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De grote machtsingreep rond Breukelen door 
de bisschop van Utrecht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Breukelen kende vanaf de 7de eeuw grootgrondbezit, met als beheerscen-
t rum een villa, de Hofstede De Poel, later ook de Breukelerhof genoemd.1-2 

Deze hofstede behoorde aanvankelijk aan het geslacht van de Fries Ado, ui t 
welk geslacht ook de bekende geloofsprediker Liudger stamde. De Adonieten 
hadden ook elders veel bezit binnen de gouw Niftarlake. 

Heel veel bewoners van de oeverwallen van Vecht en Aa (een oude Vecht-
bedding) in Breukelen en omgeving waren horig aan de Breukelerhof. Naa r 
oude traditie kon de heer van de Breukelerhof uit hoofde van zijn positie ook 
aanspraken maken op de landinwaarts gelegen veenwildernissen. 

In 953 ontdeed de koning van Lotharingen (een van de drie delen waarin 
het rijk van Karel de Grote uiteengevallen was en waar ook het huidige 
Nederlandse grondgebied toen toe behoorde) zich van de laatste gouwgraaf 
van Niftarlake en wees hij diens gebied toe aan de bisschop van Utrecht, met 
alle bossen, moerassen en andere onbeheerde en braakliggende gronden die 
op de Vecht uitwaterden. Zo ontstonden rond Breukelen dubbele claims op 
die nog niet gecultiveerde gebieden. 

Toen in de tweede helft van de 10de eeuw op verschillende plaatsen werd 
begonnen de veenlanden in cultuur te brengen, gebeurde dat rond Breuke
len op gezag van de Breukelerhof. Geruime tijd liet de bisschop dit zijn gang 
gaan, maa r op een gegeven moment moest hij toch vaststellen dat de plaat
selijke elite zich veel te zelfstandig gedroeg en kon ingrijpen van zijn kant 
niet langer uitblijven. De rechtsmacht van de heer van de Breukelerhof 
werd bij die gelegenheid in korte tijd zeer sterk ingeperkt en afgezwakt. 

Het doel van dit artikel is inzicht te krijgen inzake het tijdstip waarop de 
grote ingreep in de machtsverhoudingen in Breukelen plaats vond. 

Omvang van de machtsingreep 

De krachtige machtsingreep door de bisschop hield in de eerste plaats in, 
dat hij de rechtsmacht over al het oude land rondom het Ronde Dorp van 
Breukelen, alsmede over het riviereiland de Breukelerwaard, dat onder de 
Breukelerhof viel, daaraan onttrok. Het oude land aan de westzijde van de 
Vecht, ten noorden, westen en zuiden van het Ronde Dorp, plaatste hij als 
het Bisschopsgerecht rechtstreeks onder zijn eigen gezag. Alleen aan de 
oostkant, waar het Ronde Dorp direct aan de Vecht grensde, was het niet 
ingesloten door dat Bisschopsgerecht. Het Bisschopsgerecht was binnen de 
parochie Breukelen de enige gerechtsheerlijkheid die door de bisschop niet 
in leen uitgegeven of verkocht werd. Ook in een veel breder verband gezien, 
was het in die tijd heel ongewoon dat de landsheer tevens optrad als ge-
rechts- of ambachtsheer (veel later vervulden graven van Holland zeer plaat
selijk soms wel die dubbelrol). Misschien vertrouwde de bisschop het toe
zicht op de gekortwiekte Breukelerhof aan niemand anders toe. Schriftelijke 
vermeldingen van het Bisschopsgerecht komen we pas in documenten uit 
het begin van de 14de eeuw tegen, wat weinig inzicht biedt in het tijdstip 
waarop die gerechtsheerlijkheid als zodanig werd ingericht. 

De ingreep bleef beperkt tot het gebied dat behoorde tot de parochie Breukelen. Het 
Evenaarsgerecht , ten noorden van de Breukelerwaard, dat onder het kerspel Loenen viel, 
was ook daa rna nog in handen van het Leenhof Van Dolre en bleef bestuurd worden vanui t 
de Breukelerhof (en later vanuit Nijenrode). 
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i Oukoop 

K Versterkt huis, kasteel 

Vijfhoeven: \Taam van gerecht 

Aïb. 1. Indeling van het gebied rond Breukelen in gerechtsheerlijkheden ti jdens de l a te re 
Middeleeuwen (ontleend, met enkele kleine wijzigingen, aan A.L.P. Bui te laar , 1993, De 
Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek, blz. 98). 

In de tweede plaats werd het de heer van de Breukelerhof bij de bisschop
pelijke machtsingreep onmogelijk gemaakt ooit nog weer nieuw ontgonnen 
land aan zijn territoir toe te voegen. 

