brug; hij was op 
slag dood.10 Geen wonder dat de kinderen voortaan bij de brug werden weggejaagd. Dat ge-

Afb. 2. De huizen Dannes t raa t nr. 27 en 29 omstreeks 1950. Links het gebouw van de voor
malige R.K. kleuterschool met de woning van Mart inus de Lange. Rechts he t gedeelte van 
"Het Huys te Keyserrijck" waar Pfeiffer zijn melkwinkel en woonhuis had. (Foto-archief 
His tor ische Kring Breukelen.) 
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beurde zelfs bij he t woonhuis van De Lange, waar in de benedenkamer een ro lmangel 
s tond en men tegen beta l ing lakens kon la ten mangelen. Wannee r d a a r k inde ren kwa
men kijken, kregen ze ook te horen: "Wegwezen, veel te gevaarlijk".1 1 De laats te bewoner 
van het huis van 1959 tot 1962 was Meep Donkelaar. 

De woning met de ingang aan de steegkant (huisnummer 148, later 181 
en tenslotte Dannestraat 11) had op de begane grond een kleine woonkamer, 
op de verdieping twee ineenlopende kamers, een alkoof en een keukentje, 
daarboven een lage zolder.9 

Eerst woonde schipper J.L. Huussen in dit huis. In 1897 kwam de 25-jarige schoenma
ker A.J. Knoop er met vrouw en twee kinderen wonen. Hij zal het , evenals de andere bewo
ners van de steeg, niet breed gehad hebben, want op den duur moest hij voor vrouw en twaalf 
kinderen de kost verdienen. De in 1905 in Het Keyserrijck geboren Jacob de Bruyn moest er 
als kleine jongen van zijn moeder wel eens een potje eten brengen.1 2 Vader Knoop m a a k t e 
aan huis fïetstasjes en la ter met zijn jongens fietszadels in de schuur van Van Walderveen 
aan de overkant van de s t raa t (nu Dannes t raa t 2).1 3De zadels vonden veel aftrek, zodat hij 
een grotere werkplaats nodig had voor zijn vijf personeelsleden, waaronder vier zoons.14 

Die vond hij op de zolder van de nabijgelegen "oude zaal van Stam" (zie noot 2: luchtfoto op 
blz. 174, rechts van pijl 2). Door de uitvinding van een zweefzadel ging de zaak zo goed, dat 
Knoop in 1924 een fabriek met woonhuis aan de Straatweg, nu nummer 139 - 143, kon laten 
bouwen. In 1927 overwoog hij zelfs een eigen leerlooierij te s t ichten a a n h e t Merwede-
kanaa l ten noorden van de Looyersdijk, maar de gemeenteraad gaf ui t vrees voor s tank
overlast hiervoor geen vergunning. 1 5 In het hoekhuis Dannestraat 11 woonde van 1945 tot 
1951 W. van Oostveen, die in de oorlog ondergedoken was bij zijn zwager G. Masmeijer op 
nummer 25. Toen he t hoekhuis in 1962 onbewoonbaar was verklaard, kreeg de bewoner 
H.C. Draayer een ontruimingstermijn van een ha l f j aa r . 

Het tweede huis in de steeg, met het adres Dannestraat 13, was al gerui
me tijd vóór 1962 onbewoonbaar verklaard en was daarna als pakhuis in 
gebruik. Het geheel, bestaande uit de woningen Dannestraat 27, 11 en 13 
(Sectie C nr. 2412 dubbel huis met pakhuis, 94 centiare), was in 1959 het ei
gendom van melkrijder Cornelis de Jager in Oud Aa; in 1961 van diens erf
genamen. Na lang onderhandelen kwamen de panden in september 1963 
aan de Gemeente Breukelen.16 Omdat de sloop uiterlijk op 14 oktober zou be
ginnen, moest kruidenier G.W. Harbers het pakhuis Dannestraat 13 op 
korte termijn ontruimen. Het afbreken zou onder toezicht van Gemeente
werken uitgevoerd worden door de Erven De Jager, die de eigendom van de 
afkomende bouwmaterialen hadden bedongen. Buurman W.C. Pfeiffer liet 
in november 1963 door zijn advocaten, de dames Haars en Baud te Breuke
len, bij de Gemeente Breukelen informeren welke voorzorgsmaatregelen ge
nomen zouden worden om beschadiging van zijn pand te voorkomen. De 
Gemeente beloofde zijn huis te zullen stutten en dat is ook gebeurd (zie 
Afbeeldingen 3 en 5). 

De overige huizen in de steeg 

Het tweede huis in de steeg (kadasternummer 30, huisnummer A 149, 
later A 183 en tenslotte Dannestraat 13) was wat groter en hoger dan de vol
gende huizen. 

Het werd in 1849 bewoond door de 55-jarige weduwe van J a n de Kruyff, die als "slaap-
steehoudster" in haa r onderhoud en dat van haar kinderen voorzag. In 1860 werd h a a r in 
1835 geboren zoon J a n hoofdbewoner van dat huis. Zijn vrouw Maria Vervoorn baarde er 
negen kinderen, waa rna ze h a a r ervaring in praktijk bracht als baker . J a n de Kruyff ver
diende de kost als metselaar en heeft tot zijn dood in december 1914 in dit huis gewoond. Hij 
werd 79 jaar . Zijn vijfjaar jongere vrouw overleed in 1916. In 1917 werd he t huis verhuurd 
aan J a n van Hat tum, die met zijn vrouw Johanna Velis en twee kinderen uit Breukelen-St . 
Pieters kwam. Gerardus Jacobus de Jeu, die bij Bronwasser werkte, heeft er omstreeks 1924 
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SÊL 

Afb. 3. De laatste huizen aan de Koekenbuurt (nrs. 13, 11 en 27) werden in december 1963 ge
sloopt. Gemeentewerkl ieden verwijderen de fundering. (Foto mevr. A.F. de Bruin, Breu-
k e l e n . ) 

met zijn gezin gewoond tot hij naar Domineeslaantje 3 verhuisde. In 1938 werd een gedeelte 
van he t hu i s bij de woning van melkboer Pfeiffer getrokken (zie de afdekkingen op Afbeel
ding 3). De laatste bewoners waren Albert van der Weyde tot 1941, Jan F. Vermaat tot 1949 en 
J a n Verbeek tot 1951. Eigenaar C. de Jager verhuurde daarna de op 18 mei 1949 onbewoon
b a a r ve rk laa rde woning aan de kru idenier G.W. Harbers , die zijn winkel in de Danne-
s t r aa t had (zie Afbeelding 5). 

Vervolgens kwamen de gewoonlijk eveneens intensief bewoonde huizen 
drie tot acht. 

Het derde huis (kadas ternummer 42, huisnummer A 184, later Dannes t r aa t 15) werd 
van 1849 tot 1865 bewoond door de logementhoudster Maria van den Tempel-Hendriks. Zij 
was een weduwe met drie kinderen en had meestal twee inwonenden. Daarna woonde tuin
man Jacobus Mok er tot 1877, zijn weduwe tot 1884. Na 1906 was het jarenlang de woning 
van s igarenmaker Paulus van Riet, die niet meer werkte maar nog wel s igaren verkocht. 
Tot 1945 woonde Martinus Mulder er met zijn vrouw, daarna tot 1951 H. van Zoelen. Ook dit 
hu is werd in 1949 onbewoonbaar verklaard.1 7 De ontruimingstermijn werd, evenals voor 
de huizen Dannestraat 13 en 19, verlengd tot december 1951. In 1957 werd het tegelijk met de 
volgende huizen in de steeg gesloopt. 

Het vierde huis (kadasternummer 41, huisnummer A 185, later Dannes t raa t 17) was tot 
1874 de woning van k l e e r m a k e r Gi j sbe r tus Degenkamp, d a a r n a van sch ippe r Dirk 
Steenbrink, die in 1897, toen zijn kindertal tot 10 was gestegen, naar de Nieuwstraa t ver
huisde. Zijn zwager Anthony Velis, die bij Matthes op Queekhoven werkte en slechts vijf 
k inderen had , betrok toen de vrijgekomen woning. Na zijn overlijden in 1899 bleef zijn 
weduwe Geertruida Steenbrink er met haa r kinderen wonen. Albert van der Weyde woonde 
er van 1941 tot hij in 1947 de snoepwinkel van Jan van Kooten in het pand Dannestraat 4 
voort ging zetten. H.A. Versteeg uit Oud Aa woonde er tot hij in 1953 naar het hoekhuis nr. 
11 verhuisde. 
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In he t vijfde huis (kadasternummer 40, hu isnummer A 186, la ter Dannes t r aa t 19) woon
de de in 1812 geboren werkman Pieter Steenbrink met vrouw en zeven k inderen . Toen in 
1866 de cholera toesloeg,18 overleed op 6 augustus eerst vader Steenbrink en twee dagen la ter 
de dertigjarige zoon Hendrik. In Breukelen stierven tussen 11 juni en 23 augus tus van da t 
j a a r 23 mensen aan de gevreesde ziekte. Twaalf j a a r la ter overleed de weduwe Steenbr ink , 
w a a r n a h a a r zoon Cornelis hoofdbewoner van he t huis werd. Hij was vrachtr i jder en ver
huisde omstreeks 1895, toen zijn gezin zes kinderen telde, naa r de Dannegrach t (nu nr . 10). 
Vervo lgens woonde de g rondwerker A d r i a a n van Kessel er en in 1915 zijn d o c h t e r 
M a t h i l d e , die me t de vi j lenkapper H e r m a n u s Vandeloo was ge t rouwd . W.A. W e y m e r 
woonde er tot 1945, daarna de uit Rotterdam gekomen Nie. van Weelie tot 1949 toen hij een 
hu is aan de Wi lhe lminas t raa t kon betrekken. 

Het volgende huis (kadasternummer 39, hu isnummer A 187, later Dannes t r aa t 21) werd 
tot 1867 bewoond door de werkman Gerrit Versteeg, van 1874 tot 1898 door de werkman 
Cornelis de Lange, daa rna door zijn zoon, metselaar Johannes de Lange, die tot dan toe me t 
zijn vrouw en vijf k inderen op nummer A 188 gewoond had. In 1909 kwam de weduwe 
Hendr ina Witjes-Willems er wonen. Na 1920 woonde Kees Hogenes er, die eers t op de 
melkfabr iek Insu l inde en l a t e r op de zadelfabriek van Knoop we rk t e . Als lid van de 
muziekveren ig ing bespeelde hij de cont rabas . Van 1943 tot 1946 woonde Gijsbert den 
Ochtend in dit huis . 

Het zevende huis (kadasternummer 38, hu isnummer A 188, la ter Dannes t r aa t 23) werd 
van 1849 tot 1881 bewoond door de werkman Jacobus Oostveen, daa rna door zijn weduwe en 
haa r dochter Gerritje, die met de schipper B.J. Broekhuizen trouwde. Van 1900 tot 1917 woon
de de t u inman Simon van Put ten met vrouw en vijf kinderen er. Daa rna tot 1919 schipper 
J a n Willem Keiman en vervolgens Gerardus Veen, die op de gasfabriek werkte . In 1944 
k w a m de weduwe A. Metaal -van Hoof er, in 1946 opgevolgd door h a a r zoon H e n d r i k 
Metaal . Deze kreeg in oktober 1949 een duplexwoning in de Wilhelminast raat toegewezen. 

Afb. 4. De Dannes t r aa t in 1963. Het Huys te Keyserrijck met boekhandel en melkwinkel 
s taa t er nog. De Koekenbuurt is afgebroken. Op de achtergrond zijn de huizen D a n n e s t r a a t 
1 - 5 zichtbaar. (Foto mevr. A F . de Bruin, Breukelen.) 
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Afb. 5. De Dannes t raa t gezien vanaf de Markt in oktober 1968. Het huis l inks op de voor
grond is de ontruimde villa "Buitendorp". Het huis rechts is he t hoekhuis aan de Brouwerij 
(nr . 8), d a a r a c h t e r de winkel van Harbe r s ( D a n n e s t r a a t 2), de drie iden t ieke hu izen 
(Dannes t raa t 4 - 8, waarvan nr. 4 nu is afgebroken) en het verhoogde pand van De Haas . In 
het midden de gestut te zijgevel van Pfeiffer. (Foto uit Archief Gemeente Breukelen.) 

Het laa ts te huis (kadasternummer 1290, huisnummer A 189, later Dannest raat 25) had 
Hendrik Griffioen in 1889 op het oude bleekveld laten bouwen. De eerste bewoners waren de 
52-jarige k lompenmaker -bo te rhande laa r Johan van den Wijngaard, zijn 31-jarige vrouw 
Dirkje Zuiddam en h u n zeven kinderen. Van den Wijngaard was van 1900 tot 1917 orgel
t r apper in de gereformeerde kerk.1 9 Nadat Van den Wijngaard naa r de steeg van Buma 
aan de Herens t raa t was verhuisd, woonde werkman J a n Vink er tot 1898 en J.R. van der 
Heiden van 1901 tot 1918. In 1919 kwam de postbode A.G. Kattevilder er met zijn vrouw en 
twee k inderen . Gerri t Masmeyer, die bij kolenhandelaar De Kruif werkte, woonde er met 
zijn gezin van 1930 tot 1949 en tenslotte H. Bergman tot het huis in 1954 onbewoonbaar werd 
v e r k l a a r d . 2 0 

Het huis Dannestraat 25 was iets groter dan de andere woningen; het had 
zelfs een kelder en een beschoten kap. Er was geen keuken en de enige wa
terkraan bevond zich in het halletje achter de trap. Als men water wilde tap
pen, moest eerst het onderste gedeelte van de zoldertrap, dat met scharnie
ren aan de muur was bevestigd, opzij geklapt worden. Als vader Masmeyer 
zwartbestoven van zijn werk kwam, waste hij zich meestal in een emmer op 
het straatje voor de deur. Ten westen van het huis waren drie gemeenschap
pelijke privaten, waarvan het riool in de zogenaamde Wijk uitmondde. De 
bewoners van zeven huizen maakten er gebruik van en hielden ze schoon. 
Alleen het hoekhuis nr. 11 had een eigen privaat, maar dat stond in de keu
ken. Moeder Masmeyer zei altijd tegen haar kinderen, dat hun tante Van 
Oostveen in de soep kon roeren terwijl ze op het toilet zat.21 

De huizen in de Koekenbuurt waren éénkamerwoningen waar je met de 
deur in huis stapte. Ze waren 5,40 m diep, en hadden twee bedsteden. Ze 
zagen er verzorgd uit, de voorgevel was gewit en de vensterbanken werden 
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aan de buitenkant gesierd door fleurige bloemen die in potten achter rekjes 
stonden. Aan de overkant van de twee meter brede steeg was een schutting 
(zie noot 2; daarin afb. 2 op blz. 174). Daarachter lag het erf van Van Stam 
met een geurende mestvaalt naast de paardenstal en een waterplaats voor 
de bezoekers van de kaaswaag of de zondagse kerkdiensten. Ondanks deze 
bezwaren vonden de huurders van de huizen in de steeg het er gezellig 
wonen. Ze vormden een hechte gemeenschap, zaten bij goed weer veelal bui
ten en hadden veel plezier met elkaar.22 

In 1949 werden de woningen met de huisnummers 13 t/m 23 te vochtig en 
te donker bevonden. Ze kregen te weinig licht door het enige raam naast de 
voordeur. Ze bezaten geen keuken, geen toilet en geen slaapkamers. Daarom 
werden ze onbewoonbaar verklaard. De ontruimingstermijn voor de num
mers 13, 15 en 19 werd in 1950 met eenjaar verlengd. De gezamenlijke eige
naars van de steeg met vijf woningen en twee pakhuizen (Sectie C nr. 2108, 3 
a 41 ca) waren toen W.A. van Stam en C. de Jager. De Erven Van Stam ver
kochten in 1956 hun helft aan de Gemeente Breukelen. Pas nadat in 1957 C. 
de Jager dat ook had gedaan,23 werden de huizen Dannestraat nrs. 15 t/m 25 
gesloopt. 

Drie huizen aan de zuidzijde van de steeg 

Aan de zuidkant van de "Koekenbuurt" stonden in 1799 drie huizen die 
het eigendom waren van de meelhandelaar Dirk van Geytenbeek. Die was 
niet in staat zijn schulden te betalen, had toen zijn "insolvente boedel" verla
ten en daarom werden zijn bezittingen op 10 april 1799 publiek verkocht "ten 
Huyse van Bart Koops Casteleyn in het Gerechtshuys te Breukelen". De 
tuinder Gerrit Langezaal werd de nieuwe eigenaar van "drie huysingen of 
wooningen staande bij elkander in de Danstraat, daar ten zuijden den eige
naar selfs en ten noorden de huysingen van Barend van Eyk en ten oosten de 
Dan straat".24 Twee van de drie huizen stonden met hun voorgevel aan de 
Dannestraat, de derde stond achter het tweede huis en had een ingang en 
een tuin aan de Koekenbuurt. Bij de instelling van het kadaster in 1832 
waren de huizen onder het ene nummer 43 gebracht (zie Afbeelding 1 en in 
het artikel genoemd in noot 2 afb. 1 op blz. 173 en afb. 2 op blz. 174). Ze waren 
toen eigendom van Gerrits zoon Barend Langezaal.25 Die verkocht ze op 11 
april 1844 aan Mijndert Meyers, de timmerman die aan de Brouwerij woon
de.26 Op 7 april 1854 kwamen de "drie arbeiderswoningen" voor ƒ 1000 in het 
bezit van hoofdonderwijzer-koster Cornelis van den Berg.27 De koper mocht 
geen deuren of ramen maken die zouden uitkomen op de bloementuin van 
het ernaast staande huis van Cornelis van Stam. Deze zou het bestaande 
raam van een der verkochte huizen, dat in de bloementuin uitkeek, nimmer 
betimmeren of beplanten. De volgende eigenaren van het pand waren koop
man Anthonie de Wit in 1867, rietdekker Jan van Woudenberg te Houten in 
1878 en bierhandelaar Hermanus Verwoolden te Utrecht in 1912. 

Bij de verkoop in 1854 waren de drie woningen tot 1 mei verhuurd. Het achterste en hoog
ste huis voor ƒ 38 per j aa r aan Jan van Schaik, dat op de hoek voor ƒ 38 aan Teunis Smoren-
burg en het huis ten zuiden ervan en uitkijkend op de bloementuin van Van Stam, voor ƒ 35 
aan de weduwe Gerards. In het achterste huis (toen wijk A nr. 131, later nr. 137, 155 en 190) 
vestigde zich in 1856 de bejaarde Pieter Smaling met zijn gezin. Na zijn overlijden in 1863 
woonde zijn weduwe Maria van Meisen er tot h a a r dood in 1872. De weduwnaar Willem 
van Riet was in 1859 me t Alida Smaling getrouwd en trok toen bij zijn schoonouders in. Hij 
overleed in 1866, waa rna zijn weduwe met drie kinderen bij h a a r moeder bleef wonen. 
H a a r zoon Dominicus van Riet woonde tot zijn 45ste j aa r bij haa r . Alida van Riet-Smaling 
bleef in het huis wonen tot zij in 1912 op 89-jarige leeftijd overleed. In dat j aar werd het huis 
verenigd met de twee andere huizen, die toen de nummers A 191 en 192 droegen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 2, 1994 



79 

Afb. 6. De oude k lompenmakersschuur achter de woning Dannes t r aa t nr. 9 van Jacob 
Sprey. (Foto Jaap Groot, uit Collectie mevr. A.J. Groot-Wisse, Breukelen.) 

Toen Teunis Smorenburg in 1855 met zijn vrouw en vier kinderen naar Amerika ver
trok, werd he t hoekhuis (nr. 132, later nr. 138, 156 en 191) achtereenvolgens bewoond door 
Adr ianus van Put ten, Dirk Meyers, de weduwe L.C. van der Horst-Boekweg en de vroed
vrouw Petronella Louisa Voituron. 
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Petronel la kwam uit Zaltbommel en was in 1850 op 31-jarige leeftijd als verloskundige 
in Breukelen aangesteld. Ze woonde hier met haar zuster en neef, had een zwakke gezond
heid en is m a a r 46 j aa r oud geworden.28 

In 1868 kwam Cornelis van den Burg er wonen, in 1871 Adrianus van Doorn. Die bleef 
er twee j a a r en daarna woonden talrijke huurder s er slechts korte tijd. Een ui tzonder ing 
was Goozen Daamen, want die woonde er van 1879 tot 1889. De weduwe W.A. van Kooten-
Koenen woonde daa rna in het huis en tot 1907 de hoepelmaker Willem van Zoelen u i t 
I J s se l s te in . La te r woonden de t immerman Mar t inus de Lange, de we rkman Willem v a n 
Eist en de groentekoopman Gerrit van Loenen er. In 1912 werd ook dit huis samengevoegd 
met de andere twee woningen. 

In he t derde huis (nr. 133, later nr. 139, 157 en 192) heeft de weduwe Aleida Aarts-Gerards 
tot haa r dood in 1861 gewoond. Zij werd opgevolgd door de smid Petrus Meulemeester , in 
1871 door de molenmaker Cornelis Snel die het j aa r daarop overleed, waa rna de gru t te r s -
knecht J . Venis he t huis betrok. De smidsknecht H.J. Vink woonde er van 1873 tot 1878, 
daa rna Pieter Koenen en de t immerman Cornelis Broekhuizen. Van 1883 tot 1899 woonde 
de weduwe C.M. Boereboom-Korthoef er en tot 1911 haar dochter Johanna. 

Het huis van Dien Kemp, later van Jacob Sprey, Dannestraat 9 

In 1912 werden de drie huizen met de nummers A 190-192 aan de zuidzij
de van de steeg verenigd tot nr. 192, later Dannestraat 9. Er vond geen ingrij
pende verbouwing plaats, want op de luchtfoto uit 1926 zijn de daken van de 
oorspronkelijke huizen nog zichtbaar. De nieuwe eigenaar ve rhuurde he t 
pand aan de 59-jarige weduwe Dien Kemp.2 9 Zij had tevoren op de zolder van 
h a a r eenkamerwoning Watersteeg 268 een logement voor bedelaars geëx
ploiteerd. Als haar gasten al te vies leken, bracht zij ze onder op de zolders 
van twee naburige huizen in die steeg.30 Ook in de Dannestraat bleef Dien 
Kemp "slaapsteehoudster". Haar huis werd meestal de "bedelaarsdoelen" 
genoemd, een enkeling sprak spottend over "de luis aan de ketting". Een 
vijftal oudere mannen vond er een vast onderdak. Nada t h a a r zoon was 
overleden en haar dochter vertrokken, verhuisde Dien in 1918 naar Utrecht. 

Het huis kwam te koop en klompenmaker Jacob Sprey uit de Kerks t raa t 
werd de nieuwe eigenaar en bewoner.31 De Koekenbuurt, die ook wel "de 
steeg van Dien Kemp" genoemd werd, kreeg toen de aanduiding "de steeg 
van Sprey". In de schuur achter zijn huis maakte Sprey klompen. Aan de 
overkant van de plaats op het erf stond het hok waarin de houtkrullen wer
den gedroogd en de schuur waarin zijn zoon Jaap zijn vis bak te . Vrouw 
Sprey had in het voorhuis op de hoek van de steeg een viswinkeltje ingericht. 
De vishandel werd later door haar zoon voortgezet op de Nieuwstraat . Vader 
Sprey heeft tot ver na de Tweede Wereldoorlog klompen gemaakt. Toen hij 
"stil ging leven", wandelde hij dagelijks met zijn bejaarde vriend C. Ver-
sluis door het dorp of maakten zij "een rondje Nieuwersluis". In 1961 over
leed hij op 82-jarige leeftijd. Zijn erfgenamen verkochten het huis aan de 
Gemeente Breukelen. In het najaar van 1963 werd het gesloopt en tot die tijd 
heeft J . Sprey J r de oude schuur nog gebruikt als opslagplaats voor zijn vis
handel (zie Afbeelding 6). 