De rechtsmacht over het moeras gedeelte van de Breukelerwaard (na in-
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poldering de gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard) werd door de bisschop 
overgedragen aan het Kapittel van Sint-Marie te Utrecht, gesticht in 1081. 
De al eerder in cultuur gebrachte delen van de Breukelerwaard deelde hij in 
bij het Bisschopsgerecht. 

Tot de door de bisschop gemobiliseerde tegenkrachten behoorde nog een 
tweede kapittel. Het gebied van de oostelijke oeverwal van de Vecht, waar
over de heer van de Breukelerhof gedurende lange tijd ook zeggenschap had 
gehad, werd door de bisschop als een allodiale gerechtsheerlijkheid toegewe
zen aan de proost van het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht en stond sedert
dien bekend als het Proostdijgerecht of het Sint-Pietersgerecht. Het Kapittel 
van Sint-Pieter was gesticht in 1048. In 1139 was er sprake van bezittingen 
bij Breukelen die al een aantal jaren in handen waren van de proost van 
Sint-Pieter. Sedertdien werd dat bezit langzamerhand overgedragen aan het 
Kapittel van Sint-Pieter zelf. 

Het Breukeleveen, de toen nog volledig onontgonnen veenwildernis ten 
oosten van het Proostdijgerecht (tussen de Zogdijk of Scheendijk en het 
Gooi), werd door de bisschop toebedeeld aan het Kapittel van Sint-Pieter. 

Daarmee viel het wat buiten het regionale beeld, want de meeste venen ten oosten van de 
Vecht werden in leen gegeven aan wereldlijke heren die reeds bezittingen hadden in - en 
rech tsmacht uitoefenden op - de oude kleigebieden langs die rivier: Westbroek was een bis
schoppelijk leen aan de heer van Zuilen, Maarsseveen (met inbegrip van he t la ter daarvan 
afgesplitste Tienhoven) was in leen aan de heer van Maarssen en aan de noordkant van 
Breukeleveen kwam het veenland ten oosten van Mijnden (Mijndenveld of Muyeveld) a a n 
de heer Van Amstel van Mijnden. 

De toedeling van he t oude land tegenover het Ronde Dorp van Breukelen aan de Proost 
van he t Kapittel van Sint-Pieter en van het Breukeleveen aan het kapit tel zelf lijkt een 
doordachte, strategische beslissing van de bisschop van Utrecht geweest te zijn. Dat kapittel 
gold als zeer trouw aan de bisschop. 

De bovenstaande gegevens wijzen er op dat de machtsingreep te Breuke
len door de bisschop van Utrecht nâ 1081 plaatsvond; vermoedelijk binnen de 
eerste halve eeuw daarna. 

Omstreeks 1255 vond een deling plaats van het Hof van Breukelen en de 
daa raan behorende goederen. Daarbij werd alleen gesproken van drie ge-
rechtsheerlijkheden van enige redelijke omvang: het Ronde Dorp van Breu
kelen, Otterspoorbroek en Oud Aa. Deze waren toen aan de Breukelerhof in 
leen gegeven door de heer Van Dolre; in de leenregisters van de bisschop 
komen ze niet voor.3 Alle verdere rechtsmacht waarover de Breukelerhof 
ooit beschikte, was men vóór die tijd klaarblijkelijk kwijtgeraakt.1 

Gebeurtenissen vóór de grote machtsingreep 

De beslissingen inzake de eerste ontginningen van veenwildernissen van
uit Breukelen, die plaats vonden ten westen van Vecht (Otterspoorbroek) en 
Aa (Oud Aa), werden ontegenzeglijk genomen op grond van de rechtsmacht 
die werd uitgeoefend vanuit de Breukelerhof.1 Gerecht, tijns en tienden van 
Otterspoorbroek en Oud Aa behoorden tot zelfs na de Middeleeuwen tot de 
leengoederen die aanvankelijk werden uitgegeven door het Leenhof Van Dol-
re en vervolgens door de rechtsopvolger daarvan, het Leenhof Van Vianen. 

Otterspoorbroek en Oud Aa werden als leengoed bestuurd vanuit dat Hof van Breukelen. 
Na de deling van de hofgoederen, omstreeks 1255, bleef Otterspoorbroek onder de oude 
Breukelerhof vallen en kwam Oud Aa aan de nieuw gestichte villa tussen Klaps t raa t en 
Vecht. 