In he t volgende artikel in deze reeks zal nader worden ingegaan op he t 
gebied waar nu het postkantoor staat.32 

Noten 

1 H . J . van Es , 1993a. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 33 - 45, in het bijzonder blz. 40. 

2 H.J . van Es , 1993b. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (3). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 4, blz. 172 - 185. 

3 Notar ieel Archief (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 559, akte nr . 68, t e s t a m e n t d.d. 
23.11.1823. Van Eyk lag ziek te bed en bepaalde dat na zijn overlijden "eene u i tvaar t me t 
eene zingende misse met 24 waschkaarsen moest plaats hebben". De pastoor zou daar-
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voor ƒ 50 ontvangen en de zangers ieder ƒ 3. Diezelfde dag zou in de kerk aan de R.C. 
armen brood worden uitgedeeld, "waartoe ik begeer dat 1 mud goede weit zal worden 
gebruikt" . Er moesten twaalf maandelijkse diensten volgen met elk een brooduitdeling 
van 1/2 mud weite. Ook moesten er in het eerste jaar 300 zielemissen à ƒ 1 door de pas
toor gelezen worden. Van Eyk is op 7.12.1823 op 72-jarige leeftijd overleden. Zijn acht 
j a a r jongere vrouw nam in h a a r tes tament van 4.7.1827 (inv. nr. 563, akte nr. 30) vrij
wel dezelfde bepalingen voor zichzelf op. Ook voor h a a r moest jaarl i jks gedurende 50 
j a a r een "jaargetijde met zingende misse met 6 waschkaarsen" worden opgedragen. 
Haa r huisorgel ve rmaak te zij aan de Pastorie. Zie ook Kadast ra le Legger Breukelen-
Nijenrode (in he t Gemeentehuis te Breukelen), ar t . 4. 

4 Kadastrale Legger, ar t . 514, nr. 43 t/m 51. De huizen met kadas ternummers 28 en 29 kre
gen na de verbouwing in dienstjaar (d.j.) 1891 nr. 1540 (= huis 44 ca) en nr. 1541 (= huis 
28 ca); in d.j. 1941 werden ze samengevoegd tot nr. 2107 (= twee huizen 72 ca). In d.j. 1871 
was 30 el afgenomen van nr. 37 (= steeg 2 roeden) en gevoegd bij de nieuwgebouwde hui
zen die later he t adres Dannegracht 1 en 2 kregen. De verkleinde steeg kreeg kadaster-
nummer 1291 (= weg 1 r 70 el). Het achter deze nieuwe huizen gelegen deel van nr. 32 
(= tu in 5 r 40 el) kreeg toen nr. 1290 (= bleekveld 60 el). Daarop liet Griffioen in d.j. 1892 
he t achterste huis van de Koekenbuurt bouwen, kadas te rnummer 1290 (= huis en erf 
60 ca), met het adres Dannestraat nr. 25. 

5 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 847 en 892. 
6 Kadas t ra le Legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 1606, nr . 1-5. In d.j. 1941 verenigd onder 

he t kadas ternummer 2108 = 7 huizen, erf en steeg 3 a 41 ca. 
7 H.J . van Es, 1990. Het klooster Bethlehem te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring 

Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 150 - 163, in het bijzonder blz. 155, 156 en noot 18 op blz. 
162. 

8 Enkele R.K. Breukelaars zeiden me wel eens gehoord te hebben, dat dit pand vroeger 
een klooster was geweest. Dat zal niet juist zijn, want he t Bevolkingsregister vermeldt 
omstreeks 1880 geen bewoners, maar heeft wel de aanduiding "R.C. bewaarschool". De 
zus ters Franciscanessen woonden op Rijn en Vecht, hun opvolgsters woonden in een 
deel van de pastorie aan de Straatweg. 

9 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr . B 148: onbewoonbaarverklaring van 
de panden Dannestraat 9 ,11 en 27 op 8.5.1962. 

10 Interview met J . Boekweit op 12 april 1988. Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 
1900 - 1920: Dannes t r aa t 181, Johannes Knoop geb. Breukelen-Nijenrode 23.10.1908, 
overl. a ldaar 19.4.1916. 

11 Interview met J .N. de Jong op 21 april 1988. 
12 Interview met Jac . de Bruyn te De Meern op 13 november 1987. 
13 Interview met J .Q. van Leusden te Breukelen op 14 januari 1988. 
14 Zie J . van Muiswinkel, 1973. Breukelen en Nieuwer Ter Aa, oude prenten en prentkaar-

ten vertellen verder. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 84 en 53. 
15 Archief Breukelen-Nijenrode, Raadsnotulen d.d. 21.2.1924 (vasts tel l ing rooilijn) en 

raadsnotu len d.d. 6.9.1927. 
16 Kadastrale Legger art . 1605. Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 272. De 

waarde voor de Gemeente Breukelen werd in 1961 geschat op ƒ 6200. De heer J .P . de Jager 
vroeg toen ƒ 7750 plus de bij de sloop vrijkomende materialen. De gemeenteraad besloot 
hiertoe op 17.11.1961, maar het duurde tot 6.9.1963 voor de overdracht bij notaris T.C. 
A k k e r m a n p laa tsvond. 

17 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 84, onbewoonbaarverklaring per 
18.5.1949 van de woningen Dannestraat nrs. 1, 3, 5 en 13, 15, 17, 19, 21 en 23 (nr. 21 stond 
toen leeg). 

18 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/34, Agenda 1866-1, nr . 291: circulaire van de 
Commissar is des Konings d.d. 8.6.1866 met raadgevingen inzake de cholera; o.a. t i j 
dens de komende hooibouw geen dorst lessen met slootwater, maar ketels meenemen 
met koude thee of koffie, en vooral goed ontbijten; in de steenbakkerijen, waar ook veel 
uit de sloten gedronken werd, gefiltreerd water te dr inken geven. Verspreide gevallen 
van cholera waren er in Utrecht , Wilnis, Breukelen-Proosdij , Oud-Loosdrecht , J u t -
phaas en Veenendaal . 
Idem brief nr. 297: melding d.d. 12.6.1866 van de burgemeester van Breukelen-Nijen
rode aan de Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht dat op 11 juni zich het eerste 
geval van cholera had geopenbaard en wel "bij een arbeider op de Steenplaats Crom-
wijk, doch in de kom van Breukelen-Nijenrode wonend". Dat was op he t adres Heren
s t raa t A 260, dus aan de westkant ter hoogte van de huidige Hazeslinger. De man is die 
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avond aan de ziekte bezweken, "terwijl een meisje, gis teravond n a a r h ie r overgeko
m e n van Leyderdorp, reeds hedenmorgen is overleden". Blijkens h e t Bevolkingsregis
ter Breukelen-Nijenrode 1860 - 1875 was het eerste slachtoffer Ernse van Reenen, geb. 
Breukelen-Nijenrode 17.6.1814, overl. a ldaar 11.6.1866. Hij l iet een vrouw en vier kin
deren na, waarvan de jongste 10 jaar was. 

19 Zie H.J. van Es , 1993c. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Stich
t ing Historische Reeks Breukelen / Verloren, Hilversum, blz. 78, 273 en 295. 

20 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 86, Dannes t raa t 25, "het laa ts te blok 
in een slop", onbewoonbaar verklaard op 26.3.1954. 

21 Interview met E. Masmeyer Gzn op 21 september 1993. 
22 Interview op 14 januar i 1988 met de heer J.Q. van Leusden, wiens moeder Wilhelmina 

Maria van Riet in he t hu is Dannest raat nr. 6 tegenover de Koekenbuurt had gewoond. 
De naar de Straatweg verhuisde Alida Knoop-Versteeg, die op oudejaarsdag 1935 wedu
we was geworden, zei vaak tegen haar : "Mina, wat hebben we toch altijd een schik ge
h a d in die Koekendans" . 

23 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 222 en A 258. De Erven Van Stam 
verkochten op 26.11.1956 hun aandeel voor ƒ 1000 aan de Gemeente Breukelen (Raads
besluit op 7.8.1956, goedkeuring Gedeputeerde Staten op 3.10.1956). C. de Jager , Oud Aa 
12, wilde zijn aandeel in zes huizen verkopen voor ƒ 1500 mits hij ze zelf mocht slopen en 
he t pandje Dannest raat 13 geheel in bezit kreeg. Die laatste transactie werd op 22.5.1957 
door de Raad goedgekeurd en De Jager kocht de helft van dit pakhuis voor ƒ 464. Zie ook 
Kadast ra le Legger Breukelen-Nijenrode, art . 1605. 

24 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van ak
ten 1799 -1811 , fol. 10, d.d. 1.8.1799. Ook: Van Es, 1993a (genoemd als noot 1), blz. 40 - 42. 

25 Rijksarchief te Ut rech t , Afdeling Topografische Atlas: Oorspronkeli jke Aanwijzende 
Tafel van grondeigenaren in de gemeente Breukelen-Nijenrode, sectie C genaamd Ot-
terspoorbroek, nrs . 43 - 46 en 48. 

26 Kadas t ra le Legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 186, nr. 4. Mijndert Meyers, geb. Loos-
drecht 1811, woonde aan de Brouwerij waar hij zijn t immerwerkplaats had. In 1854 ver
kocht hij die aan t i m m e r m a n Hendrik Griffioen en ver t rok me t vrouw en k inde ren 
n a a r Rot te rdam. 

27 Notar ieel Archief (in Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 597, ak te 25 d.d. 7.4.1854 en 
Kadast ra le Legger Breukelen-Nijenrode, art. 287, nr. 15. C. van den Berg was door de 
gemeentebesturen van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters op 25.5.1832 aan
gesteld als hoofdonderwijzer aan de Openbare School op het Kerkplein. Hij was tevens 
koster van de Hervormde Gemeente en genoot vrij wonen in het kos te rshuis . Tegen een 
gemeentelijke jaarvergoeding van ƒ 100 moest hij de hulponderwijzer huisves ten . Op 
1.5.1864 werd hem "op de meest eervolle wijze ontslag verleend", waarbij de burgemees
ter het betreurde dat Van den Berg om gezondheidsredenen moest weggaan "uit eene be
t rekking, die door hem op een zoo waardige wijze werd bekleed". Zijn l aa t s t e salar is be
droeg ƒ 1300, zijn gemeentepensioen werd ƒ 659 per jaar. In zijn plaats werd J . Potte-
bakker benoemd (Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, (nieuw) inv. n r . 3, Notulen 
Gemeenteraad 1851 - 1858, vergaderingen van 13.5.1852, 23.5.1853, 26.5.1858, 10.6.1858 
en 14.6.1858; inv. n r . 4, Notulen G e m e e n t e r a a d 1858 - 1868, v e r g a d e r i n g e n v a n 
7.12.1863, 26.1.1864 en 3.5.1864). 

28 Pe t rone l l a Louisa Voi turon, geb. Nijmegen 29.10.1819, overl. Breuke len-Ni jenrode 
4.10.1866, R.C., vroedvrouw. Ze kwam uit Zaltbommel en werd op 13.7.1850 door de ge
meenteraad benoemd als opvolgster van de weduwe J . van Seenus-van den Brink uit de 
Achterstraat . Op een wedde van ƒ 150 per jaar moest ze de vaste armen en bedeelden van 
de beide Breukelens grat is behandelen. Op 25.2.1852 verleende de gemeenteraad h a a r 
een gratificatie van ƒ 25, omdat zij vanaf haar komst slechts 24 verlossingen had ge
daan en daarvoor nog geen ƒ 25 had ontvangen, zodat "zij in h a a r s taa t niet anders dan 
hoogst behoeftig leven kon". In 1853 was de gratificatie ƒ 15. Op 26.1.1864 constateerde de 
voorzitter van de gemeenteraad dat haa r "dienstprestatie door ha ren ongelukkigen li
chaams toes t and als a l leszins gebrekkig genoemd mag worden". De r a a d s l e d e n die 
met he t geneeskundig toezicht belast waren, konden op 27.7.1864 echter niet verklaren 
"dat zij geheel ongeschikt is om verloskundige hulp te verlenen". Op 17.8.1865 besloot 
de r aad van Breukelen-Nijenrode dat zij "door h a a r ziekelijken toes tand minder ge
schiktheid verkregen heeft haa r betrekking langer uit te oefenen". E r zou een nieuwe 
vroedvrouw worden benoemd, die dan de verplichting kreeg h a a r voorgangster "eene 
u i t ke r ing te doen van ƒ 50 per jaar" . Op 13.12.1865 t rok een n ieuw te benoemen 
vroedvrouw zich terug. Na he t overlijden van mevrouw Voituron werd he t t rac tement op 
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11.10.1866 verhoogd tot ƒ 200. 
29 Huiberdien van der Heyden, geb. Utrecht 26.8.1853, was gehuwd geweest met de rooms-

kathol ieke schipper J .C. Kemp, geb. 31.12.1852, overl. Breukelen-Nijenrode 8.2.1905. 
Het gezin woonde eerst dichter bij de Herens t raa t in het eerste huis aan de zuidkant van 
de Watersteeg, wijk A nr. 221. Toen de eerste drie huizen in 1889 werden opgeheven, be
trok de familie KemD een wat meer naar rie Ver-Vit r/eloo-on «rnninrr wiiV A nr OOA floUr 
omgenummerd in nr. 268), waar de katholieke Hendrik de Bruin tevoren logementhou
der was geweest. Na het vertrek van Dien Kemp in 1912 werd haar huis een pakhuis van 
de smid Pieter Balk. In 1994 was het pakhuis nog in bezit van de familie Balk. 

30 Mededeling van G. van Dijk, Stationsweg 23 te Breukelen tijdens een interview op 27 
oktober 1989. Volgens de heer Van Dijk verstrekte Dien Kemp op een briefje van de 
Gemeente de zwervers een maaltijd en een s laapplaats . Over een gemeentelijke vergoe
ding voor haa r activiteiten is verder niets bekend. Wel was er omstreeks 1870 een ge
meen te l i jke regel ing, waarop een der r aads l eden als "passan tenmees te r " toez icht 
hield. He t raadslid F.L. Kubatz volgde op 17.4.1868 de aftredende wethouder A. van 
Leeuwen op als passantenmeester . Opmerkelijk is dat zij beiden logementhouder waren 
voor beter betalende gasten, de een in Het State Wapen, de ander in Het Rode Hert . In de 
r aadsvergader ing van 22.2.1869 kwam de "passantenverpleging" ter sprake en noem
de burgemeester Spengler "het bezwaar dat gelegen is in het voortdurend vers t rekken 
van geld of nachtlogies aan behoeftige passanten". Hij wees erop dat de regeling voor 
s laaps teden door het "Diaconie a rmbes tuur" in Maarssen was opgeheven, zodat daa r 
"de gelegenheid van 's nachts in die gemeente te vertoeven is benomen". Bij de begro
t ingsbehandeling zou de raad op dit punt terugkomen en zien of opheffing van de rege
ling in Breukelen mogelijk was. Nada t hij er herhaalde malen om verzocht had , werd 
Kubatz op 19.11.1869 ontslagen als passantenmeester en daarin opgevolgd door wethou
der D. van S tam. In he t gemeentevers lag over 1889 (Archief Gemeente Breuke len-
Nijenrode, inv. nr. 8/75, Agenda 1890, nr. V6, d.d. 24.4.1898) s taat onder het hoofdstuk 
Gemeentepoli t ie, dat er bonnen vers t rekt zijn "voor koffie en brood aan a rme passan
t e n " . 

31 Kadas t ra le Legger Breukelen-Nijenrode, art . 1159 nr. 1 = Sectie C nr. 43. Jacob Sprey, 
geb. Zwammerdam 16.8.1878, overl. Breukelen 19.7.1961 was gereformeerd en woonde 
tevoren met vrouw en zes kinderen in de Kerkst raat op nr. A 26. Volgens he t Archief 
Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 148 en B 271, was op 21.11.1960 overeenstem
ming met hem bereikt over de verkoop van he t huis Dannestraat 9. De afgesproken prijs 
was ƒ 4500, maar de koop is toen niet doorgegaan. Op 26.9.1961 schatte taxateur R. Plomp 
de waarde op ƒ 5300, maar de Erven Sprey vroegen ƒ 6250, plus een passende woning voor 
de huishoudster van hun vader en toestemming voor vishandelaar J a a p Sprey het ach
ters te deel van het pand kosteloos als opslagplaats te gebruiken tot het zou worden afge
broken. De gemeenteraad ging hiermee op 17.11.1961 akkoord; de akte werd op 26.7.1962 
ver leden voor notar is Akkerman. Inmiddels was het pand op 8.5.1962 onbewoonbaar 
verk laard . Het bestond toen uit een woonkamer en keuken, een s laapkamer en onbe-
schoten zolder; het privaat was in de bouwvallige houten schuur. 

32 In h e t voorgaande artikel: H.J. van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
B r e u k e l e n . 4. Gesch ieden i s van b rouwer i j "De Vijfhoek". Ti jdschrif t H i s t o r i s c h e 
Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 1, blz. 10 - 26 zijn helaas enkele foutjes geslopen: he t 
bouwjaar van de brandweergarage (blz. 23) is niet 1983, maar 1960; in 1983 is het bouw
plan voor de zes woningen die erop kwamen, aanvaard . De echtgenote van A.M. Kaste-
leyn (blz. 26, noot 53), geciteerd uit de kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, dienst
j aa r 1959, heet niet J.C. Loudon maar J.C. Lanson. 
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De vestigingsplaats van Boom en Bosch tussen 
1439 en 1663 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Bij gelegenheid van de ingebruikneming van het gerestaureerde Breukel-
se gemeentehuis Boom en Bosch in 1984 verscheen een interessant boekje 
over de geschiedenis van Boom en Bosch en zijn eigenaren, geschreven door 
mevrouw Meta Prins-Schimmel.1 Daarin zegt zij: "de oudste archivalia om
trent Boom en Bosch betreffen ook het grondbezit en dateren uit 1663 - 1664". 
In 1663 kreeg Abigael [de] Man, bij deze gelegenheid in rechte vertegenwoor
digd door haar man Abraham Boddens, een akker land in leen welke leen-
roerig was aan het Huis Nijenrode. De buitenplaats (die toen nog geen Boom 
en Bosch heette) zou zijn gebouwd op een perceel grond, geheten de Sint-
Anthonisakker.2 

Dit artikel bevat een aanvulling en correctie op de hierboven geciteerde 
mededelingen. Om die in het juiste verband te kunnen plaatsen, moeten we 
evenwel, om te beginnen, ruim vier eeuwen verder terug gaan in de Breu-
kelse historie dan het genoemde jaar 1663 en kijken naar de grote lijn in 
onze dorpsgeschiedenis. 

Leengoederen van het geslacht Van Dolre / Van Vianen 

Tijdens de Hoge Middeleeuwen lag het machtscentrum van Breukelen in 
de oude villa, welke ook bekend stond als het Huis de Poel of de Broekerhove 
(Breukelerhof).3 De goederen die er bij hoorden had de heer Van den Poel als 
leenman in leen van het Leenhof4 van het geslacht Van Dolre (zie Afbeel
ding 1). Een archief uit die tijd is helaas niet bewaard gebleven; wel een 
enkel los document.5 

Het geslacht Van Dolre speelde in de 12de en 13de eeuw een belangrijke rol in he t Sticht 
Utrecht . In 1178 werden een Reinier en een Hugo van Dolre genoemd als minis te r ia len van 
de bisschop. Ridder Gerard van Dolre en zijn zoon Berend van Dolre waren raads l i eden 
van de bisschop.6 Gijsbert van Dolre, een zoon van deze Berend van Dolre, t rouwde in he t 
midden van de 13de eeuw met Agnes Gijsbertsdr van den Poel uit Breukelen.7 Dat duidt er 
op dat de twee families in sociaal opzicht min of meer gelijkwaardig zijn geweest . Een zoon 
van dit echtpaar, ook weer Berend geheten, komen we op de volgende bladzijde tegen als 
leenheer van onder meer het Ronde Dorp van Breukelen. 

Doordat heer Zweder van Vianen in de 14de eeuw trouwde met een erf
gename uit het geslacht Van Dolre (haar naam is ons niet overgeleverd), 
gingen veel goederen welke vielen onder dat Leenhof Van Dolre over in het 
bezit van het Leenhof van de heren Van Vianen.8 Via de nagelaten papieren 
van dit Viaanse Leenhof9 kunnen we, terugkijkend, toch nog een goede in
druk krijgen van wat de Van Dolres ooit in Breukelen en wijde omgeving 
zoal bezaten. 

Dit betrof een goederenbezit van aanzienlijke omvang, waarbij "een naamgevende hof
stede in Breukelen zou passen".1 0 De geografische spreiding was groot. B innen Breuke len 
behoorden tot de aan het Huis van Vianen gekomen Van Dolre-goederen: (1) 20 hofsteden1 1 

in he t dorp Breukelen; de tienden1 2 van 22 hoeven in Otterspoorbroek; gerecht, t i jns,1 3 t ien
de en uiterdijk bij de (Oude) Aa; (2) gerecht, tijns en tiende van Otterspoorbroek; de West-
engtiende, de Haart iende, de Kleine tiende, de Dolretiende alle met gerecht; de t iende van 
Dannensluis tot Nigtevecht; het Dolregoed, strekkend van de Vecht tot de Broekdijk; he t ge
recht van Breukelen buitendijks en de hofsteden in Breukelen; (3) gerecht, t i jns en t iende 
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van vier hoeven in Portengen; (4) een halve hoeve land bij Ruwiel; (5) 5 morgen land in 
Oud Aa, gerecht van J u t t e van den Rijn; (6) 7 morgen land in het zuideinde van Portengen. 

In de archivalia van he t Leenhof van Vianen komen we buiten Breukelen nog de vol
gende voormalige lenen van Van Dolre tegen: (7) gerecht, t i jns en t ienden van Diemer-
broek;1 4 (8) vier hoeven - te zamen 64 morgen - met gerecht in Diemerbroek; (9) gerecht, 
tijns en tiende aan de Oude Rijn; (10) de tiende van De Meern; (11) 2V2 morgen land bij 
Nijeveld in Bijleveld; (12) 6 morgen land in Breudijksveld, Harme ien ; (13) 10 morgen 
land in Teckop bij Kamerik; (14) 7V2 morgen land in Oud-Kamerik; (15) 4 morgen land in 
Mastwijk, Linschoten; (16) een viertel1 5 land naas t Montfoort in Mastwijk; (17) een viertel 
land in he t land van Montfoort; (18) 2 morgen land op Montfoort; (19) 2 morgen land op 
Mastwijk in het kerspel Linschoten; (20) de helft van 12 morgen land in de Polre aan de 
Linschoten naast he t hu is Te Nesse; (21) 2 morgen land in de Polre in Linschoten, gemeen 
met 9 morgen elders; (22) 1 morgen land in Maarssen en 4 morgen in Maarsserbroek (ge
recht van Splinter van Loenersloot); (23) 3 morgen land in Nigtevecht, genaamd Scade-
land; (24) zijn weren [= als waarborg verkregen] land in Nigtevecht; (25) een viertel land 
in Oukoop in de heerli jkheid Montfoort; (26) een viertel land in Snelrewaard; (27) een vier
tel land met hofstede in Snelrewaard; (28) 2V2 morgen land in Snel rewaard; (29) 8 morgen 
land in Vleuten; (30) 2 morgen land in Waarder; (31) een viertel land in Kortwaarder ; (32) 
2 morgen land bij Montfoort in Willeskop; (33) een half viertel land in Willeskop; (34) 2 
morgen l and op de Eng in Willeskop. 

Het huwelijk met een erfdochter Van Dolre was geen uitzondering in de 
gewiekste partnerkeuzes van de achtereenvolgende heren Van Vianen, 
waardoor interessante verbindingen werden gelegd met andere belangrijke 
leenhoven. 

Door een "strategisch huwelijk" met de erftante Kathar ina Uten Goye kwam in de 14de 
eeuw bijvoorbeeld ook het Leenhof van Goye (= 't Goy, tussen Houten en Wijk bij Duurstede) 
in he t bezit van de heren Van Vianen,16 met inbegrip van het Huis Ten Goye met gerecht, 
heerlijkheid en verder toebehoren. Wat dit laatste betreft zijn voor ons vooral van belang 
dat daaronder ook vielen 56 morgen land met tien hofsteden, gelegen ten zuiden van De 
H a a r (in leen aan Loef van Ruwiel); een halve hoeve land in de Lage Haar ; gerecht, t i jns 
en t iende van Laag-Nieuwkoop in de parochie Kockengen; en een perceel land in Laag-
Nieuwkoop. 1 7 Op die Laag-Nieuwkoopse goederen hoop ik later nog eens afzonderlijk terug 
te komen. 

Het Ronde Dorp van Breukelen en andere Breukelse goederen bleven 
slechts omstreeks driekwart eeuw in bezit van het geslacht Van Vianen. 
Toen in 1418 Johanna van Vianen, erfdochter van Hendrik heer van Vianen 
en van Hadewij (Heylwich) van Herlaer en van Ameide, in het kraambed 
overleed, erfden de Viaanse goederen over op haar zoon Reinoud van Brede-
rode. Tot na het Rampjaar 1672 - 1673 bleef Vianen van het geslacht Van 
Brederode.18 

Opdeling van de goederen waarmee de Breukelerhof was beleend 

Omstreeks het midden van de 13de eeuw werden de leengoederen die be
hoorden bij het Huis de Poel (de Breukelerhof) in twee goederencomplexen 
opgesplitst.3 Eén daarvan bleef in het bezit van de heer uit het geslacht Van 
den Poel die op de Breukelerhof resideerde, het andere complex kwam aan 
een afgesplitste tak van zijn familie die een nieuwe villa had gesticht tussen 
de Klapstraat (Herenstraat) en de Vecht.19-20 

Tot de leengoederen welke overgingen naar de nieuwe villa behoorde on
der meer het in de voorafgaande opsomming onder (1) genoemde leen met 20 
hofsteden11 in het dorp Breukelen. In 1298 werd het complex met deze 20 
hofsteden door de leenheer Berend van Dolre in leen gegeven aan de leen
man Gijsbert van den Poel.21 Op 13 juni 1372 werd dit leen door Gijsbrecht 
van Vianen uitgegeven aan Jutte Gijsbertsdochter van Vliet, echtgenote van 
Herman van den Rijn,22 welke belening op 8 juli 1392 door Hendrik II, Heer 
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? 

? 

rond 1298 

? 

? 1352 

1352 •1391 

1391 •1417 

1417 •1418 

Gerard van Dolre 

Berend van Dolre 

Gijsbert van Dolre x Agnes Gijsbertsdr van den Poel 

Berend van Dolre 

erfdochter Van Dolre8 x Zweder II van Vianen (overle
den 4 december 1333) 

Hendrik I van Vianen, broer van Zweder II 

Gijsbrecht van Vianen, zoon van Hendrik I 

Hendrik II van Vianen, zoon van Gijsbrecht 

Johanna van Vianen x (1414) Walraven I van Brederode 
(8ste heer van Brederode) 

1418 -1427 Jan van Vianen van Noordeloos, broer van Hendrik II, 
als ruwaard van Vianen en Ameide tijdens de minderja
righeid van zijn neef Reinoud II van Brederode, geb. 1415 

1427 -1473 Reinoud II van Brederode, zoon van Walraven I 

1473 -1477 Jolante van Lalaing als voogdes over haar zoon 
Walraven II van Brederode, geboren 8 januari 1462 

1477 Reinier van Broekhuizen, als voogd over zijn neef Walra
ven II van Brederode 

1477 -1531 Walraven II van Brederode, zoon van Reinoud II 

1531-1556 Reinoud III van Brederode, zoon van Walraven II 
1556 -1567 Hendrik III van Brederode, zoon van Reinoud III; ijverde 

voor de protestanten; week 27 april 1567 uit naar Duits
land; daar overleden 15 februari 1568 

1567-1576 Philips II, koning van Spanje, wegens confiscatie van 
de heerlijkheid Vianen 

1576 -1590 Geertruida van Bronkhorst en Batenburg, vrouwe van 
Vianen, enig kind van Johanna van Brederode, die een 
zuster van Hendrik III van Brederode was 

1590 -1614 Walraven III van Brederode, kleinzoon van Wolphert 
van Brederode, heer van Cloetinge, die een broer was 
van Reinoud III; erfde Vianen in 1590 bij het overlijden 
van zijn achternicht Geertruida van Bronkhorst 

1614 -1620 Walraven IV van Brederode, zoon van Floris van Brede
rode, jongere broer van Walraven III 

1620 -1655 Johan (Hans) Wolphert van Brederode, jongere broer 
van Walraven IV 

1655 -1657 Hendrik IV van Brederode, zoon van Johan Wolphert, uit 
diens tweede huwelijk 

1657 -1679 Wolphert van Brederode, jongere broer van zijn voor
ganger Hendrik van Brederode; overleed op 15 juni 1679 
als laatste wettige mansoir van de Van Brederodes 

Afb. 1. Leenheren en leenvrouwen van het gerecht van het Ronde Dorp van Breukelen en 
diverse andere goederen in en nabij het dorp Breukelen, waaronder de twee blokken van 
drie hofsteden die in dit artikel besproken worden. 
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van Vianen, 't Goy en Ameide werd herbevestigd.23 Per 31 augustus 1422 
kwam het leen op naam te s taan van haar zoon Evert Hermansz van den 
Rijn, 2 4 heer van de villa aan de Vecht, en op 4 mei 1432 van diens zoon 
H e r m a n van Rijn.25 Deze stelde voor de duur van diens leven zijn broer Otto 
van Rijn aan als de beheerder van dit complex aan leengoederen.25 

Afsplitsing van zes hofsteden van de leengoederen van de villa 

De regeling tussen Herman van Rijn en zijn broer Otto sloot echter niet 
uit dat Herman, de feitelijke bezitter van de villa aan de Vecht, zich bij gele
genheid ook met de zaken bleef bemoeien. Zo onttrok Herman van Rijn op 13 
juni 1439 zes hofsteden (gelegen in twee blokken van drie) aan het complex. 
De aanspraken op die zes hofsteden gaf hij terug aan het Leenhof van Via
nen, opdat dat leenhof vervolgens op Hermans verzoek de Breukelse schout 
Frederick Willemsz daarmee kon belenen.26 

Dit zal een vorm van beloning zijn geweest voor diensten welke de schout ten behoeve 
van de heer van de villa vervulde. Het verkrijgen van land was in de Late Middeleeuwen 
erg gewild, omdat he t een redelijk zekere vorm van geldbelegging en bron van inkomsten 
was . He t was in die tijd niet erg gemakkelijk om goede s tukken land in eigendom of leen 
te krijgen, maar een schout verkeerde wat dat betreft in een bevoorrechte positie. In de oude 
archieven komt meermalen een schout voor als bezitter van verhoudingsgewijs veel land. 

Over deze Frederick Willemsz en zijn nakomelingen werd in dit tijd
schrift eerder geschreven, toen we het hadden over de huizen aan de ooste
lijke helft van de noordkant van de Kerkstraat.27 

Hoewel F rede r i ck Willemsz in de r eg i s t e r s van de leenhoven van Vianen en van 
Ni jenrode s lech ts aangedu id werd met zijn gegeven n a a m (Frederick) en p a t r o n i e m 
(Willemszoon) - zoals in officiële documenten van die tijd gebruikelijk was - had hij ook 
een famil ienaam. Hij en zijn nakomelingen behoorden tot he t geslacht Van Oukoop, da t 
enkele eeuwen lang in Breukelen vooraanstaande posities innam. 

Frederick Willemsz liet op 11 februari 1446 van deze twee blokken van drie 
hofsteden twee afzonderlijke lenen maken. Hij regelde tevens dat het ene 
blok van drie hofsteden voor de helft werd toebedeeld aan zijn zoon Aelbert 
Fredericksz, terwijl de opbrengsten van de andere helft van dit blok moesten 
dienen als lijftocht (= financieringsbron voor het levensonderhoud) voor 
Johanna , zijn echtgenote.28 De belening met het andere blok van drie hofste
den liet Frederick Willemsz (die toen bovendien één hofstede in eigen vrij ei
gendom kreeg) overschrijven op naam van Gerard Jansz, die bepaalde dat 
de inkomsten welke daaruit werden verworven moesten dienen als lijftocht 
voor Wendelmoet, zijn vrouw.28 Deze Gerard Jansz was vrijwel zeker dezelf
de als de Gerrit Jansz die we tegenkwamen als de westelijke buurman van 
Frederick Willemsz in de Kerkstraat.2 9 De gang van zaken wijst er op dat 
deze Gerard of Gerrit Jansz ook op enigerlei wijze tot de familiekring van 
Frederick Willemsz van Oukoop behoorde. 

Drie hofsteden aan de Vecht 

De ligging van het eerstgenoemde blok van drie hofsteden werd bij herha
ling omschreven als strekkende van de Kerkweg30 tot de Vecht. Het bevond 
zich dus ten zuiden van de Danne. 

Aan de noordkant grensde dit blok land in 1596 aan het land van Adriaan 
Cornelisz, brouwer,3 1 en in 1663 aan het land van Jan Jacobsz, brouwer.32 

Dat was het perceel land aan de zuidzijde van de weg die we thans kennen 
als de Brouwerij, met daarop toen het brouwhuis van de Breukelse bierbrou-
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werij "De Vijfhoek".33 De genoemde brouwer Jan Jacobsz was Jan Jacobsz 
van der Horst. 

Als aangrenzend land aan de zuidkant werd in 1596 genoemd de Antons 
hofstede,31 behorend aan dezelfde leenman aan wie toen de drie hofsteden in 
leen werden gegeven (zoals hieronder zal blijken, was dat Jasper de Zwart), 
terwijl in 1640 werd gezegd dat die Antons hofstede toen gehuurd werd door 
Abraham Borremaker.34 De Antons hofstede is onmiskenbaar wat in andere 
oude documenten de Sint-Anthonisakker wordt genoemd, waarop vanouds 
het Sint-Anthonishuisje stond. 

In de leenregisters van Nijenrode komt deze akker onder het hoofdje "Bij St. Anthonis 
huisjen" voor als "Een acker lants bij St. Antonis huisgen in de gerechte van Nijenrode, 
streckende van den Dandijck tot in de Vecht toe, daer boven naest gelegen is de Heere-
wech" en "aen die noortsijde Dirck Gerrit Harmanss.s. met een bomgert die hij van den 
heere van Brederode te leen hout. Heet St. Antonis-acker".35 

De hierboven genoemde heer van Brederode was de rechtmatige opvolger van het ge
slacht Van Vianen. De laatste lenen uitgegeven door een echte heer Van Vianen dateren uit 
1417. Tegen het eind van de 14de eeuw was de rijke erfdochter Johanna Hendriksdr van 
Vianen getrouwd met Walraven van Brederode (gesneuveld binnen Gorinchem in 1417). 
Johanna lijkt hooguit 2 jaar als vrouwe van Vianen te hebben gediend. Vanaf 1420 was het 
Leenhof van Vianen bezit van Johanna's zoon Reinoud van Brederode, wiens taken tot hij 
meerderjarig werd, waargenomen werden door Jan van Vianen van Noordeloos. De 
laatste heer Van Brederode stierfin 1679. Zie ook Afbeelding 1. 

Er is niets in het hiervoor genoemde Nijenroodse document dat er op zou kunnen wijzen 
dat er op de Sint-Anthonisakker een boerderij of woonhuis stond. 

Op 17 februari 1591 werd Jaspar (= Jasper) de Swart op gezag van Floris van den 
Bongard, heer van Nijenrode, met die Sint-Anthonisakker beleend. Hij behield deze zeer 
geruime tijd. Op 19 april 1612 kreeg Roeloffgen Jans de Sint-Anthonisakker in leen, "na 
dode" [= na het overlijden] van haar oom Jasper de Swart.35 

Het blok van drie hofsteden, gelegen tussen de brouwerij en de Sint-
Anthonisakker, zal een redelijke omvang hebben gehad. Het kan dus niet 
anders, of dit is het gebied waarop later Boom en Bosch werd gebouwd. 

In 1474 werden de bezittingen en rechten van de villa aan de Vecht door 
Otto Hermansz van Rijn verkocht aan Gijsbert (= Gijsbrecht III) van Nijen
rode.36 De twee maal drie hofsteden die in 1439 waren afgescheiden, hoor
den daar toen niet meer bij en komen daarom in de leenregisters van Nijen
rode niet voor. Zij bleven rechtstreekse lenen van het Leenhof van de heren 
Van Vianen. 

Mevrouw Prins-Schimmel kende weliswaar het bestaan van het hier be
sproken blok van drie tussen Vecht en Kerkweg gelegen hofsteden uit nota
riële archieven,37 maar lijkt niettemin de indruk te hebben gehad dat de 
Sint-Anthonisakker zich uitstrekte tot dicht bij het perceel met de brouwerij. 
Dat blijkt echter duidelijk niet het geval te zijn; de Sint-Anthonisakker lag 
een heel stuk verder naar het zuiden, aan de grens van het Ronde Dorp van 
Breukelen, nabij de eerder genoemde bocht in de oude Vechtdijk (Heeren
weg), dus waar een reiziger komend uit de richting Utrecht het Ronde Dorp 
binnentrad. 

De bestudeerde archiefstukken onthullen niet aan welke heilige Antonius het huisje op 
de Sint-Anthonisakker gewijd was. 

Sint-Antonius abt, de aartsvader der monniken, zal het niet geweest zijn. 
Minder makkelijk uit te sluiten valt Sint-Antonius van Florence, bijgenaamd de klei

ne Antonius, beschermer der armen en verzorger der pestlijders. Sedert 1348 hadden ook 
Breukelen en omgeving verschillende malen te lijden onder de pest.38 Er zou dus een pest-
huisje aan de rand van het dorp gestaan kunnen hebben. Helaas heb ik niet kunnen achter
halen wanneer het Sint-Anthonishuisje werd gesticht, vóór of na 1348. De oudste mij 
bekende vermelding is uit 1560.35 
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Als derde is er de welbespraakte Sint-Antonius van Padua, die in zijn leven heel veel 
gereisd heeft en daardoor mede gold als beschermer van hen die onderweg zijn. Een weg
kapel te zijner ere bij een plek waar een reiziger vanaf een landelijke weg een dorp bereik
te , lijkt evenmin onaannemel i jk . 

Hopelijk levert verder historisch onderzoek op dit punt meer duidelijkheid. 

Beleningen en dergeüjke van 1446 tot 1663 

In de stukken van het Leenhof van Vianen komen, wat het hier bespro
ken blok van drie hofsteden betreft, de volgende beleningen en verplichtin
gen voor: 

11 februari 1446: Lijftocht van Johanna, gehuwd met Frederick Willemsz, 
op de helft en overdracht van de andere helft aan Aelbert, zoon van Frede
rick Willemsz.28 

26 september 1452: Het geheel aan Aelbert Frederick Willemsz.39 

Op een niet te achterhalen dag in februari 1465: Frederick Fredericksz bij 
overdracht door Aelbert Fredericksz zijn broer, gehuwd met Jutte dochter 
van Jan van Veldwijk, met lijftocht van Agatha Gerardsdochter, zijn vrou
we.40 

19 juli 1510: Herman Fredericksz.41 

27 februari 1556: Frederick Hermansz, "bij dode" [= wegens het overlij
den] van Herman Fredericksz, zijn vader, waarna hij de drie hofsteden niet 
zelf in bezit nam, maar overdroeg aan Dirk Gerardsz.42 

11 mei 1558: Lijftocht van Marietje Ernstdochter, gehuwd met Dirk Ge
rardsz.43 

2 juni 1596: Jasper de Zwart, bij overdracht door Dirk Gerardsz, in 1597 
met lijftocht van Susanna van Rhenoy, zijn vrouw.31 

Deze Jasper de Zwart had, zoals we eerder zagen, in 1591 al de Sint-Anthonisakker in 
leen gekregen. Vanaf 1596 waren die akker en de drie hofsteden van he t Huis van Vianen 
dus in handen van dezelfde leenman. 

Afb. 2. Boom en Bosch omstreeks 1958, met alleen het hoofdgebouw en een gedeelte van een 
zijvleugel aan de noordkant . De m a n die net naar binnen wil lopen is Joop Burggraaf. 
(Oude prentbriefkaart , in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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14 maart 1608: De drie hofsteden worden in leen gegeven aan Abraham 
Gijsbertsz, namens Rudolfje Jansdochter, zijn moeder, bij dode van J a spe r 
de Zwart, haa r oom.44 

11 april 1638: Hendrik van Resteren, burger van Utrecht, namens Chris
tina Hol, zijn vrouw, bij dode van Cornelis Gijsbertsz Hol, haar vader, die dit 
bezit had verworven via Rudolfje Jansdochter, diens moeder.45 

Twee dagen eerder, op 9 april 1638 was deze Hendrik [Henrick] van Resteren, als m a n 
van "Crina Cornelis Hollen dr." op he t Huis Nijenrode ook reeds beleend m e t de Sint-
A n t h o n i s a k k e r , en wel "na dode" van Roeloffgen J a n s en "gevolchde overl i jden" van 
h a a r oudste zoon Cornelis Gijsbertss Holl.35 

25 februari 1640: De drie hofsteden aan de Vecht werden verpand ten gun
ste van Albert Wasman, klerk van mr. Herman Bolk, secretaris en tréso
r ier 4 6 van Vianen, door Hendrik van Resteren, gehuwd met Chris t ina Hol, 
vanwege een lening van ƒ 600,-.33 

14 april 1645: Mr. Adriaan de Raad, advokaat bij het Hof van Utrecht , 
krijgt de drie hofsteden in leen namens Eduard de Man, bewindhebber van 
de West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam, bij overdracht door Hen
drik van Resteren namens Christina Hol, diens vrouw.47 

Op 1 m a a r t 1645 had Henrick van Resteren ook afstand gedaan van verder aanspraken 
op de Sint-Anthonisakker en werd deze in leen gegeven aan Eduard [de] Man. 3 5 

16 mei 1663: J a n van de Bongaard, secretaris van Breukelen, namens 
Abigael de Man, bij dode van Eduard de Man, haar oom.32 

Met haa r zijn we aangekomen bij de Abigael de Man, met wie het relaas 
van mevrouw Prins-Schimmel begint. Op 16 mei 1663 kreeg deze Abigael 
[de] Man, "na dode van Eduard Man", van het Huis Nijenrode ook de Sint-
Anthonisakker in leen,2 welke was gelegen naast het hiervoor genoemde 
leengoed van het Huis van Vianen.35 

De andere drie hofsteden 

Over het andere blok van drie hofsteden bevat het archief van het Leenhof 
van Vianen veel minder informatie. Zoals gezegd kwam dat in 1446 in han
den van Gerard Jansz. Op 17 juli 1472 werd hij als leenman van deze drie 
hofsteden opgevolgd door Heer Wouter Gerardsz, die priester was.4 8 Op 11 
september 1494 kwam het leen op naam van Jacob Gerardsz, met lijftocht 
van Hillegonde, zijn vrouw.49 Wouter en Jacob Gerardsz waren vermoede
lijk beiden zoons van Gerard Jansz. Op 30 maar t 1509 werden de drie hofste
den in leen gegeven aan Gerard Hendriksz, vanwege het overlijden van 
Jacob Gerardsz, zijn oom.50 Uit de jaren daarna zijn in het archief van het 
Leenhof van Vianen geen beleningen met deze drie hofsteden meer gevon
den. 

Over de omgeving wordt ons maar weinig meegedeeld. Als buur "bene
den" (aan de noordzijde) werd in 1472 genoemd een hofstede bewoond door 
Nikolaas Jansz, welke hofstede Otto van Rijn toen in leen hield van de leen
heer, da t is Reinoud II van Brederode, heer van Vianen.4 8 De b u u r m a n 
"boven" (aan de zuidkant) was in 1494 Hendrik Spijker met de hofstede 
welke hem in eigen vrij bezit was gegeven.49 

De preciese ligging van het tweede blok van drie hofsteden is hierdoor, met de kennis 
waarover de HRB op dit moment beschikt, niet met zekerheid vast te stellen. Er is wel een 
vermoeden. Veel kavels in het Ronde Dorp van Breukelen ten noorden van de R e r k s t r a a t 
en ten zuiden van de Danne liepen aanvankel i jk vanaf de Heerenweg ( 's-Heerenwagen-
weg, t h a n s Straatweg) tot aan de Vecht (denk bijvoorbeeld aan de Sint-Anna-akker6 1). In de 
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leenregisters van Nijenrode worden twee oost-west s trekkende kavels ten zuiden van Het 
Keyserrijck genoemd; d a a r n a volgt een verhoudingsgewijs groot aaneengesloten gebied -
gelegen recht in he t verlengde van de drie besproken hofsteden aan de Vecht - waar de bezit
te r van kasteel Nijenrode blijkbaar geen belangen bij had . Het lijkt niet onlogisch dat in 
1439 zes hofsteden van het bezit van de heer op de villa aan de Vecht werden afgescheiden, 
welke bij elkaar lagen, tussen Heerenweg en Vecht, aan weerszijden van de Kerkweg, en 
die mogelijk ooit over de Kerkweg heen drie lange hofsteden hadden gevormd. Gerard 
Hendriksz, die in 1509 leenman werd van het tweede blok van drie hofsteden, woonde op 
Het Keyserrijck5 2 (dat voor zover na te gaan valt zijn vrij eigendom was), en was dus ge
diend bij grondbezit dicht in de buurt . 

Noten 

1 M.A. Prins-Schimmel, 1984. Boom en Bosch. De geschiedenis van het huis en zijn eige
na ren . Uitgave van drukkeri j G. van Dijk, Breukelen, met medewerking van he t ge
meentebestuur van Breukelen, ter gelegenheid van de voltooiing van de res taurat ie van 
het gemeentehuis Boom en Bosch, 32 blz. 

2 Prins-Schimmel, 1984, blz. 7 en 15. In de leenregisters van Nijenrode is sprake van 
Abigael Man, in he t archief van de Leenhoven van de heren Van Vianen heet zij Abi-
gael d ê M a n . 

3 A.A. Manten, 1992. De Middeleeuwse geslachten Van den Poel en Van Rijn en de hofste
de De Poel te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 7, nr. 1, 
blz. 43 - 59, in he t bijzonder blz. 47 en 48. 

4 De leenheer was degene die een leen (bijv. stuk grond, ambt, recht tot inning van een be
paalde belasting zoals de tiende, tolrecht) uitgaf, de leenman degene die tegen een be
paalde vergoeding (plichten, geld) een leen toebedeeld kreeg. Door de hulde (Latijn: 
hommagium) of manschap werd de leenman als zodanig door de leenheer aanvaard . 
Daarop beleende de heer zijn leenman. Het was zeer gebruikelijk dat één man leenman 
was van meer leenheren . De s i tuat ie kon nog ingewikkelder zijn, wanneer een leen
heer een overleenheer boven zich had, dan wel een leenman bepaalde leengoederen 
weer aan iemand anders in onderleen gaf. Een leenheer verwierf extra s ta tus wanneer 
hij over zoveel goederen beschikte dat hij voor het administratieve beheer daarvan een 
leenhof moest instel len. 

5 J . J . de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode. Uit oor
spronkelijke s t ukken bewerkt . Berigten van he t Historisch Genootschap te Utrecht , 
vierde deel, eerste stuk, blz. 3 - 124, in het bijzonder blz. 81. 

6 A.L.P. Buitelaar, 1993. De Stichtse Ministerialiteit en de Ontginningen in de Utrechtse 
Vechtstreek. Verloren, Hilversum, 440 blz., in het bijzonder blz. 223. 

7 C. Dekker, 1983. Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Stichtse Historische 
Reeks, 9. De Walburg Pers, Zutphen, 672 blz., in het bijzonder blz. 130. 

8 J .C. Kort, 1986b. De leenhoven van de heren van Vianen, deel IV. Ons Voorgeslacht. 
Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, j a a rgang 4 1 , nr . 359, 
blz. 224 - 241. Hij schrijft daarin op blz. 224: "Met een onbekende vrouw behuwde Zweder 
van Vianen he t zogenaamde leenhof van Dolre". Deze gang van zaken is echter niet 
volledig zeker. De echtgenote van Zweder kan ook een vrouw uit he t geslacht Van Eg-
mont zijn geweest, in plaats van een Van Dolre. A. van Buchell (1565 - 1641) tekende het 
rouwbord voor Heilwich van Vianen - dochter van Zweder II van Vianen - na, dat inder
tijd in de Dom te Utrecht hing (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, Suppl. Cat. Bibl., 
Handschrif t nr. 593**, fol. 20 verso). Onder de afgebeelde familiewapens komt da t van 
he t geslacht Van Egmont voor (gekeperd van goud en rood in twaalf s tukken). P.G.F. 
Vermast (1950, De Heeren van Goye, deel 5. De Nederlandsche Leeuw, jaargang 67, nr. 
7, kolommen 194 - 229) besteedt in de kolommen 196 - 197 nadere aandacht aan de kwar-
t i e r s taa t van Heilwich. Hij noemt onder haar voorouders wel een Van Egmont, maar 
geen Van Dolre. Tegen een huwelijk van Zweder van Vianen met een Van Egmont pleit 
daarentegen da t er geen aanwijzingen zijn dat een dergelijke verbintenis voor he t huis 
Van Vianen enig voordeel heeft opgeleverd, terwijl bij de heren Van Vianen de keus van 
een huwel i jkspar tner gewoonlijk in dienst stond van h u n streven naa r uitbreiding van 
bezit en macht. 

Een andere mogelijkheid dan Zweder II waarbij het geslacht Van Vianen he t Leenhof 
van Van Dolre door huwelijk verkregen kan hebben, is er niet. Als Zweder niet met een 
Van Dolre trouwde, moet aangenomen worden dat de heren Van Vianen de goederen 
van Van Dolre gewoonweg aankochten. Verkoop van een groot goederenbezit gebeurde 
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in het begin van de 14de eeuw al; bijvoorbeeld de "Manschap van Kuik" die in 1327 door 
de graaf van Holland werd gekocht. 

9 De inventar is van dit archief is gepubliceerd door G.H.C. Breesnee, 1924. Het archief 
van he t leenhof van Vianen. Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, XLVII, Ee r s t e 
deel, Algemeene Landsdrukker i j , 's-Gravenhage, blz. 176 - 191. 

10 De woorden hoefstede en hofstede komen in Middeleeuwse documenten in verschil lende 
betekenissen voor. Vaak wordt enkel een stuk grond bedoeld, soms een daarop gevestig
de boerderij (zie in de opsomming van de goederen van Van Dolre bijvoorbeeld de aan
duiding "een viertel land met hofstede"), soms ook een combinatie van beide. Bui te laar 
(1993, blz. 219) interpreteert de genoemde hofsteden zonder nadere argumentat ie of be
wijsvoering als kleine huisjes in de dorpskern van Breukelen. Ik ben van mening da t 
he t woord "hofsteden" hier puur voor kavels land werd gebruikt, die bovendien wel bin
nen de gerechtsheerli jkheid van het Ronde Dorp van Breukelen, m a a r niet noodzake
lijkerwijs in de oude dorpskern gelegen waren. 

11 Kort, 1986b, blz. 224. 
12 De tiende was een belasting op het agrarisch bedrijf, ter grootte van ééntiende van de 

oogst of van de ve rmeerde r ing der l andbouwhuisd ie ren . Zie: R.H.C, van M a a n e n , 
1993. Het tiendblok Otterspoor vóór 1811. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar 
gang 8, nr. 4, blz. 186 - 195. 

13 De tijns was een bescheiden belasting op grond en had vooral een symbolische beteke
nis : betal ing hield erkenning in van he t gezag van de boven de grondgebruiker s t aande 
overheid. 

14 Diemerbroek was een gerechtsheerlijkheid in he t zuidwesten van het gewest Utrecht , 
omgeven door (in klokrichting) de gerechten Bulwijk (ten zuidwesten van Woerden), 
Kromwijk, Noord-Linschoten, Oudewater, Papekop en Waarder . 

15 Een viertel was gewoonlijk een kwart hoeve. Een hoeve was aanvankel i jk meesta l 16 
morgen, later vaak minder. Een morgen was 8516 m2. 

16 J .C. Kort, 1986a. De leenhoven van de heren van Vianen, deel III. Ons Voorgeslacht. 
Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, j a a r g a n g 4 1 , nr . 357, 
blz. 48 - 91 , in het bijzonder blz. 48. 

17 Kort, 1986a, blz. 65 en 76 - 78. 
18 Hierover: A.W.E. Dek, 1959. Genealogie der heren van Brederode. J aa rboek van h e t 

Centraal Bureau voor Genealogie, deel 13, blz. 105 - 146. 
19 A.A. Manten, 1990a. De oostzijde van de Klapstraat (Herenstraat) omstreeks 1540 en in 

1474. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 121 - 136, in he t 
bijzonder blz. 130 en het kaartje op blz. 132. 

20 A.A. Manten, 1990b. Oudste landgoed bij Breukelen aan de Vecht. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 137 - 149, in het bijzonder blz. 140. 

21 De Geer, 1851, blz. 81. 
22 De Geer, 1851, blz. 84. 
23 Archief van he t Leenhof van Vianen (Algemeen Rijksarchief, ' s -Gravenhage) , inv . n r . 

6, Register van acten van belening uitgegeven door Hendrik, heer van Vianen en van 
den Goye en van Ameide, 1391 - 1396; daarin fol. 24 verso. 

24 De Geer, 1851, blz. 92. 
25 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, Register van acten van belening uitge

geven door Reinoud van Brederode, heer van Gennep, Vianen en Ameide, en door 
Jo lante van Lalaing, zijne weduwe, als voogdes over haa r zoon Walraven, 1427 - 1477; 
daar in fol. 12. De geslachtsnaam wordt hier gespeld als "Van Rijn", dus met weglat ing 
van he t woordje "den". 

26 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 31. 
27 A.A. Manten, 1994. In Brokel, bij de Plaets en boven aen die Kerckst ra te . Tijdschrift 

Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 1, blz. 27 - 36, in het bijzonder blz. 28. 
28 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 51. In 1446 was Frederick Wil-

lemsz dus nog in leven, wat betekent dat de door hem in 1442 voor zijn gezin getroffen 
regeling (Manten, 1994, blz. 29 onderaan) reeds bij zijn leven in werking t rad . 

29 Manten, 1994, blz. 27 en kaartje op blz. 30. Een dochter van Gerard Jansz trouwde met 
een zoon van Frederick Willemsz; zie noot 40. 

30 De Kerkweg liep ongeveer van het punt waar de oude Vechtdijk een bocht naar het westen 
maak t e , in noordelijke richting door, om vervolgens over te gaan in de D a n n e s t r a a t . 
Zie H.J . van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 33 - 45, in he t bijzonder he t 
kaartje op blz. 34 (daarin de weg onder nummer 10). 
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31 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 26, Register van acten van belening uitge
geven door Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 1592 - 1614; daar in 
fol. 45. 

32 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, Register van acten van belening uitge
geven door Hans Wolphert van Brederode (Januari 1639 - Augustus 1655), Hendr ik van 
Brederode (Februari 1656 - Juni 1657) en Wolphert van Brederode (Juli 1657 - November 
1666) , a l s h e r e n van V ianen en Ameide en Noordeloos; d a a r i n fol. 254 . P r i n s -
Schimmel (1984, blz. 15) noemt Eduard [de] Man de vader van Abigael; de bronvermel
dingen van deze autrice zijn he laas te summier om dit te kunnen verifiëren. Ik ga er 
daarom vooralsnog van uit dat hij, zoals het Viaanse leenhof meldt, Abigaels oom was. 

33 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, fol. 14 verso - 15. 
34 Zie hierover H.J . van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 4. 

Geschiedenis van brouwerij "De Vijfhoek". Tijdschrift Historische Kr ing Breuke len , 
jaargang 9, nr. 1, blz. 10 - 26, in het bijzonder het schema op blz. 12. 

35 Rechterlijke Archieven (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr. 2042. Repertorium op de leen-
regis ters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 39. De Dandijk was blijkbaar hetzelfde 
als de Kerkweg (verlengde Dannes t raa t , zie noot 30). Een "bomgert" was een boom
g a a r d . 

36 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 138 verso. Ook: De Geer, 1851, blz. 
107 - 110, en Manten, 1990a, blz. 130. 

37 Prins-Schimmel, 1984, blz. 7, 16. 
38 A.A. Manten , 1992. De Zwarte Dood. Tijdschrift Historische Kring Breukelen , jaar 

gang 7, nr. 4, blz. 227 - 231. 
39 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 69. 
40 Archief van h e t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 108 verso. Hier verschijnt dus nog 

een vijfde - in Manten , 1994, niet genoemde - zoon van Frederick Willemsz ten tonele; 
de re la t ie met broer Aelbert zou kunnen doen vermoeden dat Frederick Freder icksz 
eveneens s tamde ui t het eerste huwelijk van Frederick Willemsz (met Elsebee Gijsbert 
Snydlaersdochter) , maar een zoon naar jezelf noemen gebeurde daarentegen mees ta l 
pas bij jongere kinderen; ook zou he t logisch zijn da t een van de zonen die met he t 
toezicht op de zorg voor Johanna, de tweede vrouw van Frederick Sr, werd belast een van 
h a a r eigen k inde ren was . De h ie r ook genoemde vrouw van Freder ick J r , A g a t h a 
Gerardsdochter , was een dochter van Gerard (Gerrit) Jansz; hij trouwde dus met zijn 
buurmeis je . 

41 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr . 13, Register van acten van belening uitge
geven door Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, Ju l i 1508 - 1530; 
daa r in fol. 9 verso. Onduidelijk blijft of deze Herman Fredericksz een zoon was van de 
daarvoor genoemde Frederick Fredericksz of de kleinzoon van diens broer H e r m a n 
F rede r i cksz . 

42 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 18, Register van afschriften van acten 
van belening uitgegeven door Reinoud van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 
1553 - 1556; daarin fol. 34 verso. 

43 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 21 , Register van afschriften van acten 
van belening uitgegeven door Hendr ik van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 
1557 - 1567; daarin fol. 29 verso - 30. 

44 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr . 26, fol. 199 verso. 
45 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr . 28, Register van acten van belening uitge

geven door Hans Wolphert van Brederode, als heer van Vianen en Ameide, Mei 1629 -
Augustus 1638; daarin fol. 94. 

46 Trésorier = thesaurier = functionaris belast met het beheer van de geldmiddelen, schat-
of penningmees te r . 

47 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, fol. 72 verso - 73 verso. 
48 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr . 10, fol. 131. 
49 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr . 12, Register van acten van belening uitge

geven door Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 1480 - Mei 1508; 
daar in fol. 97. 

50 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr . 13, fol. 3. 
51 A.A. Manten , 1993. Sint-Annaverering in en rond Breukelen. Tijdschrift His tor ische 

Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 2, blz. 57 - 66, in het bijzonder blz. 62. 
52 A.A. Manten , 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische Kring 

Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 28 - 37, in het bijzonder blz. 28 (de naam van Gerard 
Hendr iksz wordt daar gespeld als Gheryt Heynrickss). 
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Het tiendblok Otterspoor nâ 1811 

R.H.C, van Maanen 
Kamelenspoor 385, 3605 TC Maarssen 

De heffing van tienden was een oud belastingrecht. Ik schreef daar al 
eerder over in dit tijdschrift.1 Agrariërs moesten een deel van de opbreng
sten van het land, overeenkomend met ongeveer 10%, betalen aan de tiend-
heffer. Het recht op de tienden kon verkocht worden en raakte in Nederland 
in de loop der eeuwen voor een groot deel in handen van edelen en patri
ciërs. De inning van de tienden werd gewoonlijk verpacht. In 1797 besloot de 
Bataafse Republiek, in navolging van Frankrijk, dat de plicht tot betaling 
van tienden afgekocht kon worden en dat op nieuw ontgonnen gronden geen 
zogeheten novale tienden meer zouden drukken. Lang niet iedereen kocht op 
korte termijn de tiendplicht af. Een in 1811 opgesteld contract inzake de ver
pachting van tienden gaf mij extra inzicht in het tiendstelsel.1 

Lange weg naar een bevredigende wetteüjke regeling 

Zoals ik in mijn vorige artikel in dit tijdschrift al schreef,1 werden in 
1814, kort na het einde van de Franse Tijd, in Nederland de oude heerlijke 
rechten hersteld. Wel werd toen aangedrongen op een herziening van het 
tiendrecht. De regering was echter van mening dat de codificatie van het 
burgerlijk recht voorrang had en ondernam voorshands geen actie, op een 
machtiging aan het Domeinbestuur na de verpachting van novale tienden 
achterwege te laten. 

Bij de voorbereidingen voor een nieuw Burgerlijk Wetboek diende wel 
aandacht te worden besteed aan het afkoopbaar stellen van tienden, maar 
dit hoefde niet in het wetboek zelf geregeld te worden. Het uit 1838 daterende 
Burgerlijk Wetboek bevatte dan ook alleen regelgeving inzake nieuw te vesti
gen tienden. 

Vanuit de landbouwwereld werd teleurgesteld gereageerd. Zij verzocht de 
regering om ook ten aanzien van de (vóór 1838) bestaande tienden een rege
ling te treffen. Voorgesteld werd de tienden in grondrenten om te zetten. Of
schoon ten aanzien van novale tienden en tienden in het bezit van Domeinen 
wel regels werden vastgelegd, werd geen algemeen geldende regel opge
steld. 

Het verzet tegen de tiendheffing hield bijgevolg aan. 

B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis t rad naar voren als de spreekbuis van de beweging tot 
afschaffing van de t ienden. Het door hem in 1846 opgerichte Nederlandsch Landhuishoud-
kundig Congres besteedde veel aandacht aan het t iendenvraagstuk. 

Het Congres behandelde een jaar later een door Sloet opgesteld init iatief-wetsontwerp. 
Hierbij ging men er van uit dat alle t ienden omgezet werden in afkoopbare grondrenten , 
waarbij een hypotheek als zekerstelling diende. Vervolgens werd door he t Congres een ver
zoekschrift aan de koning gericht, iets wat men herhaaldelijk deed, al dan niet gecombi
neerd met een verzoek aan de Staten-Generaal. 

De regering bleef van mening dat er geen wettelijke voorschriften vereist 
waren, maar zegde uiteindelijk niettemin toe het tiendrecht bij wet te zullen 
regelen. 

Pas in 1872 werd deze wet vastgesteld. Hierin werd de afkoopbaarstelling 
van tienden geregeld, echter met dien verstande dat bloktienden alleen kon
den worden afgekocht als dat gelijktijdig gebeurde voor alle akkers die met 
elkaar een zogeheten tiendblok vormden. Deze bepaling gaf in de praktijk 
echter problemen; voorshands leidde dit niet tot aanpassing van de bestaan
de wetgeving. 
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Enige jaren later dwong de landbouwcrisis de Nederlandse s taa t haar li
berale koers jegens de agrarische sector te wijzigen en niet langer blind te 
varen op het particulier initiatief.2 

In 1906 werd door de Tweede Kamer een wetsontwerp behandeld dat uit> 
eindelijk leidde tot afschaffing van de tienden (Tiendwet 1907). Nederland 
werd daartoe onderverdeeld in negen districten, met in elk district een 
tiendcommissie, waaronder één in Utrecht. De te Utrecht gezetelde tiend-
commissie, bijgestaan door schattingscommissies, stelde ook in onze om
geving de waarde van de tienden vast. De wet trad op 1 januari 1909 in wer
king. Hierbij werden via schadeloosstelling de gronden tiendvrij gemaakt, 
waarna door middel van een grondrente - geheven over 30 jaar - terugbeta
ling aan de staat plaatsvond. Hiermee kwam een eind aan het tiendrecht. 

Economische situatie in de landbouw in de vroeg-19de eeuw 

We doen nu een stap terug in de geschiedenis en kijken naar de economi
sche ontwikkelingen in de agrarische sector. 

In de periode 1818 - 1849 ging het minder florissant met de Nederlandse 
landbouw.3-4 Dat was het gevolg van de import van graan afkomstig uit de 
landen rondom de Zwarte Zee, waardoor de graanprijzen in West-Europa 
vanaf 1818 daalden. 

In eerste instantie zag de staat af van het treffen van maatregelen, onder 
meer door de oppositie van de graanhandelaren en vanwege de belangen 
van de landbouwers. Veehouders die graan aankochten als veevoeder, wa
ren gebaat bij lage graanprijzen, in tegenstelling tot de boeren die granen 
verbouwden. 

In 1822 besloot de staat tot het verhogen van de bestaande importrechten; 
de hoogte varieerde per graansoort. Nadat drie jaar later de importrechten 
verdrievoudigd waren, werd in 1830 teruggekeerd naar de situatie van 1822. 
Dit was mogelijk doordat de graanmarktprijzen zich enigszins hadden her
steld. 

In 1833 begonnen de graanprijzen echter weer te dalen. De graanwet van 
1835 moest het mogelijk maken voortaan te kunnen inspringen op de wijzi
gingen op de graanmarkt door het vervangen van vaste door schaal(import)-
rechten. Deze wet werd weliswaar aangenomen, maar weerspiegelde toen 
al de opvatting dat de s taat zich behoorde te onthouden van het ingrijpen in 
de economie, en de "vrijhandel" diende voor te staan. 

De minister van financiën F.A. van Hall kwam in 1845 met de tariefwet 
waarbij de import-, doorvoer- en exportrechten werden herzien. Het oor
spronkeli jke wetsontwerp kreeg veel commentaar ui t landbouwkringen. 
Men vroeg de bestaande importrechten voor boekweit, gerst en haver niet te 
wijzigen, ter bescherming van de Nederlandse graantelers . Van Hall ging 
op deze bezwaren in teneinde zo een meerderheid in de Tweede Kamer ach
ter zijn wetsvoorstel te krijgen. Een achteraf gezien belangrijk artikel bood 
de mogelijkheid in noodsituaties de rechten te wijzigen. 

Aardappelenschaarste 

In hetzelfde j a a r kwamen er, door het optreden van de aardappelziekte, 
grote problemen met de aardappeloogst, voor de "gewone man" volksvoedsel 
nummer één. De bestaande invoerrechten werden verlaagd, zodat de import 
van betaalbare levensmiddelen - waaronder rogge, gerst, aardappelen en 
rijst - mogelijk werd. 

De mislukte aardappeloogst van 1845 (en enkele volgende jaren) vormde 
een groot probleem. De s t a a t s r a a d van de gouverneur in de provincie 
Utrecht onderkende dit en wees door middel van een circulaire de gemeente
bes turen op een Frans bericht over voedselwaarden, welke men onder de 
aandacht diende te brengen van de mindere standen.5 
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1830 1835 1840 1845 1850 

Aft. 1. Totaal aantal tiendplichtige bunders in Otterspoor in de jaren 1828 - 1850. 

1830 1835 1840 1845 1850 

Aft. 2. Opbrengst in guldens voor het tiendblok Otterspoor in de jaren 1828 - 1850. 
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1830 1835 1840 1845 1850 

Afb. 3. Aantal tiendplichtige bunders in Otterspoor welke in de jaren 1828 - 1850 bebouwd 
waren met bonen, erwten, zaad en aardappelen. 

tarwe 

rogge 

gerst 

haver 

1830 1835 1840 1845 1850 

Afb. 4. Aantal tiendplichtige bunders in Otterspoor welke in de jaren 1828 - 1850 bebouwd 
waren met tarwe, rogge, gerst en haver. 
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Men ging steeds uit van een gewicht van 100 pond, en vergeleek vervolgens wat elk van 
de diverse onderzochte gewassen aan werkelijke voedseldelen opleverden. Men k w a m tot 
he t volgende lijstje: 100 pond erwten leverden 93 pond echte voedingsstoffen, 100 pond witte 
bonen 92 pond, 100 pond boerenbonen 89 pond, 100 pond goed brood 80 pond echte voedings
stoffen, in 100 pond vlees zat 34 pond aan werkelijke voedseldelen, in 100 pond aardappelen 
25 pond, in 100 pond wortelen 14 pond, en in 100 pond bladgroenten 8 pond voedseldelen. 
Men bere ikte daarbij de volgende conclusies: 

één pond brood gaf dus meer voedsel dan 3 pond aardappelen, " . . . aardappelen vult 
spoedig de maag, maar geeft geen voedsel . . . " 
75 pond brood en 25 pond vlees gaven net zoveel voedsel als 300 pond aardappelen en 
1 pond rijst / gort is gelijk te stellen aan 3 pond aardappelen. 

In tegenstelling tot wat op basis van deze redenering verwacht mocht 
worden, nam in Otterspoor de met erwten, bonen en graansoorten bebouwde 
oppervlakte niet of nauwelijks toe. Dit kan erop wijzen dat in ons gebied geen 
sprake was van een marktgerichte economie, maar eerder van een zelfver-
zorgende economie. 

In 1846 werden in Groot-Brittannië de graanrechten afgeschaft. Neder
land volgde dat voorbeeld het jaar daarop door een wet aan te nemen die de 
schaalrechten verving door lage, vaste rechten. 

Men hoopte door deze maatregelen ook te bereiken dat de Nederlandse 
landbouw weer zou opleven door het krijgen van impulsen als concurrentie 
vanuit het buitenland. Het betekende tevens dat de staat de handen aftrok 
van de landbouw en de landbouwpolitiek een liberale koers ging volgen. 

De gewassen verbouwd in het tweede kwart van de 19de eeuw 

Vanaf 1841 beschikken we voor de meeste gemeenten over redelijk gede
tailleerde landbouwgegevens. Jaarlijks werden staten opgemaakt van de te 
verwachten oogstopbrengsten, de geteelde gewassen en de schaal waarop 
verbouwd werd. Uiteindelijk werden deze primitieve staten vervangen door 
de (omvangrijke) landbouwverslagen. 

Vóór 1841 zijn, met een enkele uitzondering, geen gegevens beschikbaar, 
tenzij er tiendblokken waren. De informatie die in verband met dit oude be
lastingstelsel nodig was, blijkt zo van grote betekenis voor de agrarische ge
schiedschrijving. Aan de hand van de tiendgegevens kan een globale 
landbouwopbrengst worden berekend, met de kanttekening dat niet-tiend-
plichtig verbouwde gewassen ontbreken in het totaalbeeld. 

Vervolgens kan een en ander worden afgezet tegen het algemene tijds
beeld. Ik heb er voor gekozen om uitgaande van het bovenstaande de jaren 
1818-1849 te belichten. 

Het tiendblok Otterspoor, in het zuidwesten van de gemeente Breukelen-
St. Pieters, langs de westelijke Vechtoever, omvatte toen 10 bunder bouw
land, 13 bunder weiland, 3V2 bunder boomgaard en 2 bunder bos, totaal 28V2 
bunder.6 

In Otterspoor verbouwde men tarwe (weit), rogge, gerst, haver, bonen, 
erwten, klein grauw, zaad, aardappelen en wortelen.7 In 1833 werd voor 
bonen en erwten een gezamenlijke opgave verstrekt. Klein grauw en worte
len werden alleen in 1849 respectievelijk 1848 vermeld; de hiermee beteelde 
oppervlakten beliepen toen 1 bunder respectievelijk 20 roeden. Rogge werd in 
de jaren 1846 - 1847 aangeduid als winterkoren, evenals tarwe in 1844 - 1847; 
omgekeerd liet men bonen (1844 - 1847), aardappelen (1844 - 1847) en haver 
(1845) soms onder het begrip zomerkoren vallen. 

De getallen die ik vond, heb ik samengevat in de Afbeeldingen 1 - 4. 

Om de gewassen te oogsten was man- en paardekracht met de hulp van werktuigen be
nodigd. 

In de provincie Utrecht kende men de begrippen hooglandse en laaglandse boeren. Een 
hooglandse boer beschikte zowel over bouw- als weiland, een laaglandse boer daarentegen 
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alleen over wei- en hooiland.8 

De hooglandse landbouwbedrijven waren gewoonlijk 50 à 60 bunde r s land groot, de 
laaglandse 40 bunders . Indien de hooglandse boer niet beschikte over voldoende zonen die 
geschikt waren voor veldarbeid, werden drie knechten ingehuurd, twee tegen een jaarloon 
van ƒ 100,- en één voor ƒ 80,-. 

Verder beschikte men op een doorsnee hooglandse boerderij over twee meiden, één van 
boven de 20 jaar met een jaarloon van ƒ 70,- en één van rond de 16 j a a r met een jaarloon 
van ƒ 30,- à ƒ 40,-. De jongste meid werd voor een hal f jaar in dienst genomen en ging dan 
terug naa r het ouderlijk huis. Als er dochters van deze leeftijd waren, deden die het werk. 

De laaglandse boer huurde over het algemeen twee knechten, één à ƒ 100,- en één à ƒ 60,-
jaar l i jks . Verder beschikte hij over een meid van 18 - 30 jaar tegen een jaarloon van ƒ 60,-
en soms een meid van 14 - 15 jaar , aangeduid als stoepmeid, à ƒ 25,- tot ƒ 30,-. 

N a a s t ( inwonende) boerenknech ten werd ook gebruik g e m a a k t van arbe iders en/of 
dagloners. Een arbeider werd in dienst genomen voor de periode half april - half oktober 
tegen een weekloon van ƒ 4,- à ƒ 5,-. Verder kon men gebruik maken van ingehuurde jon
gens van 13 - 16 jaar tegen een dagloon van ƒ 0,30 of een weekloon van ƒ 1,80. Bij de oogst en 
he t inzamelen van aardappelen en wortelen was er ook werk voor vrouwen van arbeiders; 
hun weekloon bedroeg ƒ 1,80. 

Voor h e t maaien van gras werd gebruik gemaakt van zogeheten bovenlanders (vaak 
Pruisen of Oostnederlanders), die voor ƒ 3,- à ƒ 3,50 per morgen land he t werk aannamen. 
Bij het oogsten van koren, met inbegrip van het opbinden en aan schoven zetten, kon een ar
beider per morgen ƒ 5,- à ƒ 5,50 verdienen. Het dagloon voor het delven van aardappelen en 
wortelen was ƒ 0,50 à ƒ 0,60. 

In een niet te strenge winter bestond het werk voor een arbeider uit het graven van slo
ten, greppelen en het dorsen van koren. 

Een arbeidersgezin in die tijd bestond gemiddeld uit 6 à 7 personen met een jaar inko
men tussen de ƒ 240,- en ƒ 250,-. Om normaal te kunnen leven was toen een budget van rond 
de ƒ 300,- vereist! Het doorsnee arbeidersgezin leefde dus in erbarmelijke omstandighe
den. Vlees kwam zelden of nooit op tafel, bonen en spek soms wel, maar drie keer per dag 
werden er wel aardappelen opgedist. 

Deze afhankelijkheid van he t gewas aardappelen zorgde voor nagenoeg onoverkoomba-
re problemen bij misoogsten of te hoge prijzen, zoals in de eerder in dit artikel besproken 
j a r en acht t ienveert ig. 

Noten 

1 R.H.C, van Maanen, 1993. Het tiendblok Otterspoor vóór 1811. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 4, blz. 186 - 195. 

2 Meer hierover in A.A. Manten, 1989. Opkomst, bloei en neergang van he t kaasmaken 
op de boerderij. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 4, nr . 3, blz. 159 -
169, in het bijzonder blz. 162 -163 . 

3 P.C. van Noort, 1980. Inleiding tot de Algemene Agrarische Economie. H.E. Stenfert 
Kroese, Leiden. 

4 J .H . van Stuivenberg, 1979. De Economische Geschiedenis van Neder land . Wolters-
Noordhoff, Groningen. 

5 Archief Gemeente Maarssenbroek (Gemeentehuis te Maarssen), inv. nr . 40. 
6 Archief Rentambt Utrecht van he t Kroondomein (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 269. 

Opgave ui t 1849, geen tiendvrije landerijen vermeld. 
7 Archief Rentambt van he t Kroondomein, inv. nr. 124. Vreemd genoeg duidt men nu he t 

tiendblok onder de naam Otterspoorbroek aan. 
8 F.H.C. Drieling, in J .L. van Zanden, 1951. Den zedelijken en mater ië len toes tand der 

arbeidende bevolking ten p la t tenlande. Een reeks rapporten ui t 1851. Historia Agri-
cul turae XXI. Neder lands Agronomisch-Historisch Insti tuut, Groningen. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 
1882 - 1891 

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

Dit artikel is een vervolg op de vijfde aflevering1 in deze serie, over veld
wachter Daniel Merk. Hij had in zijn 36-jarige loopbaan niet alleen te 
maken met twee burgemeesters in hun hoedanigheid als hoofd van de plaat
selijke politie: vader (1872 - 1896) en zoon (1896 - 1915) F.P.H, van Roosendaal, 
maar ook, indirect, met de kantonrechter te Breukelen-Nijenrode. 

Kantongerecht in Breukelen-Nijenrode 

Bij het in werking treden in 1838 van de Wet op de Rechtelijke Organisatie 
van 18 april 1827 werd bepaald dat de rechterlijke macht zou worden uitge
oefend door kantongerechten, arrondissementsrechtbanken, provinciale ge
rechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn te beschouwen als 
de opvolgers van de vredegerechten, welke sinds de Franse tijd bestonden.2 

In 1877 werden de kantongerechten van Maarssen en Loenen samenge
voegd tot één kantongerecht met als vestigingsplaats Breukelen-Nijenrode. 
De zittingen werden gehouden in de bovenzaal van het gemeentehuis aan de 
Herenstraat, hoek Nieuwstraat (Afbeelding 1). Ook de kantonale gevangenis 
was daar gevestigd. In 1925 verhuisde het kantongerecht mee naar het nieu
we gemeentehuis Boom en Bosch. In 1933 werd het opgeheven. 

In elke gemeente waar een kantongerecht was, was ook een brigade der 
Rijksveldwacht gestationeerd. De tot die brigade behorende rijks veld wach
ters deden om beurten parketdienst tijdens de zittingen van de kantonrech
ter; zo ook in Breukelen-Nijenrode. 

Voor veldwachter Daniel Merk was de vestiging in Breukelen een uit
komst, want nu hoefde hij zijn verdachten niet helemaal naar Maarssen of 
Loenen te brengen. 

Salariskwestie 

In 1883 verzocht Merk via de burgemeester aan de Commissaris des Ko-
nings om hem te ontslaan als veldwachter van Kockengen en Laag Nieuw
koop. De reden laat zich raden: Merk was ontevreden met zijn salaris. In 
diezelfde brief stond dat het salaris van de veldwachter in Laag-Nieuwkoop 
op voorstel van de burgemeester was verhoogd van ƒ 50,- naar ƒ 80,- per 
jaar.3 Het ontslag werd op 17 februari door de Commissaris aanvaard met 
ingang van 1 maart 1883.4 Op 21 februari echter vroeg de burgemeester na
mens de veldwachter om het ontslag in te trekken.5 Blijkbaar was de ont
slagaanvraag gedaan teneinde druk uit te oefenen op de gemeenteraad van 
Laag-Nieuwkoop en op het College van Gedeputeerde Staten, dat toezicht 
hield op het financiële gedrag van de gemeenten, ter verkrijging van een sa
larisverhoging. Op 22 februari schreef de Commissaris aan het gemeente
bestuur van Kockengen dat de ontslagaanvraag was ingetrokken.6 

Kennelijk was de positie van Merk sterk genoeg om een dergelijke, niet 
van risico ontblote stap te wagen. Daniel Merk zou daarna nog vele jaren 
beide gemeenten als veldwachter dienen. 

Conflict tussen vader en zoon Stam 

In april 1884 kon Daniel Merk het niet alleen af om de orde te handhaven. 
Joh. Stam te Laag-Nieuwkoop had stappen tot gerechtelijke uitzetting onder-
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nomen tegen zijn zoon Cornells.7 Dit leidde 's avonds en 's nachts tot een de
monstratie van enige inwoners van beide gemeenten, Kockengen en Laag-
Nieuwkoop. Ze zongen en schreeuwden luidruchtig en gooiden stenen door 
de ruiten van de woning van Joh. Stam. De burgemeester verzocht om assis
tentie van een rijksveldwachter uit Maarssen, om gemeenteveidwachter 
Merk bij te staan in het handhaven van de orde. Proces-verbaal werd opge
maakt tegen Pieter Koren en Frans van Dijk, die bij ongeregeldheden altijd 
te vinden waren.8 De gerechtelijke uitzetting betrof in eerste instantie 
slechts het verwijderen van het vee van Cornelis uit de weide. Het vee was 
echter 's avonds weer door onbekende mannen in de weide teruggebracht. 
Later in dezelfde maand zou Cornelis uit zijn woning worden gezet. De bur
gemeester voorzag toen opnieuw ernstige ongeregeldheden, zoals hij per 
brief aan de Officier van Justitie te Utrecht liet weten. 

Op zijn beurt verzocht deze om nadere informatie: wie hadden de ruiten 
ingegooid en wie hadden het hek van het weiland opengebroken? De Officier 
van Justitie gaf tezelfdertijd opdracht aan de brigadecommandant der Rijks-
veldwacht te Breukelen om direct de nodige hulp te verstrekken aan de bur
gemeester van Kockengen.9 Op 17 april 1884 vond onder toezicht van veld
wachter D. Merk en de brigadier-majoor der Rijksveldwacht de uitzetting 
plaats, waarbij geen ongeregeldheden meer voorkwamen.10 

Op 19 april 1884 schreef de Officier van Just i t ie te Utrecht aan de burgemeester van 
Kockengen da t Cornelis Habbe Jansen uit Mijdrecht een klacht bij hem had ingediend over 
mishande l ing . De hierboven al genoemde F rans van Dijk, zoon van Maar ten van Dijk, en 
W. Vermeulen, beiden ui t Kockengen, hadden hem en Toon van der Stel ernst ig mishan
deld n a d a t zij de s trengen van hun rijtuig hadden doorgesneden en daarna he t rijtuig had
den beschadigd. Hein Brunt , J an Brunt en Piet Doesburg waren hiervan getuige geweest.1 1 

ïtfr 
ar 

Afb. 1. He t vroegere gemeentehuis van Breukelen-Nijenrode op de hoek van de Heren
s t raa t en de Nieuwstraat , omstreeks 1916. In dit gemeentehuis was ook het kantongerecht 
van Breukelen-Nijenrode ondergebracht. (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Uit he t daa rna door de burgemeester opgemaakte proces-verbaal weten we precies wat er 
toen gebeurd is. 

Het voorval speelde zich af op de Nieuwstraat, die liep van de woning van J . Stam tot de 
watergang de Bijleveld. Iets ten zuiden van die s t raa t lag een brug bij de woning van N. 
van Dijk. Verder noordwaarts lag aan he t einde ook een brug. Cornelis Habbe J a n s e n reed 
op 15 april 1884 in de namiddag over de genoemde weg. Brunt en Vermeulen woonden bei
den aan de Nieuwstraat . Cornelis passeerde de woningen van de pastoor en de onderwijzer, 
de herberg van Bogaard, de smederij van Zwart, de herberg van Sloesarwij en de woningen 
van Aar t sen en van C. van Leeuwen die beide tegenover de b rug gelegen wa ren . Toen 
Cornelis naderde, was de brug open omdat de schuit van schipper G. van Eijk daa r onklaar 
was geraakt . Volgens getuige R. Kok bevond zich toen niemand vóór h e t rijtuig. Van welke 
k a n t de vechtpartij begonnen is, werd niet duidelijk. 

Aanleiding tot de vechtpartij was wellicht, dat Stam ruchtbaarheid had gegeven aan he t 
feit dat hij de koeien op 15 april zou laten verwijderen, hoewel dat hem door de burgemeester 
was ontraden. Het gerucht verspreidde zich snel. Bekend was ook dat Cornelis hem daarbij 
met een paa r anderen assis tent ie zou verlenen; onder hen was een vech te r sbaas die in 
Mijdrecht gezegd zou hebben dat hij het volk van Kockengen wel een lesje zou leren. 

Toen zij zich op de Nieuwstraat vertoonden, beschouwde het publiek dit als een uitda
ging, waarop Cornelis naar Mijdrecht wilde terugkeren. Volgens de burgemees te r h a d d e n 
zij een confrontatie kunnen voorkomen, als zij de terugweg via Por tengen h a d d e n geno
men. Bij he t begin van de vechtpartij was Frans van Dijk in de b u u r t geweest, m a a r daar
na was hij over de kapotte schuit naar de andere kant gelopen en terug naa r de eerste brug, 
vanwaar hij samen met N. van Dijk via de Nieuwstraat weer naar de vechtpart i j was te
ruggekeerd. Of ook Vermeulen bij de vechtpartij betrokken was, kon niet worden bewezen, 
aangezien de publieke opinie vijandig tegenover Joh. Stam was. Het leek de burgemees te r 
echter onwaarschijnlijk dat Cornelis Habbe Jansen , die zes j a a r in Kockengen h a d ge
woond en dus veel mensen kende, de verkeerde als de dader zou hebben aangewezen.1 2 

Daniel Merk als detective 

Een staaltje van de speurzin van de veldwachter wordt in het volgende 
verhaal gedemonstreerd.13 Op 15 september 1884 werd in de woning van 
Joh. van Schaik aan de Spengense Meent ingebroken toen er niemand thuis 
was. Men was het huis binnengekomen door een raam open te schuiven. Uit 
een kast, waarvan de deuren werden opengebroken, werden de volgende 
voorwerpen ontvreemd: een gouden ketting met slot, een gouden streng met 
haakje, zes rijksdaalders, een koperen horloge met zilveren ketting, een 
paar laarzen, een hoge zijden pet, een stuk zoetemelkse kaas, een stuk met
worst en een broodmes. Door de dader werden een lage zijden pet, een paar 
lage schoenen en een mes achtergelaten. 

De veldwachter won informatie in en ontdekte daarbij dat de dader een 
ongeveer 30-jarige man van middelmatige lengte, gekleed in een korte blau
we kiel, zwarte pilobroek, stoffige lage schoenen en een zijden pet zou moe
ten zijn. De verdachte was, zeer haastig en bezweet, op de Spengense Meent 
gesignaleerd. Hij had aan Hendrik van der Mei de weg naar Wilnis ge
vraagd. Deze had gezien dat de man schone laarzen aanhad. Met Van der 
Mei meelopend had hij gevraagd hoe hij in Woerden moest komen, waar 
zijn schuit lag waarop hij schippersknecht was. Aan het eind van de Meent 
had de verdachte een binnenpad naar Kamerik genomen, 's Middags was 
de verdachte in de herberg van W. de Bruin in Teckop geweest, waar hij een 
rijksdaalder had gewisseld. In Kamerik, in de herberg van Hillegers, wis
selde hij nog een rijksdaalder. Aan een baanwachter te Woerden had hij 
gevraagd wanneer de trein naar Amsterdam zou vertrekken. Hij was toen 
naar het station van Harmeien gelopen waar hij om 8.23 uur de trein naar 
Amsterdam nam. De brigadier der rijksveldwacht te Woerden had daarna 
zijn collega in Amsterdam van de bovenstaande feiten op de hoogte ge
bracht. Hoewel de burgemeester het proces-verbaal doorstuurde naar de po
litie in Amsterdam, kreeg hij bericht terug dat hun onderzoek geen resul
taat had gehad.14 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 2, 1994 



103 

Uit het verdere onderzoek door veldwachter Merk kwam vast te staan, dat 
de verdachte aan het begin van de Meent ook al aan J. van Zanten de weg 
naar Wilnis had gevraagd voordat hij Van der Mei was tegengekomen.15 Op 
14 september had A.G. van Willigen, sigarenhandelaar in de Choorstraat in 
Utrecht, de verdachte in Kamerik ontmoet. Hij kende hem als Jan Noor
beek, die knecht was geweest bij J. Keur, aardappelhandelaar op de Vis
markt te Utrecht. Op 16 september had Noorbeek sigaren bij hem gekocht; 
hij zou toen, blijkens een retourbiljet van vier dagen, uit Amsterdam zijn ge
komen. Jan werkte rond die tijd als losse schippersknecht. Zijn ouders 
woonden in Blokzijl.16 Of de verdachte Jan Noordijk ooit gearresteerd is, ver
haalt de geschiedenis helaas niet. 

Zeilend varen over de Bjjleveld verboden 

Het was per verordening verboden om een zeil te gebruiken bij het varen 
door Kockengen over de Bijleveld; dit vanwege de openbare rust en veilig
heid. Degenen die gebruik maakten van de Wagendijk, die niet erg breed 
was, zouden door de giek van de weg geveegd kunnen worden. Als men 
thans langs de Bijleveld loopt, is de weg ter plaatse niet veel breder gewor
den, maar het gevaar is wel geweken. 

Bij overtredingen was het meestal moeilijk om de nodige getuigen te vin
den om met succes te verbaliseren. Vanwege de voorbeeldwerking drong de 
burgemeester van Kockengen in 1887 bij het kantongerecht te Breukelen aan 
op strenge vervolging van een overtreder, tegen wie in dat geval wel een pro
ces-verbaal met de nodige getuigenverklaringen kon worden opgemaakt.17 

Brand in Kockengen in 1888 

Brand in een dorp is meestal een ramp en het gesprek van de dag. In de 
nacht van 9 op 10 mei 1888 brandden drie huizen in Kockengen geheel af. 
Het betrof een timmermanswinkel, waarvan de bewoner niet thuis was, een 
huis met winkel waarin licht-ontvlambare goederen opgeslagen waren, 
beide onder één rieten dak, en een daarnaast gelegen huisje, ook met rieten 
dak. De bewoners van het middelste huis werden midden in de nacht wak
ker door het geluid van knapperend vuur op de zolder. De brandspuit was 
vrij spoedig ter plaatse, maar de brand had zich toen al over de drie rieten 
daken verspreid. De brandweer kon niets anders doen dan de belendende 
huizen nat houden; die konden, mede omdat er weinig wind stond, worden 
behouden.18 Veldwachter Merk zorgde voor de orde tijdens de aandacht
trekkende brand. De schade werd door de verzekering gedekt. 

Veldwachter als colporteur van almanakken 

Dat het salaris van de veldwachter te wensen overliet, blijkt uit een brief, 
gedateerd 6 augustus 1888, van de burgemeester aan de Commissaris. De 
veldwachter verkocht al jaren omstreeks de jaarwisseling almanakken aan 
een groot deel der ingezetenen van Kockengen en Laag-Nieuwkoop. Hij 
mocht de opbrengst houden, die zo'n ƒ 60,- bedroeg. Hoewel de burgemeester 
zei ervan overtuigd te zijn dat dit oude gebruik geen inbreuk maakte op de 
onafhankelijkheid van de veldwachter, achtte hij het toch wenselijk dat hier
aan een einde zou worden gemaakt. Daar deze neveninkomsten nauw ver
band hielden met zijn salaris en toelagen, zou een eventueel verbod van de 
bijverdienste een verhoging van de jaarwedde noodzakelijk maken.19 Een 
probleem dus voor de gemeente, gezien de altijd krappe gemeentekas. 

Blijkens een aanschri jving van de Commissaris van 4 m a a r t 1890 in he t Provinciaal
blad van Utrecht moest een gemeente-veldwachter voortaan bij zijn aanstel l ing als on-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 2, 1994 



104 

bezoldigd r i jksveldwachter vooraf als proeve van bekwaamheid een proces-verbaal op
m a k e n . 2 0 Had men al zo'n aanstell ing en vertrok men naa r een andere gemeente , dan 
moest men de aans te l l ing als onbezoldigd rijksveldwachter ter ver lenging opzenden n a a r 
he t ministerie van Jus t i t i e , via de Commissaris des Konings.2 1 

Baldadigheden en diefstalletjes 

Straatschenderijen door de jeugd waren schering en inslag.22 Veldwach
ter D. Merk had er de handen vol aan, hoewel de daders soms niet werden 
gevonden. Rond de kerstdagen van 1888 liepen Frank de Jong, 15 jaar oud, 
en Nikolaas van Vliet, 14 jaar oud, over de Wagendijk tussen het dorp Kock-
engen en de hofstede van A. van Wijk. Daar kwamen zij enige personen 
tegen, waaronder J.A. Bek en de soldaat Dirk Stam. Uit de verklaringen 
bleek dat deze personen een hek in het water van de Bijleveld naast de 
Wagendijk hadden gegooid. Dit hek behoorde toe aan Van Wijk, die van deze 
daad proces-verbaal liet opmaken. Dirk Stam was echter op 24 december 
1888 weer naar het 1ste Regiment Vestingartillerie te Utrecht teruggekeerd, 
waardoor hij niet door de burgemeester, in diens hoedanigheid van hulpoffi
cier van Justitie, kon worden gehoord. De verklaringen van A. Laanen, B. 
Baars, J. Brunt, W. Vermeulen en J.A. Bek werden wel door hem opgeno
men, hoewel al snel bleek dat zij onderling hadden afgesproken wat zij zou
den zeggen. Er was echter genoeg bewijs om een vervolging in te stellen.23 

In 1891 vonden er veel kleine diefstallen van huishoudelijke artikelen 
plaats. In de regel werd daarvan geen aangifte gedaan, waardoor de burge
meester geen gelegenheid kreeg een onderzoek in te stellen. Hij had er 
slechts bij geruchte van vernomen. Toch ondernam de burgemeester actie. 
Verdacht werd Nikolaas van der Geer, die voordien nachtwaker van de ge
meente was geweest. Deze betrekking was door de gemeenteraad afgeschaft, 

Afb. 2. De ingelijste oorkonde, die Daniel Merk ontving ter gelegenheid van zijn 25-jarig 
ambtsjubileum. (Foto gekregen van het Koninklijke Marechaussee Museum te Buren.) 
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Afb. 3. De sabel van veldwachter Daniel Merk. (Foto beschikbaar gesteld door het 
Koninklijke Marechaussee Museum te Buren.) 

omdat het nut ervan niet was bewezen en diefstallen niet werden opge
lost. Van der Geer was daarna belast met het legen van privaatputten, 
waardoor het niet vreemd was dat hij zich 's nachts op straat bevond. 

Van der Geer was 66 jaar , en het bevreemdde een ieder dat hij altijd zonder hulp 
de privaten ledigde en de inhoud daarvan met een schuit vervoerde. Zijn vrouw ver
telde aan de buurvrouw, Cornelia van Rooijen, dat haar man op een nacht zonder pet 
was thuisgekomen. 2 4 Die pet scheen op de plaats van de diefstal te zijn gevonden, 
wat Van der Geer op een nieuw verhoor door de burgemeester kwam te s taan. Het 
verhaal dat de verdachte toen ophing werd tegengesproken door verklaringen die de 
burgemees te r van anderen kreeg. 2 5 Kort daarna verhoorde de burgemeester ook nog 
G. van Eijk Sr, die verklaarde dat Van der Geer sedert maa r t 1891 driemaal turf had 
gekocht bij de zoon van Van Eijk, wat hij anders nooit deed.26 Bl i jkbaar leidde een 
en ander tot een veroordeling van Van der Geer, want eind 1891 maakte de burge
mees te r in een brief een opmerking over de tijd waarin Van der Geer in de gevange
nis zat .2 7 

Het is jammer dat zaken zoals de bovenstaande alleen te vinden zijn in de bege
leidende brieven van de burgemeester aan de officier van Jus t i t ie , die bewaard zijn 
gebleven in de brievenboeken, en dat de bijbehorende processen-verbaal niet meer 
te rug te vinden zijn in de Kockengense archieven. 

Jubileum 

Het jaar 1891 betekende voor veldwachter Daniel Merk een mijlpaal 
in zijn loopbaan. Op 14 augustus van dat jaar vierde hij zijn 25-jarig 
ambtsjubileum, waaraan in het dorp ruimschoots aandacht werd be
steed. De gemeenteraad van Kockengen kende hem een gratificatie 
van ƒ 25,- toe. Hij bedankte de gemeenteraad per brief voor de gratifi
catie, die - zo schreef hij - een afdoend bewijs was van erkentelijkheid 
voor de wijze waarop hij zijn functie gedurende die jaren had waarge
nomen, en tevens een aanmoediging om die steeds met ijver, trouw en 
nauwgezetheid te blijven vervullen.28 De burgerij verraste hem met 
een ingelijste oorkonde, waarop ook zijn foto was aangebracht. Deze 
oorkonde is, evenals zijn infanteriesabel, thans te zien in het Konink
lijke Marechaussee Museum te Buren (Gld.) (zie Afbeeldingen 2 en 3). 
Merk was toen 54 jaar oud, en al 20 jaar veldwachter in Kockengen. ïisïï§ 

Noten 

1 De delen 1 - 5 in deze serie verschenen in Tijdschrift Historische Kr ing Breukelen, 
j aa rgang 7, nr. 2, blz. 104 - 111; jaargang 7, nr. 4, blz. 210 - 217; jaargang 8, nr. 1, blz. 14 -
21; jaargang 8, nr. 2, blz. 86 - 93; en jaargang 8, nr. 4, blz. 201 - 206. In de laatstgenoemde 
aflevering zijn de eerste negen Kockengense jaren (1872 - 1881) van Merk besproken. 

2 H. Driezen, 1988. Inventar is van het archief van het kantongerecht Breukelen-Nijen-
rode 1877 - 1933. Rijksarchief te Utrecht. 

3 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breukelen). Brievenboek 17 september 
1881 - 11 april 1890. Daarin: 1883, Nr. 44/69, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Commissaris des Konings, d.d. 16 februari 1883. 

4 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1883. Daar in : Afschrift Nr . 5 AZ, 
d.d. 17 februari 1883. 

5 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daarin: 
1883, Nr . 45/76, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissaris des 
Konings, d.d. 21 februari 1883. 

6 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1883. Daar in: Afschrift Nr. 2 AZ, 
d.d. 22 februari 1883. 
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7 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in : 
1884, Nr. 83/129, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is des 
Konings omtrent ongeregeldheden, d.d. 9 april 1884. 

8 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1884, Nr. 84/130, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is des 
Konings omtrent proces-verbaal, d.d. 9 april 1884. 

9 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1884. Daar in : Nr . 912, d.d. 10 april 
1884. 

10 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in : 
1884, Nr. 87/135, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie 
te Utrecht omtrent proces-verbaal, d.d. 17 april 1884. 

11 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen s tukken 1884. Daar in: Nr . 1000, d.d. 19 april 
1884. 

12 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1884, Nr. 91/138, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie 
te Utrecht omtrent proces-verbaal F. van Dijk en W. Vermeulen, d.d. 23 april 1884. 

13 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in : 
1884, Nr. 168/274, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent diefstal ten huize van J. van Schaik, d.d. 15 september 1884. 

14 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in : 
1884, Nr. 178/284, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie 
te Utrecht omtrent diefstal bij J. van Schaik, d.d. 28 september 1884. 

15 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1884, Nr. 171/275, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent diefstal ten huize van J . van Schaik, d.d. 17 september 1884. 

16 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in : 
1884, Nr. 177/283, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent diefstal bij J. van Schaik, d.d. 28 september 1884. 

17 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1887, Nr. 40/63, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Ambt. O.M. Kanton
gerecht te Breukelen omtrent proces-verbaal, d.d. 10 februari 1887. 

18 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1888, Nr. 94/174, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is des 
Konings te Utrecht omtrent brand, d.d. 11 mei 1888. 

19 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1888, Nr. 168/274, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is des 
Konings te Utrecht omtrent gemeente-politie, d.d. 6 augustus 1888. 

20 Aanschrijving van de Commissaris des Konings van 4 m a a r t 1890, Nr. 2 AZ, omtren t de 
voordrachten tot benoeming van gemeenteveldwachters. Provinciaal-blad van Ut rech t . 

21 Besluit van de Commissaris des Konings van 21 oktober 1890, Nr . 3 AZ, omtrent de aan
vragen tot bes tendigen der commissiën als onbezoldigd r i jksveldwachter bij ve rande
r ing van be t rekk ing . Provinciaal-blad van Utrecht . 

22 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1888, Nr. 202/375, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent proces-verbaal A. van Wijk, d.d. 29 december 1888. 

23 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daar in: 
1889, Nr. 3/3, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e te 
Utrecht omtrent proces-verbaal ten verzoeke van A. van Wijk, d.d. 6 j anuar i 1889. 

24 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1891, Nr. 83/155, brief van de burgemeester van Kockengen omtrent proces-verbaal N. 
van der Geer, d.d. 29 april 1891. 

25 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1891, Nr. 85/158, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent proces-verbaal N. van der Geer, d.d. 30 april 1891. 

26 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1891, Nr. 98/178, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
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27 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1891, Nr. 183/319, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
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28 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1891. Daar in : Nr. 394, d.d. 23 au
gustus 1891. 
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Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1945 tot 
1970 in de mondelinge overlevering (1) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Tijdens de eerste HKB-vertelavond over de geschiedenis van Nieuwer Ter 
Aa en omgeving werd stilgestaan bij de periode 1914 - 1945. De resultaten 
van die avond zijn vastgelegd in artikelen in de eerste twee afleveringen van 
de jaa rgang 1993 van dit tijdschrift. Die avond werd algemeen als zo succes
vol ervaren, dat er wel een tweede op moest volgen. 

Tijdens die tweede vertelavond, gehouden te Nieuwer Ter Aa in gebouw 
Het Anker op woensdag 10 november 1993, traden als vertellers op (in alfabe
tische volgorde) Hr. J.J. Fokker (Portengen), Hr. Chr. den Hertog (Nieuwer 
Ter Aa-dorp) , Hr . J . Karsemei jer (Oukoop), Hr. J . J . van Voor thuysen 
(Nieuwer Ter Aa-dorp) en de oud-gemeentesecretaris van Ruwiel, Hr. M. 
van Zanten (thans woonachtig in Zetten). Op de achtergrond werden ook bij
dragen geleverd door Mw. E. van de Heg-Korthals (Nieuwer Ter Aa-dorp) en 
Mw. H.A. Fokker-Winkel (Oukoop). Enkele gegevens zocht ik na in archief
s tukken of geschiedkundige publikaties. 

Het hieronder volgende artikel is een samenvatting van het eerste gedeel
te van wat op die avond en in de eraan voorafgaande voorbesprekingen aan 
de orde kwam; ook nu weer was dat zoveel dat het over twee afleveringen 
moest worden verdeeld. 

Het dorp 

Tot omstreeks 1950 was Nieuwer Ter Aa een dorp van zeer bescheiden om
vang, in hoofdzaak gevormd door de Kerklaan, Wilhelminastraat (met in 
het verlengde daarvan de Jul ianalaan) , Dorpsstraat en het Honderdsche 
Laantje. Ten noorden van de Dorpsstraat was kort na de Eerste Wereldoorlog 
enige bebouwing aan de Van Reedestraat tot stand gekomen; die heette toen 
overigens nog niet zo, maar werd "het pad" genoemd, omdat hij lag op de 
plek van de vroegere oprit naar het landhuis Quackenburg en het daarach
ter liggende koetshuis (ook wel de stal genoemd). "Het pad" liep naar he t 
noorden toe vloeiend over in "de plaats" (thans het westelijkste deel van de 
Ruwielstraat). De rest van het gebied omsloten door de Aa, de Dorpsstraat 
en het Honderdsche Laantje was nog open ruimte. 

Het dorp werd door de lokale bevolking gewoonlijk Draai genoemd, of - als 
men het netjes wilde zeggen - Ter Aa. Maar omdat vaak verwarring optrad 
met het Zuidhollandse Ter Aar is in de na-oorlogse jaren de ook in het verle
den al veel gebruikte naam Nieuwer Ter Aa weer meer in gebruik geraakt. 

In de noordwesthoek van het dorp Nieuwer Ter Aa lag het gemeentehuis
je. Dat was de zetel van het bestuur van twee gemeenten: Ruwiel en Loener-
sloot. De beide gemeenteraden maakten, op verschillende tijden, gebruik 
van dezelfde raadszaa l . Burgemeester J .J .G. vor der Hake (benoemd in 
1929) kwam gewoonlijk alle werkdagen op de fiets naar Nieuwer Ter Aa, ook 
als het slecht weer was; een auto had hij niet. Sommigen herinnerden zich 
hoe hij tijdens een strenge winter in het dorp arriveerde met een warme 
muts en oorwarmers over de kalende schedel en een ijspegel aan zijn snor. 
Hij raak te nog vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond 
en werd in 1946 als burgemeester van zowel Ruwiel als Loenersloot opge
volgd door Mr. W.I. Doude van Troostwijk, die toen al burgemeester van 
Loenen aan de Vecht was. Deze kwam onder normale omstandigheden één 
dag per week naa r het gemeentehuis in Nieuwer Ter Aa. Verder werkten 
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daar, voor beide gemeenten te zamen, een gemeentesecretaris, één ambte
naar, een concierge voor het gemeentehuis, één gemeentewerkman en een 
meisje voor allerhande werkzaamheden. Met elkaar deden ze alles wat voor 
de gemeente gedaan moest worden; en als het nodig was luidden ze ook de 
kerkklok. 

Burgemeester Doude van Troostwijk was een grote, aristocratische man, die veel anek
dotische herinneringen heeft nagelaten. Hij woonde in het huis Rio Verde in Nieuwersluis 
en bezat een klein autootje. Daarmee is hij een keer dicht bij Maarssen, waar de weg een 
bocht maakt, de Vecht ingereden. Legendarisch is de koelbloedigheid waarmee hij toen 
handelde. Hij bleef rustig en zette de noodzakelijke handelingen voor zichzelf kalm op een 
rijtje: auto vol water laten lopen, daarna portier openen, auto verlaten, bij aan de op
pervlakte komen meteen roepen "ik zat er als enige in". Nadat hij dat alles punctueel had 
uitgevoerd, viel hij echter even uit zijn rol, en baste "verdraaid, ben ik toch nog wat verge
ten: de autolichten uit te doen". 

De burgemeester, heer van top tot teen, stelde prijs op een zorgvuldige omgang met el
kaar. Tijdens een nogal verwarde discussie in de gemeenteraad van Ruwiel over ongere
geldheden die zich in Nieuwersluis hadden voorgedaan, maakte Doude van Troostwijk een 
opmerking aan het adres van het raadslid Rijk Verkerk, die opzichter was te Nieuwer
sluis; Verkerk wist hem na afloop duidelijk te maken dat de burgemeester daarin onjuist 
had gesproken. Onmiddellijk liet hij voor de volgende avond een extra raadsvergadering 
uitschrijven, want een fout gemaakt in een openbare bijeenkomst wenste hij ook in een 
openbare vergadering te herstellen. 

Doude van Troostwijk was een hartstochtelijk jager, maar een met een klein hartje. Op 
een koude winterdag zag men hem op zijn buik op het ijs van de Vecht liggen in een poging 
een haas te redden. 

Gemeentewerkman H. Langelaar was tevens doodgraver. Tijdens een periode van af
wezigheid van de gemeentesecretaris begroef hij een overledene zonder zich er eerst van op 
de hoogte te stellen of officieel aangifte van overlijden was gedaan. Toen de secretaris ont
dekte dat er zonder toestemming begraven was, was de teraardebestelling al achter de rug. 
De burgemeester liet de secretaris de omissie herstellen, lichtte persoonlijk de Officier van 
Justitie in over de overtreding van het wettelijk voorschrift en wist seponering van de zaak 
te bewerkstelligen. Ook liet hij de gemeentewerkman/doodgraver bij zich komen om hem 
te zeggen dat zonder bewijs van aangifte van overlijden niet begraven mocht worden. Ver
bouwereerd was de reactie: "Maar ik ben wel zelf wezen condoleren en hij was echt dood, 
hoor burgemeester!" 

Willem Isaac Doude van Troostwijk bleef burgemeester van Ruwiel en Loenersloot tot 
de opheffing van die gemeenten in 1964. 

Ook over de vader van de burgemeester, die op Over-Holland woonde, doen nog verha
len de ronde. Zo wordt gezegd dat die van zijn pachtboeren verwachtte dat zij, wanneer op 
Over-Holland een kind geboren was, kwamen informeren naar de gezondheid van moe
der en zuigeling. Als de omstandigheden zich daartoe leenden, maakten de boeren van die 
morele verplichting een uitje; zo zijn ze op een sneeuwrijke winterdag eens in optocht met 
hun arresleden naar Over-Holland getogen. 

Burgemeester en gemeentesecretaris deelden op het gemeentehuis één 
kamer, wat niet zo bezwaarlijk was want burgemeester Doude van Troost
wijk was er maar weinig. Gemeentesecretaris was in de jaren 1946 - 1952 J. 
Kapper Wzn, een nogal autoritaire man die, hoewel hij in een volledige be
trekking was aangesteld, daarnaast voor zichzelf ook zeer omvangrijke 
bezigheden had als verzekeringsagent. Zijn werk voor de gemeenten Ruwiel 
en Loenersloot leed daar zwaar onder. Uiteindelijk werd hij met behoud van 
salaris op non-actief gezet. Van 1952 tot 1963 was M. van Zanten secretaris 
van beide gemeenten, alsmede gemeente-ontvanger en ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Toen hij aantrad, was hij nog pas 24 jaar oud; de burge
meester vond dat wel wat erg jong voor een secretaris, maar de wethouders, 
die hem hadden leren kennen bij een eerdere sollicitatie als eerste ambte
naar, steunden de benoeming van Van Zanten. Zijn inzet voor het lokale be
stuur werd al spoedig als een verademing ervaren. Van Zanten woonde in 
die jaren aan de Julianalaan, naast J.P. Korver; daarnaast lag dan weer de 
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oude witte boerderij van T. Korver, die aan de Duitse Orde behoorde. 
De gemeenteraden vergaderden elk gewoonlijk maar zes keer (bij uitzon

dering zeven keer) per jaar. Verschillen in politieke gezindheid speelden 
nauwelijks een rol. Het belangrijkste was dat de begrotingen sluitend waren 
en de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk. 

Wethouders van Loenersloot waren lange tijd J a n van Dam (die tevens schout was van 
de polder Oukoop) en Piet Kruiswijk uit de kern Loenersloot. Langdurig wethouder van 
Ruwiel waren Dries (Andries) Versloot uit Portengen (1923 - 1953) en Willem Gerri t Huls
m a n (1939 - 1958). De gemeentesecretaris werd echter door de inwoners van beide gemeen
ten als de spil van he t lokale bestuur ervaren. 

Bij verkiezingen werden in he t gemeentehuis voor de beide gemeenten afzonderlijke 
s t embureaus ingericht, één in de raadszaal en één in de secretarie. Het aanta l kandidaten
lijsten waar tussen gekozen kon worden was altijd heel beperkt. De laa ts te wethouders van 
Ruwiel waren Marinus van Oosterom (1953 - 1964) en Rijk Verkerk (1958 - 1964). 

Vrouwenleven speelde zich vry wel geheel in het dorp af 

Veel meisjes die van school kwamen moesten daarna thuis meehelpen. 
Anderen zochten - na al of niet eerst nog een beroepsopleiding te hebben ge
volgd - een passende werkkring. Vaak vonden ze die buiten het dorp. 

Maar als ze na hun trouwen in Nieuwer Ter Aa bleven wonen, was er 
van buitenshuis werken meestal geen sprake meer. Ze werden dan opgeëist 
door het eigen huishouden en spoedig ook door de zorg voor de kinderen. Er 
was altijd veel te doen. Behalve in koken en het schoonhouden van het huis 
ging veel tijd zitten in wassen, herstellen, strijken, kousen stoppen en naai
en. Veel vertier was er in het dorp voor de vrouwen niet, maar vrij eens
gezind is men van mening dat toch niet te hebben gemist. 

Onderling hadden de vrouwen vaak veel kontakten, onder andere via de 
winkels, over het hek en door koffievisites. De school was nog geen ontmoe
tingsplaats, omdat jonge kinderen naar school brengen niet hoefde; die kon
den zelf lopen en gevaar was er weinig want je zag in de jaren vijftig en zes
tig in het dorp nog nauwelijks een auto op straat. Van Hervormde zijde was 
in Nieuwer Ter Aa een bibliotheek ingericht. 

De Gereformeerde Gemeente kende van 1933 tot 1973 een meisjesvereni
ging, waaraan ook enkele Nederlands-Hervormde leden en in de latere 
jaren tevens enkele jonge vrouwen deelnamen (Afbeelding 1). Voor de oude
re jongens was er later een Nederlands-Hervormde jongelingsvereniging. 
Tot in de jaren zestig waren er geen georganiseerde activiteiten speciaal 
voor de wat oudere vrouwen, zelfs geen kerkelijke vrouwenvereniging (een 
mannenvereniging op godsdienstige grondslag was er trouwens evenmin). 
Daarna kwam een bundeling van Nederlands-Hervormde vrouwen tot 
stand, met drie afdelingen (Nieuwer Ter Aa, Portengen, Kortrijk), die ge
richt was op het houden van een jaarlijkse bazaar. Tijdens de oorlog werd 
een zangvereniging "Laus Deo" opgericht, die men - om geen moeilijkheden 
met de Duitse bezettingsautoriteiten te krijgen - de status van kerkkoor gaf, 
hoewel dat koor een kerkelijk gemengde samenstelling had en niet in kerk
diensten optrad; wel werd ieder jaar een uitvoering gegeven in de NH-kerk. 
Op zijn hoogtepunt had het koor omstreeks zeventig leden. Dirigent was 
eerst Willem Vogel, later Piet Vijzelaar (organist van de NH-kerk). Het koor 
heeft maar ruim 10 jaar bestaan. Een van de vertellers merkte op: "Men was 
blij als er op het dorp iets nieuws kwam, maar na verloop van jaren ver
dween de belangstelling vaak weer". 

De sfeer op het dorp was zeer gemoedelijk. Als iemand na de sluitingstijd 
van zes uur dringend iets nodig had, kon men tot tien uur in de avond altijd 
bij de betreffende winkelier nog even achterom lopen. Bakker Korthals heeft 
zelfs een hond die hij had, moeten wegdoen omdat die te veel gevaar oplever
de voor kinderen die 's avonds achterom kwamen voor een boodschap. 
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Afb. 1. De meisjesvereniging Thabita te Nieuwer Ter Aa in 1935. Staand v.l.n.r. Stien 
Hulsman, Nel Hulsman Hendriksdr, Els Korthals, Neeltje van Ekeren, Pietje Willemsen 
en Stien den Hertog. Zittend v.l.n.r. Marie Hulsman, Wijntje Hoefakker, Mijntje den 
Hertog, Nel Hulsman Evertsdr en Stijntje Hulsman. Els Korthals en Pietje Willemsen 
waren Nederlands Hervormd; alle anderen waren aangesloten bij de Gereformeerde 
Gemeente. (Foto uit Collectie Mw. E. van de Heg-Korthals.) 

Bestelde boodschappen kon men ook thuis bezorgd krijgen. In de jaren zes
tig gingen de winkeliers van de transportfiets over op bestelauto's. 

De zoon van bakker Verhoef uit Portengen vergat een keer op zaterdag brood te brengen 
bij de klanten in Nieuwer Ter Aa. Op zondagmorgen vonden zij hun brood in een zak han
gend aan de voordeur. 

Ontwikkelingen in de agrarische sector 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een kruiwagen, traditioneel voor
zien van een houten wiel met een ijzeren band, vaak het belangrijkste trans
portmiddel over land waarover een boer beschikte. 

Na de bevrijding in 1945 bleek dat ook de agrarische sector fors te lijden 
had gehad van de Duitse bezetting (herhaalde paardenvorderingen, zeer be
perkte mogelijkheden om versleten landbouwwerktuigen te vervangen, te
kort aan kunstmest, langdurige inundatie van land waardoor veel droogval
lende percelen eerst moesten worden geploegd en ingezaaid voordat ze weer 
konden worden gebruikt). 

Daar kwam na de oorlog het probleem van de uittocht van landarbeiders 
nog bij (het werken in de industrie betaalde beter en was minder zwaar, en 
de wederopbouw van Nederland en de militaire dienst onttrokken eveneens 
arbeidskrachten aan de landbouw). Mechanisatie was dus onvermijdelijk. 
Daarin stonden de invoering van de luchtband voor agrarisch gebruik en de 
komst van de trekker centraal. De animo voor het paard nam bij boer en 
landarbeider steeds meer af. 
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Tengevolge van de Marshall-hulp steeg de invoer van Amerikaanse t r ekker s in 1948 
zeer s t e rk . In de j a ren daa rna was die echter weer minder; de Amer ikaanse t r e k k e r s 
waren toen duur geworden voor de Nederlandse boer door de devaluatie van de gulden in 
1949 en de prijsstijgingen tengevolge van de Koreaanse oorlog. Al spoedig kwamen echter 
de Duitse fabrieken weer met hun produkten op de Nederlandse markt . Zij leverden prak
t isch alleen diesel t rekkers , terwijl de Amer ikaanse en Engelse t r ekkers in die tijd ge
woonlijk nog een benzinemotor bezaten, die de Nederlandse boeren meestal lieten aanpas
sen aan he t gebruik van de goedkopere trekkerpetroleum. 

Als eerste veranderde de trekker het transport. Kort na de oorlog werd 
nog bijna alle mest per praam afgevoerd. De veenbodem was in de tijd waar
in de koeien op stal stonden vaak te dras om de mest over land te kunnen 
vervoeren. Na de komst van de luchtbandenwagens in het begin van de 
jaren vijftig kreeg het transport over land geleidelijk de overhand. Ondanks 
de hogere prijs was de lage drukband voor velen een uitkomst, omdat daar
mee beter op doorweekte grond kon worden gereden. 

J . J . Fokker voer toen hij nog op de boerderij van zijn ouders in Oukoop woonde en 
evenzo in he t eerste j aa r na de verhuizing naar zijn eigen bedrijfin Portengen in 1953. Op 
een doordeweekse dag moest hij om half vier he t bed uit. Na he t melken en de verzorging 
van he t vee moest de groep worden leeggeschept en de mest met de kruiwagen n a a r de 
p raam worden gereden. Vooral op maandagochtend was dat een forse klus, omdat op zon
dag de stal niet werd uitgemest. Omstreeks half t ien voer hij met de schuit van zijn boerde
rij weg, 900 meter naar achteren, 500 meter overdwars, 600 meter naar voren. Met de mee
genomen kruiwagen en schep werd vervolgens de mest over he t land uitgereden en uitge
spreid. D a a r n a voer hij zo'n 100 meter verder, waar de zeis in de wei lag. Dan was he t 
maa ien , he t gras met de kruiwagen naar de schuit rijden en ruim 2 kilometer te rugvaren . 
Wanneer hij tenslot te omstreeks half vijf in de middag bij de boerderij terugkwam, was he t 
al weer tijd voor melken en voeren. 

In de jaren vijftig werden snel na elkaar bijna alle agrarische bezigheden 
gemechaniseerd, zowel het bewerken van het land en het binnenhalen van 
de gewassen als het uithalen van het hooi gedurende de periode waarin het 
vee op stal stond. Die mechanisering vergde zeer aanzienlijke investerin
gen, maar loste wel de problemen op de agrarische arbeidsmarkt op. Tevens 
bracht het de behoefte aan vergroting van de bedrijven met zich mee. 

In 1954 telde het bedrijf van Karsemeijer 21 melkkoeien, die door hem en 
zijn vrouw, ieder gezeten op een melkkrukje, met de hand werden gemol
ken. De melk werd met emmers aan een juk weggedragen. Bij een bedrijfs
omvang van 21 koeien en wat jongvee was een trekker nog niet rendabel, 
maar vanwege het gemak en de subsidie werd er uiteindelijk toch maar al
vast een aangeschaft. Maart was toen nog de maand van de kalfjes en de 
biest. De melkperiode liep van maart tot november. Sedert de jaren zeventig 
veranderde het afkalfpatroon en gaat de melkproduktie het hele jaar door. 

In de omgeving van Nieuwer Ter Aa was Willem van den Bosch in 
Oukoop in de voorzomer van 1948 de eerste boer met een melkmachine. In 
Portengen was dat in 1950 Gert Versloot, die het jaar daarvoor zelfstandig 
boer was geworden en bij een zwager in Nijkerk de voordelen van het machi
naal melken had leren kennen. 

Het transport van de melk naar de zuivelfabriek gebeurde zeer vele jaren 
in melkbussen. De ochtendmelk werd alle dagen van de week rond negen 
uur opgehaald; dat was een tijdstip waarmee de gewoonlijk vroeg uit de 
veren zijnde boeren zelden een probleem hadden. Om zes uur 's avonds 
moesten de volle melkbussen opnieuw aan de weg staan, behalve op de zon
dagavond want dan werd er geen melk bij de boerderijen opgehaald. De 
melkrijder wachtte niet op een boer die iets te laat was. Dat betekende bij de 
tweede melkbeurt dus nogal eens erg haasten, vooral in de hooibouwtijd. Die 
tijdsdruk viel weg met de invoering van de gekoelde melktank. Bij sommige 
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agrariërs was er in het begin enige weerstand tegen, vooral door de kosten 
die aan de omschakeling verbonden waren, maar al spoedig ondervond men 
in de praktijk de voordelen ervan. 

De reden waarom de melkrijder zo'n haast had, was de beperkte loscapaciteit van de 
melkfabriek Insulinde. Op de Straatweg reden de melkrijders die van verschillende her
komsten op weg waren naar de fabriek vaak een soort wedstrijd. Wie het eerst bij Insu
linde kwam, kon ook het eerst naar huis en wie het laatst kwam moest vrij lang wachten 
voordat hij zijn melk kwijt was. 

De agrarische produktie in Nederland bereikte rond 1950 - ondanks de af
name van het aantal werkers in de landbouw - het vooroorlogse niveau en 
steeg in de daarop volgende tien jaar met de helft. De vraag naar landbouw-
produkten steeg minder snel dan de produktie, waardoor de prijzen daal
den. Doordat de lonen in de overige sectoren van de economie sterker stegen, 
bleven de inkomens in de landbouw relatief en absoluut achter. De overheid 
nam daarop de wens tot verhoging van het agrarisch inkomen op in de doel
stellingen van het agrarisch beleid. Hetzelfde gebeurde in de ons omringen
de landen. 

Op 1 januari 1958 trad het Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap in wer
king en ving de EEG-Commissie haar werkzaamheden aan. Op 14 januari 1962 werd bin
nen de EEG overeenstemming bereikt over de eerste marktordeningen; daarmee werd de 
basis voor het EEG-landbouwbeleid gelegd. Dat beleid was er in de eerste plaats op gericht 
een redelijk inkomen voor de agrarische bevolking in de (toen zes) lidstaten te verzeke
ren. Het uiteindelijke doel was een gemeenschappelijke markt met een richtprijs die op 
een zodanig niveau werd vastgesteld dat die vraag en aanbod in evenwicht moest brengen. 
Het Europese beleid omvatte richt- en interventieprijzen en aan de grens variabele invoer
heffingen voor zuivelprodukten, suiker en granen, en ondersteuning via buitentarieven en 
minumumimportprijzen voor rund- en varkensvlees, pluimvee en eieren. In 1963 begon op 
de wereldmarkt meer tegenwind op te steken doordat de Amerikanen in de invoerheffin
gen die deel uitmaakten van het EEG-landbouwbeleid een gevaar zagen voor hun agrari
sche exporten. De onderhandelingen die toen begonnen, staan in de geschiedenis bekend 
als de Kennedy-ronde, genoemd naar de Amerikaanse president John F. Kennedy, die een 
groot pleitbezorger was van verdere handelsliberalisatie. Sedertdien werd het handhaven 
van de economische bestaansbasis van de Nederlandse agrarische sector er niet gemakke
lijker op. 

De economie werd zo, meer dan de marktvraag naar landbouwproduk-
ten, de drijfveer achter verdere produktieverhoging en zo efficiënt mogelijk 
werken. Vanaf omstreeks 1970 volgde de invoering van de ligboxenstal. 
Daarin stond het rundvee niet meer vastgebonden tussen staken, maar had 
iedere koe een afgeschoten eigen ligplaats. Daarmee werd de weg naar dier
vriendelijker en minder arbeidsintensieve staltypen ingeslagen. 

Boerderijen met zomerhuis 

De meeste oude boerderijen in Oukoop en Portengen beschikken over een 
zomerhuis, waarin het boerengezin na de voorjaarsschoonmaak de hele zo
merperiode woonde. Gedurende de zomer was er op het bedrijf veel te doen. 
Dan was het wel gemakkelijk als men naar het grote huis huishoudelijk 
niet te veel omkijken had. In het zomerhuis werd gekookt en gegeten; slapen 
deed men het jaar rond in het grote winterhuis. Op boerderijen waar geen 
zomerhuis was, werd na de grote schoonmaak van het achterhuis gewoon
lijk op de deel gewoond. 

Als de koeien in de wei liepen, werd op veel bedrijven kaas gemaakt. Dat 
gebeurde in het zomerhuis of in een hoekje van de stal. De kazen werden te 
drogen gelegd in een kaaskamer in het grote voorhuis. 

Ook toen aan de wekelijkse kaasmarkt in Breukelen al lang een eind was 
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gekomen, togen de boeren uit de omgeving van Nieuwer Ter Aa nog bijna ie
dere vrijdag naar Breukelen om elkaar te ontmoeten en eventueel bood
schappen te doen. 

Het was traditie dat de jongste zoon na verloop van tijd de boerderij en het 
land van zijn vader overnam. Als de oudste zoon er aan toe was zich zelf
standig te maken, voelde de vader zich over het algemeen nog lang niet oud 
genoeg om te stoppen; daarom werd voor de oudste zoon gewoonlijk een be
drijf elders gezocht. 

Milieuzorg 

In de eerste paar tientallen jaren na de oorlog had men nog weinig te 
maken met problemen van milieuverontreiniging. In de jaren zestig kreeg 
boer J.W. Winkel te Oukoop een prijs voor de beste boerenkaas, terwijl hij in 
zijn zuivelbewerking nog gewoon gebruik maakte van het water uit de sloot 
(zie ook Afbeelding 2). 

Afb. 2. Henk Winkel, zoon van boer J a n Willem Winkel in Oukoop gaa t omstreeks 1954 
met de p raam de in de wei lopende koeien melken; voorin de schuit een eenvoudige, ver
p laa t sbare melkmachine. (Foto uit Collectie J. Karsemeijer.) 
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Tot omstreeks 1952 werd nergens in Ruwiel en Loenersloot huisvuil opge
haald. Daarna ging men dat in de kernen van gemeentewege doen met een 
handkar ; in het landelijke gebied achtte men een dergelijke dienstverlening 
overbodig. Een aanta l jaren later werd van de handkar overgegaan op een 
inmiddels aangeschafte vrachtauto. 

Grote hulpvaardigheid tyj de watersnoodramp van 1953 

De zware watersnoodramp die op 1 februari 1953 he t zuidwesten van 
Nederland trof, liet Nieuwer Ter Aa niet onberoerd. Nog diezelfde zondag 
werden met de brandweerauto hulpgoederen ingezameld. De school aan de 
Wilhelminalaan werd ingericht voor het sorteren van de gekregen kleding. 
Aan het eind van de zondagmiddag vertrok reeds het eerste transport . 

Sommige wat afgelegen wonende boeren die kerkelijk tot de Paauwianen 
behoorden en om religieuze redenen geen radio in huis hadden, hoorden 
pas na een of twee dagen van de overstromingsramp. 

Door de Nieuwer Ter Aase gemeenschap werd ook ruimte beschikbaar ge
steld voor de opvang van Zeeuwse évacués. 

Ongeveer tien kwamen er naar het dorp. Het gezin Van den Berg is er sedertdien blij
ven wonen; man en vrouw werden er later ook begraven, zoon Jan vertrok bij zijn huwelijk 
naar Mijdrecht. Ook enkele anderen zijn nooit meer naar Zeeland teruggegaan; zij ver
trokken na verloop van tijd naar elders. Zo had de stormvloed voor verschillende mensen 
blijvende gevolgen. 

Aanleg van de autoweg A2 

In 1953 werd de nieuwe rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht aan
gelegd, die op 1 april 1954 officieel in gebruik werd gesteld. De bevolking van 
Nieuwer Ter Aa en omgeving liet die ontwikkeling gelaten over zich komen, 
al was voor enkele boeren in de nabije omgeving ervan die nieuwe weg alles
behalve aangenaam. 

Toen de plannen voor deze weg vaststonden, toog wel een kleine delegatie 
van de gemeenten Ruwiel en Loenersloot naa r de minister van Verkeer en 
Waters taat met twee concrete verzoeken. De eerste vraag betrof het krijgen 
van een aansluit ing op die weg ter hoogte van Nieuwer Ter Aa. Dit werd af
gewezen, omdat men het dorp daarvoor te klein vond. De tweede vraag be
helsde he t voorkómen van een gelijkvloerse kruising met het spoorlijntje 
Nieuwersluis - Vinkeveen door het opheffen van die toch al weinig gebruikte 
railverbinding. Van dit laatste wilde het ministerie van Defensie echter niet 
weten. Van een beveiliging met spoorbomen wilde men echter evenmin 
horen, want dat zou een fors kapitaal kosten. 

Nieuwbouw 

De eerste dorpsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog betrof de Doude 
van Troostwijkstraat met de daaraan liggende bebouwing (ten zuiden van de 
Dorpsstraat) , in het midden van de jaren vijftig. De rivier de Aa werd daa r 
toen afgesloten door een brede dam met duiker. Aan de ene kant van de Van 
Troostwijkst raat werden woningwetwoningen gezet, a an de andere k a n t 
koopwoningen. Beide werden gebouwd door aannemer Krot, die - vooral door 
onvoldoende toezicht op de uitvoering - aan dit project failliet is gegaan. 

Het belangrijkste motief voor de dorpsuitbreiding was het opvangen van 
de terugloop in het bevolkingsaantal tengevolge van de dalende gemiddelde 
gezinsgrootte. Het kleiner worden van het inwonertal maakte het moeilijk 
de aanwezige voorzieningen, inbegrepen de school, in s tand te houden en 
ondermijnde de bestaansbasis van de middenstand. Het voldoen a a n de 
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eigen woningbehoefte van de plaatselijke bevolking speelde ook wel mee, 
maar in veel mindere mate. Volgens zo hier en daar opklinkende verhalen 
zou men door het bewerkstelligen van een autonome groei tevens de drei
ging van een gemeentelijke herindeling hebben willen wegnemen; ik heb 
echter geen aanwijzingen kunnen vinden dat de plaatselijke bestuurders die 
illusie hebben gekoesterd. Ook in de kern Loenersloot werden naar plaatse
lijke begrippen forse uitbreidingsplannen gerealiseerd. In Portengen wer
den bij de Heycop enkele nieuwe huizen gezet. 

Na de Van Troostwijkstraat volgde, in ca. 1964, in Nieuwer Ter Aa (waar
uit de laatste gemeentesecretaris van Ruwiel en Loenersloot inmiddels ver
trokken was) de M. van Zantenstraat . Daarmee werd een begin gemaakt 
met het invullen van de open ruimte tussen Aa, Dorpsstraat en Honderd-
sche Laantje. De gemeente moest daartoe eerst alle grond in dat gebied in ei
gendom zien te krijgen. Dat was niet altijd eenvoudig, omdat men aan aller
lei regels van hogere overheden was gebonden, die onder meer een boven
grens stelden aan de prijs die mocht worden betaald. 

De belangri jkste grondeigenaar die moest worden uitgekocht was Kees de Jong. Van 
hem werd ook de laats te opstal gekocht die nog rest te van het vroegere Quackenburg: een 
schuur waar in De Jong varkens hield en waarvan alleen de ramen door hun vorm nog her
innerden aan de oude bestemming als koetshuis. 

Schilder J . van Hees, die een klein stukje grond bezat in de punt nabij het Honderdsche 
Laantje, sloot in de late avond van de dag waarop hij van de zijde van de gemeente was be
naderd, ha ls over kop een mondelinge verkoopovereenkomst met een particulier, die hem 
een betere prijs bood (ƒ 1500,-). Dat werd het begin van een lang slepend conflict, dat uitein
delijk door he t gerechtshof werd beslist in het voordeel van de gemeente. 

Na de Van Zantenstraat kwam in 1966 de verlenging van de Ruwielstraat 
naar het oosten toe, tot aan het Honderdsche Laantje, in uitvoering. De 34 
nieuwe huizen aldaar werden in de tweede helft van 1967 vrij snel na elkaar 
door de nieuwe bewoners betrokken. 

De sloot met bruggetjes er overheen aan de noordkant van de Dorpsstraat 
verdween in het midden van de jaren zeventig. 

Toen de dorpsuitbreiding op gang kwam, was er bij de gevestigde bevol
king soms enige zorg over de gevolgen. Gevreesd werd voor een sterke "we
reldse" beïnvloeding van de gemeenschap. In de praktijk viel het erg mee. 
Hoewel de nieuwe dorpsbewoners in hoofdzaak van elders kwamen, vooral 
uit Amsterdam en het Gooi, en er zich onder hen naast protestanten van 
verschillende richtingen ook Rooms-Katholieken en buitenkerkelijken be
vonden, was er een grote bereidheid zich aan te passen aan de plaatselijke 
situatie. Zo kon het gebeuren dat een nieuwkomer, die wat ondoordacht op 
zondag op s t raa t zijn auto waste, er onmiddellijk door een andere nieuwko
mer op geattendeerd werd dat hij een inbreuk maakte op de in het dorp ge
bruikelijke zondagsrust. 

Het dorp kende van oudsher een grote saamhorigheid, die gepaard ging 
aan een zekere mate van sociale controle; voor veel ex-stedelingen was dat 
een nagenoeg onbekende samenlevingsvorm. Ze verbaasden zich er over dat 
ze reeds één of enkele dagen nadat ze op een donkere najaarsdag hun nieu
we huis betrokken hadden, blijkbaar al bij iedereen bekend waren, want elke 
dorpeling die ze tegenkwamen groette hen. 

H.J. van Zalingen (van 1958 tot 1972 hoofd van de School met de Bijbel) or
ganiseerde in het oude gemeentehuis een avond om de integratie van de 
nieuwkomers te bevorderen; ook heel wat autochtonen woonden die bijeen
komst bij. J .J . van Voorthuysen herinnerde zich vooral nog twee dingen van 
die avond: twee mannen deelden mee dat ze zojuist een voetbalclubje hadden 
opgericht en nodigden de nieuwkomers uit daarin mee te doen, en winkelier 
Chris den Hertog liet weten dat je, als je bij hem boodschappen deed, tevens 
zegeltjes kreeg. 
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Doordat zich veel jonge gezinnen in de nieuwbouw vestigden, kreeg de school al spoedig 
te maken met een opgaande lijn in het aantal leerlingen. Ds. A.J. Mulder deed niet zonder 
succes een beroep op de Nederlands-Hervormden die doorstroomden n a a r de nieuwbouw, 
om het huis dat zij verlieten bij voorkeur aan een geloofsgenoot te verkopen, zodat ook de 
kerk weer een wat steviger draagvlak zou krijgen. 

Op 29 oktober 1970 legde Ds. Mulder de eerste steen voor de nieuwe basisschool aan de 
Doude van Troostwi jks t raa t . Daarbij was onder meer burgemees te r T.T.M.H. Bijleveld 
van Breukelen tegenwoordig. De school werd op 19 april 1971 geopend. 

Middenstand 

Voor de meeste boodschappen kon iedereen vele jaren lang op het dorp te
recht. In de jaren vijftig begon daar echter verandering in te komen. Als 
eerste sloot een van de manufacturiers, die ook matten en schoenen ver
kocht, zijn zaak. Vervolgens hielden de beide klompenmakers ("klompen 
Chris" en oude Jan Willemsen) er mee op, eindjaren vijftig gevolgd door de 
smid. Daarna verdween de slagerswinkel uit het dorp, later ook een van de 
kruideniers. Kort na 1980 deed de fietsenmaker zijn zaak dicht en omstreeks 
1990 de bakker. Anno 1993 is er nog slechts een supermarkt, een manufactu-
renwinkel en een garagebedrijf. En bloeien er de aannemersbedrijven. 

Ten dele werd he t wegvallen van bepaalde winkels elders opgevangen door een verdere 
verbreding van het assort iment. Zo verkocht kruidenier Chris den Hertog - die altijd al 
zaken zoals mottenballen, petroleum en krijtwit (dat werd gebruikt om in he t voorjaar de 
stal len te witten) in zijn assort iment had gehad - sedert de j a ren vijftig bijvoorbeeld ook 
ijsjes, bl ikgroenten en conserven, en la ter bovendien nog verpakte geneesmiddelen, vlees
waren en diepvriesar t ikelen. 

Aanvankelijk waren de behoeften van de mensen ook niet zo groot. Om zich datgene 
aan te schaffen wat in het dorp niet te krijgen was (bijv. dameshoeden, ju rken , schoenen), 
was he t voldoende één of twee keer per jaar naar Utrecht te gaan. Voor een dergelijke reis 
werd lang aan de boodschappenlijst gewerkt, en als het even kon werd ook tijd ingeruimd 
voor theedr inken in de lunchroom van Heck. Tot in de vroege j a r en zeventig kon de reis 
worden gemaakt met de bus van Maarsse en Kroon (de eerste ver t rok om 7.30 u u r u i t 
Nieuwer Ter Aa, de laats te kwam daar om 22.15 uur aan); met de t rein naar Utrecht gaan 
kwam toen vrijwel niet voor. In bijzondere gevallen bracht de buschauffeur op verzoek ook 
wel eens een boodschap mee uit de stad. 

In de loop der ja ren breidde de vraag zich uit (bijvoorbeeld foto-artikel en, huishoudeli j
ke appara tuur ) . De mensen schaften eigen auto's aan en konden zich daardoor gemakke
lijker verplaatsen. Bovendien kreeg met het toenemen van de vrije tijd winkelen ook een 
recreatief aspect. Gevolg van dit alles was dat men vaker naar elders ging om inkopen te 
doen. Tegelijkertijd stonden middens tanders voor de noodzaak h u n omzet ten aanmerke
lijk te vergroten, als ze in de pas wilden blijven met de algemene ontwikkel ingen in de in
komens . Met e lkaa r vormden deze tendensen de oorzaak van h e t verdwijnen van veel 
middenstand uit he t dorp. 

Over he t aannemersbedri j f Hulsman is eerder in dit tijdschrift gepubliceerd ( jaargang 
4, nr. 3). 

De terugloop van het aantal werkers in de agrarische sector kwam ook tot ui t ing in de 
verkoop van t abak en rookwaren. Veel oudere boeren en hun knech t s p ru imden t abak , 
m a a r de meesten die na 1900 geboren waren gingen over naar he t pijproken. Een oude boe
renarbe ider vergat n a a r eigen zeggen als hij naa r zijn werk ging l iever zijn brood dan 
zijn pruimtabak. Onder de boeren was het verbruik van tabak en sigaren zeer groot. Eén 
boer kocht bij Chris den Hertog altijd 500 sigaren tegelijk, terwijl twee broers (oude boeren) 
elke week een half pond pruimtabak en een half pond rooktabak aanschaften. De pijpro
kende boeren en boerenarbeiders hadden een voorkeur voor baai , m a n n e n met een stedelij
ke achtergrond rookten steeds vaker mixture. De omzet in baai vertoonde sedert de j a ren 
vijftig een gestage teruggang. Tot omstreeks 1970 bleef de totale omzet aan pijptabak rede
lijk stabiel; d a a r n a verloor de pijp geleidelijk zijn aan t rekk ingskrach t op de jongere ge
ne ra t i e s . 
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Boekbespreking 

A.L.P. Buitelaar, 1993. De Stichtse Ministerialiteit en de Ontginningen in de 
Utrechtse Vechtstreek. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 440 blz., geïllus
treerd met kaartjes, ISBN 90-6550-253-X, prijs ƒ 90,-. 

Wanneer men dit omvangrijke boek van Buitelaar (de handelseditie van 
zijn proefschrift) leest, is er allereerst bewondering voor het vele werk dat 
hij in archieven en bibliotheken heeft verricht. Voor geschiedkundige on
derzoekers is het een zeer waardevolle publikatie. Het wijst de weg naar veel 
informatiebronnen die tot dusver in de bestudering van de historie van de 
Vechtstreek on- of onderbenut zijn gebleven. 

Bij nader inzien wint verbazing echter steeds meer terrein. Dat Buitelaar 
het hoofdzakelijk heeft over de geschiedenis vanaf 953, het j aa r waarin de 
bisschop van Utrecht wereldlijke macht kreeg in de Vechtstreek, is begrijpe
lijk; dat brengt zijn onderwerp met zich mee. Maar dat hij zo weinig zegt 
over de situatie die de bisschop in 953 aantrof en de manier waarop die in de 
voorgaande eeuwen was gegroeid, is verwonderlijk. Geschiedenis is een 
doorlopend proces. Het kost een nieuwe machthebber die niet meteen grote 
brokken wil maken veel moeite en tijd om daarin belangrijke koerswijzigin
gen aan te brengen. Buitelaars boek wekt echter de indruk dat de bisschop 
een si tuat ie aantrof waarin heel weinig vast lag en waarin hij als wereldlijk 
heerser onbelast en naar eigen inzicht de zaken vrij kon gaan regelen. Naar 
mijn inzicht interpreteert Buitelaar door dit gebrek aan historische diepte 
veel van de door hem verzamelde gegevens op een onjuiste wijze. Hij schrijft 
veel mee r aan de bisschop en de door hem aanges te lde min i s t e r i a l en 
(dienstmannen, in onze streek vooral kasteelheren) toe dan volgens mij ver
antwoord is. Ik hoop daar elders veel uitvoeriger op in te gaan. 

De manier waarop het boek is opgezet en geschreven, maakt het voor niet-
ingewijden moeilijk leesbaar. Gelukkig bevat het een goed en uitvoerig regis
ter, waardoor het als naslagwerk redelijk bruikbaar is. 

In te ressan te feiten en zaken die nader overdenken verdienen, zijn er 
vele. Tot de frappante daaronder behoort Buitelaars vaststelling dat het kas
teel dat in het dorp Nieuwer Ter Aa lag, op de plek waar later het (omstreeks 
1900 gesloopte) huis Quackenburg stond (zie dit tijdschrift, jaargang 8, nr. 4, 
blz. 207 - 211) het Huis Ter Aa was. Op de plaats waar men dat eerder lokali
seerde, op de boerderij Uilenvlucht, nabij het viaduct over de A2 (zie Album 
over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa, blz. 21), lag een ander kasteel, 
Aastein geheten. 

Toen ik van mijn verrass ing hierover bekomen was, zocht ik n a a r verdere gegevens 
die deze conclusie konden bevestigen. En jawel, in het boek Tegenwoordige s t aa t der Ver-
eenigde Nederlanden, Deel 12, verschenen in 1772, s taat op blz. 144: "Een weinig ten oosten 
van de Kerk legt de Ridder-Hofstad ter Aa, die leenroerig is aan 't S t i ch t . . . Het werd, in 't 
j aa r 1672, schrikkelyk verwoest, door de Franschen. In 't begin deezer eeuwe zag men er 
nog een gedeelte van een zwaaren r ingmuur , eene vierkantige brug en een agtkant igen 
Tooren." Hier bevestigt een auteur die nog met ooggetuigen kon werken dat Bui te laar inza
ke de s tandplaats van het Huis Ter Aa de juiste conclusie heeft getrokken. 

Zoals gebruikeli jk is bij een omvangrijke en langdurige s tudie , ondergingen Buite
l aa r s inzichten in de loop der tijd op onderdelen wijzigingen. Die zijn niet altijd in al eer
der voltooide gedeelten van zijn boek verwerkt. Zo spoort in het onderhavige geval de p laa ts 
van he t Huis Ter Aa in het kaartje op blz. 98 niet meer met die aangegeven in het kaart je op 
blz. 229. 

Al met al, een belangrijk boek over de vroege geschiedenis van onze 
streek, waarover het laatste woord echter nog lang niet geschreven is. 

A.A. M. 
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Mededelingen van het bestuur 

Komende HKB-activiteiten 

Op woensdag 5 oktober 1994, aanvang 20.00 uur, is er een HKB-avond in gebouw Het Anker 
in Nieuwer Ter Aa. Arie Manten zal daar spreken over de oudste geschiedenis van Nieuwer 
Ter Aa en Breukelen (prehistorie, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen). He t zoeken n a a r 
informatie over deze ver achter ons liggende tijd heeft een aantal zeer boeiende gegevens opge
leverd, zodat he t een interessante avond belooft te worden. De toegang is voor leden grat is , an
deren betalen ƒ 5,-. 

De na jaars ledenvergader ing zal op woensdagavond 9 november 1994 worden gehouden in 
het Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breukelen, aanvang 20.00 uur. Dat wordt een vertelavond, 
onder leiding van de heer Van Es, met medewerking van verschillende oudere B r e u k e l a a r s . 
In Nieuwer Ter Aa waren dergelijke HKB-vertelavonden een groot succes (zie ook de versla
gen ervan in ons tijdschrift), zodat we verwachten dat deze avond in Breukelen-dorp ook veel 
be langste l l ing zal t r ekken . Toegangsprijs: leden grat is , anderen ƒ 5,-. 

Verslag v a n de jaarvergadering/voorjaarsledenvergadering 1994 

De HKB-jaarvergadering 1994 werd op woensdagavond 23 m a a r t gehouden in de Scholen
gemeenschap Vegtstede te Breukelen. De voorzitter deed diverse mededelingen en oproepen. Zo 
is aan alle nieuwgekozen leden van de gemeenteraad een brief over he t gewenste monumen
tenbeleid gezonden, is er behoefte aan informatie van allerlei aa rd over de Tweede Wereld
oorlog (volgend j aa r herdenken we dat we 50 jaar geleden werden bevrijd) en val t de opbrengst 
van de geldinzameling voor in de drie kernen van de gemeente te p laa t sen in format iepane len 
tot dusver erg tegen. Vervolgens werden de notulen van de jaarvergader ing 1993, h e t jaarver
slag van de secretar is over 1993 en het financieel jaaroverzicht over 1993 goedgekeurd; dit 
l aa t s t e n a d a t de kascommissie (heren J . Slingerland en G. Pransens) de boekhouding van de 
p e n n i n g m e e s t e r in orde had bevonden. In de n ieuwe kascommiss ie w e r d e n de h e r e n G. 
F ransens en L.H.A. van Zuylen benoemd. De begroting voor 1995 kreeg eveneens de ins tem
ming van de ledenvergadering. De aftredende bestuursleden B. Barelds , J .G. Bokma en H.J . 
van Es werden herkozen; de verenigingsleden hadden geen t egenkand ida ten gesteld. Van de 
rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Om 20.10 uur sloot de voorzitter deze huishoudeli jke 
v e r g a d e r i n g . 

Doordat mevrouw Judi th Hokke plotseling ziek was geworden, moest voor de aans lu i tende 
voorjaars ledenvergadering binnen 30 uu r een vervangend programma worden geregeld. 

Eers t vertelde Arie Manten over plannen die er vanaf 1800 zijn geweest om de Loosdrechtse 
en Breukeleveense Plassen in te polderen ofte dempen. Grootschalige inpoldering ging uitein
delijk niet door vanwege defensiebelangen (Waterlinie), hoge kosten en slechte e rva r ingen 
met de p a a r polders die wel werden drooggelegd (kwel, tegenval lende kwal i te i t l andbouw
grond). In 1928 richtte de Breukelse industrieel J.W. Bronwasser samen me t enkele anderen 
de Eers te Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Stadsvuil op. Da t afval wilden ze in 
de plassen storten, om ze op die manier in landbouwgebieden te herscheppen. De toenemende 
behoefte van Amsterdam aan goed drinkwater, natuurbesef en de groeiende betekenis van he t 
plassengebied voor de openluchtrecreatie deden ook die dempingsplannen niet doorgaan. 

Na de pauze sprak Henk van Es over de Rooms-Katholieke kerk aan de Danne . W a a r nu de 
garage van Van Ekris is gevestigd, stond van 1682 tot 1750 een smederij en tot 1795 een scheeps
werf. Na een openbare verkoping in 1795 kwam dat complex in het bezit van de R.K. kerk van 
Breukelen. De oude loods werd vervangen door een nieuwe kerk. De pastorie kwam in de oude 
smidswoning. In 1880 kocht de R.K. parochie de buitenplaats Vroeglust, die van de Vecht tot 
aan de St raa tweg liep. Toen in 1885 een daar gebouwde nieuwe kerk in gebruik werd genomen, 
werd de oude kerk verbouwd tot een R.K. lagere school. De oude pastorie was al omstreeks 1883 
door renovat ie en bijbouw vervangen door twee huizen. Het gerenoveerde gedeelte werd een 
zus terhuis . Het nieuw gebouwde huis werd onderwijzerswoning. Het huisje n a a s t de s igaren
winkel bij de brug werd kleuterschool. In 1912 kwamen aan de He rens t r aa t nabij de R.K. ke rk 
nieuwe gebouwen voor een R.K. jongens- en een R.K. meisjesschool gereed, me t daarbi j a a n 
de S t raa tweg een hoofdenwoning. Ten zuiden van de kerk, waar nu he t flatgebouw Kloosterhof 
staat , werd een klooster gebouwd voor de nonnen die het onderwijs op de meisjesschool, de be
waarschool en de naaischool verzorgden. Het toen verlaten complex ten zuiden van de Danne-
brug in de S t raa tweg werd verkocht aan wagenmaker J . Wensveen. Zijn compagnon G. van 
Ekr is ging in de verbouwde kerk auto's en motoren repareren. 
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Kringavond in Kockengen over tuinen . . . 

Tijdens de HKB-avond die op 19 april 1994 in Kockengen werd gehouden, was het onder
werp tuinen en boerenerven. Ook het tuinieren - in de ruimste zin van he t woord - heeft een ge
schiedenis. Die is minder gemakkelijk te bestuderen dan die van de bouwkunst of het land
schap, omdat tu inen veel vergankeli jker zijn. 

In een inleidende beschouwing wees HKB-voorzitter Arie Manten er op, dat we het meest 
weten van de tuinen van de rijke mensen, zoals die welke ten tijde van de Zegepralende Vecht 
de Vechtbui tens bewoonden. Daarvan zijn tekeningen bewaard gebleven en ook wel enige in
formatie in geschreven teksten. Op sommige plaatsen - bij voorbeeld bij het huidige Breukelse 
gemeentehuis Boom en Bosch - zien we hiervan ook nog iets in de realiteit : aan de Vechtzijde 
de formele Le Notre-achtige tuin met de kenmerkende symmetrisch aangelegde perken (de zo
geheten broderies), omzoomd door geschoren buxushaagjes, en met heesters in vormsnoei; en 
aan de k a n t van de Mark t de wat jongere, minder gekunstelde Engelse landschapstuin waar
in de ru imten tussen de lanen voor een deel zijn opgevuld met bomen. 

Grenzen zijn moeilijk te t rekken, in de tijd zowel als in de typologie. Het feit dat onder de 
"grote tuinen" rond 1800 de landschapstuin overheerste, neemt niet weg dat bepaalde formele 
elementen van de tuinarchitectuur in de een of andere vorm de 18de eeuw overleefden. 

In de verschijningsvorm van die "grote tuinen" speelden naas t de wensen van de eigena
ren ook de ontwerpen van tuinarchitecten en de praktische kunde van beroepstuinlieden een 
rol mee. De beschikbare ruimte was eveneens een factor die zich deed gelden. Vaak waren de 
percelen tussen rivier en rijweg klein. Een oplossing kon dan zijn he t inr ichten van een zoge
naamde overtuin aan de andere kan t van de weg. Bij sommige bui tens , bijvoorbeeld die welke 
aan een rivierbocht lagen, was he t terrein te onregelmatig van vorm om een bepaald principe 
van aanleg door te voeren en werd naar bevind van zaken te werk gegaan. Ook sloten, in ons 
waterri jke gebied onontbeerlijk, bemoeilijkten vaak he t volgen van grote concepties. 

Het kweken van bijzondere planten en bloemen was een liefhebberij die door diverse bui
tenplaatsbewoners in de 17de en 18de eeuw beoefend werd; het buiten Queekhoven dankt er 
zelfs zijn n a a m aan . 

De kuns twerken in die tu inen waren weinig origineel. De beelden waar men verzot op was, 
waren meestal gemaakt in de stijl van de klassieke oudheid (of wat men daar voor hield) of 
navolgingen van Franse beelden. Speelse waterwerken, waardoor bezoekers onverhoeds nat
gespoten konden worden (zogeheten bedriegertjes), zoals men die bij voorbeeld vond in de tuin 
van Boom en Bosch ten tijde van Th. Boendermaker, waren al eerder in Italië toegepast. 

Van de tu inen zoals die vroeger bij de burger- en arbeiderswoningen lagen weten we veel 
minder . Vanwege de beperkte ruimte en de bescheiden inkomsten had achter he t huis de moes
tu in vaak voorrang boven de siertuin. Maar de vrouwen - want zij waren he t vooral die zorg
den voor de huistuintjes van he t gewone volk - hielden niet minder van de schoonheid en ge
zelligheid die bloemen ten toon spreiden en wisten daar altijd wel hoekjes en randjes voor te 
vinden. De kleine voortuintjes, voor zover aanwezig, waren gewoonlijk nagenoeg geheel voor 
s iergewassen. Stekjes van planten haalde men uit de vrije na tuur , ruilde men onderling en 
kreeg men soms ook van een hovenier op een Vech tb uiten. 

De boerentuinen namen in verschillende opzichten een beetje een tussenpositie in. In enke
le gevallen hoorde een boerderij aan de overkant van de weg bij een landgoed, bij voorbeeld bij 
Vechtvliet en Boom en Bosch (de eerstgenoemde is er nog, de tweede al heel lang niet meer). Op 
verreweg de meeste boerderijen waren het echter de boer en boerin die de inrichting van hun 
erf bepaalden; vooral in de veengebieden. 

. . . e n historische boerenerven in onze omgeving 

De Boerderijenstichting Utrecht heeft vorig jaar een project opgezet om meer te achterhalen 
over he t ka rak t e r van de boerenerven met de boerentuinen die daarvan deel ui tmaken. Gelet 
wordt onder meer op regionale verschillen in de inrichting van de boerenerven en verande
ringen daar in in de loop van de tijd. De heer Christiaan van Rooij is tuinarchi tect en project
leider van dat onderzoek. Hij vertelde het een en ander over de inmiddels verkregen resul ta
ten, met de nadruk op Kockengen en omgeving. 

Over he t algemeen is op he t erf (vaak werf genoemd) van de boerderijen in Kockengen en 
omgeving m a a r weinig p laa t s ingeruimd voor tuinen. Daarvan is de moestuin de belangrijk
ste; deze lag hier vrijwel nooit vóór he t huis (zoals in Eemland vaak he t geval was), tenzij de 
boer van elders was gekomen en die gewoonte uit de streek van herkomst had meegebracht. 
Vóór he t boerenhuis lag gewoonlijk grind, met daarin - karak te r i s t i ek voor deze streek - vaak 
enkele leil inden en een bloemperk, al of niet met grasranden. De boerenleil inden met hun on-
regelmat ig-waaiervormige uiterli jk (niet met s t rak horizontaal geleide zijtakken!) zorgden 
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voor enige koelte in huis . Het aantal verschillende plantensoorten in he t bloemperk was be
perkt ; kenmerkend waren Oostindische kers, vrouwenmantel , koeieoog en her fs tas te r . Op h e t 
dak van hu is of stal trof men eeuwenlang heel vaak huislook {Sempervivum tectorum) a an , 
een vetplant waarvan men vroeger aannam dat ze bescherming bood tegen bl ikseminslag. De 
moestuin was veelal ook klein en sober (sla, peen, boontjes e.d.). 

Tijdens he t onderzoek bleek uit de omvang en inrichting van de boerentu inen een onder
scheid tussen veehouders en akkerbouwers. De eerstgenoemden voelen zich in de regel minde r 
betrokken bij he t bewerken van de grond en het iets daarin laten groeien dan de bouwboeren. 
Bovendien speelden tijd en geld een belangrijke rol; een tu in vraagt vaak ju i s t dan de mees te 
aandacht als de veeboer erg druk is met de hooibouw en de boerin met de kaasmaker i j . De in
richting van he t erf van een veehouderij was in de eerste plaats gericht op het nut . 

He t belangrijkst op een boerenerf zijn de opstallen. In onze omgeving overheersen de lang
gerekte boerderijen (de zogeheten hallehuizen), met voorin het woonhuis en achter in de s ta l . 
Aan de voorgevel ziet men soms zeer fraai versierde windveren. Hier en d a a r komen we een 
dwarshuis of T-huis tegen, waarbij het voorhuis dwars s taa t op he t achterhuis ; deze boerderijen 
zijn van la te r . Vaak kwam een T-huis tot s tand door opeenvolgende verbouwingen van een 
hal lehuis . Wanneer in he t voorhuis meer ruimte nodig was, bijvoorbeeld voor de k a a s m a k e 
rij, werd een zijbeuk gebouwd, wat tot een L-huis (krukhuis) leidde; bij een volgende verbou
wing kwam er dan ook aan de andere kan t een zijbeuk bij en ontstond de T-vorm. 

Achter de stal stond de hooiberg, meestal zo dicht mogelijk bij de achtergevel, zodat h e t voer 
niet over grote afstand naar he t vee hoefde te worden gesjouwd. De ru imte tussen berg en stal 
was vaak tochtig; daarom werd er nogal eens een houten windscherm in geplaats t . De in hoog
te verstelbare kap van de berg rustte aanvankelijk op zes eikenhouten roeden (opgaande stij
len); la ter kwamen er ook hooibergen met een zeshoekige kap die nog slechts op drie roeden 
rus t te en bergen met vier roeden en een vierkante kap. In de roeden waren op onderlinge af
s tanden van 30 centimeter gaten aangebracht, waarin ijzeren bouten werden gestoken; op die 
bouten lag de kap. Bij de oude zesroedenberg werd bij het binnenrijden van het hooi he t dak me t 
een zogenaamde win van onderen af roede voor roede en gat voor gat omhoog gekrikt . Bij de 
latere bergen kon gebruik worden gemaakt van een lier. Onderin de berg werd snoeihout ge
legd, zodat het hooi niet ging rotten door uit de grond optrekkend vocht. Veel hooibergen verlie
zen in onze tijd hun functie en de interesse om ze niettemin te behouden wint pas kort terrein. 

In het na t te veenweidegebied stonden veel boerderijen op enkele rondom door sloten omge
ven eilandjes; de boerderij en berg op één eilandje, de boomgaard op een eilandje e rnaas t . Da t 
beeld verdwijnt thans door he t dempen van sloten. Op een derde eilandje stond vaak een ge-
riefhoutbos (voor bruikbaar snoeihout en tot takkenbossen opgebonden b randhout als bijpro-
dukt), waarbij de houtopstanden aansloten die de koebocht grotendeels omgaven; b innen die 
beschutte koebocht werd tijdens het weideseizoen het vee gemolken. Wanneer een boerderij op 
een kleirug s taa t (bijvoorbeeld in Kockengen of langs de Meije) is dat veelal te zien a a n de for
sere beplanting. Klei liet grotere bomen toe dan het zachte veen. 

De moestuin lag vroeger vaak op hetzelfde eilandje als de boomgaard en was gewoonlijk 
omgeven door laag hout: teenstruiken (stommels), die vlak bij de grond geknot werden en teen 
leverden voor he t vlechten van bijvoorbeeld manden, en knotwilgen, die hoger werden geknot. 
Knotwilgen leveren een veel grotere houtproduktie dan de teelt van jonge bomen, doordat de 
t a k k e n van knotwi lgen snel ler groeien (voor de kaasmaker i j was veel b r a n d h o u t nodig). 
Bovendien leveren de knotwilgen beschutt ing in het winderige open gebied. De boomgaard 
werd gekenmerkt door mooie hoogstambomen met bolle kruinen. Ze produceerden appel- en pe
renrassen die vandaag de dag op geen mark t meer te koop zijn. Die hoogs tammers moesten re
gelmatig goed worden gesnoeid en bijgehouden, anders ontstonden scheuren en ging een boom 
wildgroeien. Men kreeg dan beurtjaren: het ene jaar gaf de boom zóveel fruit dat de boer he t 
niet kwijt kon, het volgende j a a r moest de boerin naar de groentewinkel om appels te kopen. 
Slecht voor de mensen, slecht voor de bomen. 

Bij verscheidene boerderijen stond een zomerhuis. Bij he t wringhuis van he t zomerhuis 
(waar de kaas werd gemaakt) sloot vaak het boenhok aan, gelegen aan de stoep- of boensloot. In 
he t boenhok werd het melkgerei met slootwater schoongemaakt en vervolgens te drogen ge
legd. De sloot waarin de pramen en de roeiboot lagen werd gewoonlijk de wijk genoemd. 

Eeuwenlang lag op korte afstand van de boerderij een hennepwerf. Een akker waarop men 
hennep (vooral gebruikt als grondstof voor touw) wilde laten groeien vereiste een intensieve 
bewerking; door die dichtbij de stal in te richten hoefde men niet zo ver met de mest te slepen. 

Opvallend is dat er tussen de Late Middeleeuwen en he t begin van de 20ste eeuw weinig ver
anderd is in de inr icht ing van de boerenerven; daa rna gingen de ontwikkelingen echter snel . 

De resul ta ten van he t totale onderzoek worden neergelegd in drie door de Boerderijen-stich
t ing te verzorgen boekjes over karakter is t ieke gebieden: (1) Eemland en Gelderse Vallei, (2) 
Veenweide- en Vecht- en Plassengebied, (3) gebied van Kromme Rijn, Lek en Heuvelrug. 
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us Een ueelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de LUit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913 

door Rrie R. Manten en Fies Uerkuil Sr 
Besproken door de heer A.J.A.M. Lisman in Tijdschrift HKB, 

september 1993, blz. 166 - 167. 

Leonard Corneille Dudok de Wit, veel beter bekend als Kees de Tippelaar, stichtte het L.C. Dudok 
de Wits Fonds, waaruit nog steeds jaarlijks de Breukelse schooljeugd op poffertjes wordt ge-
tracteerd. Maar Kees verschafte meer aanleidingen om hem in herinnering te houden. Zijn grote 
voetreizen maakten hem een van de grondleggers van het lange-afstandswandelen en daarmee 
van de vierdaagse wandelmarsen. Zijn correspondentie was beroemd en de in zijn opdracht ge
drukte en door hem, in zijn merkwaardige eigen stijl beschreven prentbriefkaarten zijn een ge
liefd verzamelobject. Kees Dudok de Wit was zowel een non-conformistisch als een veelzijdig 
mens. In dit nieuwe boek over hem wordt hij op evenwichtige wijze geportretteerd en in het 
kader van zijn tijd geplaatst. Het verscheen 150 jaar na zijn geboortedag en 80 jaar na zijn 
overlijden. Van de 164 illustraties in dit boek zijn de meeste niet eerder gepubliceerd of weinig 
bekend. 

2: Geschiedenis uan de Gereformeerde Kerk 
uan Breukelen 

door H.J. uan Es 
Besproken door de oud-burgemeester van Breukelen, Drs. H.A. van Zwieten, in 

Tijdschrift HKB, juni 1993, blz. 109. 

In hoofdstuk 1 wordt de voorgeschiedenis van de Afscheiding te Kockengen en van de Doleantie te 
Breukelen beschreven. De hoofdstukken 1 t/m 6 geven in ruim 180 bladzijden de geschiedenis 
van het kerkelijk leven in en rond de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Daarna volgen de noten 
(die eveneens rijk zijn aan interessante details), een verklarende woordenlijst en naamlijsten 
van predikanten, ouderlingen, diakenen, kosters, organisten en voorzitters van de Commissie 
van Beheer. Afhankelijk van hun leeftijd zullen de lezers zich situaties, personen en gebeurtenis
sen herinneren of met verbazing kennis nemen van vroegere gewoonten en opvattingen. Die le
zers kunnen ook mensen zijn met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis in ruime zin 
(want ook over Breukelen valt uit tekst, illustraties en noten veel wetenswaardigs op te diepen) 
en personen met brede kerkhistorische interesses (want het boek gaat in op allerlei bijzonderhe
den waar een algemene kerkhistorische verhandeling niet aan toe komt). Bevat 98 illustraties, 
waaronder 50 foto's. 

Kostelijke boeken van ca. 300 bladzijden groot formaat, royaal geïllustreerd. Beide boe
ken kosten in de boekhandel ƒ 49,50. Voor leden van de Historische Kring Breukelen geldt 
een gereduceerde prijs van ƒ 37,50 per deel 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) 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Dorpsgezicht van Kockengen om
streeks 1762, ongeveer in noordelijke richting gezien. Op de voorgrond de 
brouwerij, waarvan de gevel het jaartal 1697 draagt, met de hijsinstallatie 
en watergoot waarmee het benodigde water naar binnen werd gebracht. Op 
de achtergrond de dorpskerk. Deze afbeelding is ontleend aan een gewassen 
tekening in Oost-Indische inkt, gemaakt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). 