In de tweede helft van de 11de eeuw of vroeg in de 12de eeuw kwamen ver
volgens het Ruwielsgerecht en het eerste Huis Ruwiel tot stand. Dat gebeur
de eveneens onder het gezag en met de meest welwillende medewerking van 
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de heer van de Breukelerhof en zijn leenheer, de heer Van Dolre, die zeggen
schap hadden over zowel de oeverwalgronden langs de rivier de Aa als de 
veenontginning ten westen daarvan (te zamen de gerechtsheerlijkheid Oud 
Aa vormend) . 4 Het Huis Ruwiel werd gebouwd nabij de Aa; de corridor tus 
sen dat huis en het een stuk verder naar het westen gelegen Ruwielsgerecht 
(welke corridor een deel van de oeverwal van de Aa en een strook land langs 
de Botersloot/Boterwal omvatte) moet door de heer van de Breukelerhof aan 
de heer van Ruwiel zijn afgestaan. Het is onduidelijk of de bisschop tevoren 
gekend werd in de stichting van het Huis Ruwiel; ik vermoed van niet. Als 
dat zo was, zal hij deze gang van zaken vermoedelijk met argusogen hebben 
aangezien, mede gelet op de groeiende belangen die de Utrechtse handel had 
bij een veilige scheepvaart over de Vecht en de Aa (toentertijd bij ons de be
langrijkste van de twee armen van de Vecht). 

Gebeurtenissen na de grote machtsingreep 

In de 12de eeuw deden zich in onze omgeving een aantal zaken voor, die 
met elkaar nog enig verder licht werpen op het tijdstip waarop de bisschop 
versterkte zeggenschap kreeg over het gebied rond Breukelen. 

Opdeling van het gebied Otterspoor 

Het gebied van Otterspoor, hoewel ooit eveneens vallend onder de rechts
macht van de heer van de Breukelerhof, had reeds vroeg een eigen identiteit . 
De noordelijke grens daarvan was oorspronkelijk een waterloop, die bekend 
stond als het Amerlandszijl.5Deze naam Amerlandszijl duidt op een water
loop die liep naar de Aa of Amer. Het is bekend dat er een oude bedding van 
de Vecht heeft gelopen van ongeveer de plaats waar later het kasteel Nijen-
rode werd gebouwd naar het noordwesten. Andere mogelijkheden waar he t 
Amerlandszijl gelegen kan hebben, heb ik niet kunnen vinden. 

Later werd als noordelijke begrenzing van het gebied Otterspoor het bis
schopsgerecht van Breukelen genoemd.6 Die volgde toen een perceelschei
ding tegenover kasteel Oudaen. Otterspoor was inmiddels dus duidelijk ver
kleind en eindigde verder naar he t zuiden dan waar he t d ichtges l ibde 
Amerlandszijl lag. 

Een klein deel van het oorspronkelijke Otterspoor was door de bisschop 
toegevoegd aan het Bisschopsgerecht, het grootste deel (dat Otterspoor was 
blijven heten) aan het overigens ten oosten van de Vecht gelegen Proostdij-
gerecht. Er moet een duidelijke reden hebben bestaan voor het bij een be
stuurlijke herindeling toebedelen van een gebiedsdeel van het ene gerecht 
aan een ander gerecht, dat bovendien nog aan de andere zijde van de rivier 
gelegen is. De enige reden die ik kan bedenken, is de Otterspoordam dwars 
door de Vecht, met huizen aan weerszijden, waarvan het logisch is da t men 
die onder één bestuur wilde brengen.7 

Wannee r de Otterspoordam en -sluis, en in samenhang d a a r m e e he t 
dorpje Otterspoor, tot stand zijn gekomen, is niet met zekerheid bekend. In 
de l i teratuur wordt voor de aanleg van de dam de periode van omstreeks 1140 
tot rond 1150 als mogelijkheid genoemd.8 Ik acht een eerder tijdstip evenwel 
zeker niet uitgesloten. 

Geschil over de tienden van Otterspoor 

In 1139 moest de Utrechtse bisschop Andreas van Kuyk in het bijzijn van 
gezanten van koning Koenraad vonnis wijzen in een geschil tussen proost 
en Kapi t te l van Sint-Pieter enerzijds en Dirk Gijsbertsz ("Theodericus 
Gisleberti filius"; vrijwel zeker de toenmalige heer van de Breukelerhof) an
derzijds, over de tienden bij Otterspoor en Breukelen.9 Dirk had geprobeerd 
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zich de tienden van Otterspoor geheel en die van Breukelen voor de helft toe 
te eigenen. Deze t ienden waren daarvóór al enige tijd door de proost van 
Sint-Pieter geïnd, want hij verklaarde deze gebruikt te hebben voor het on
derhoud van de kanunniken van het Kapittel. Niet temin bleek ook Dirk 
Gijsbertsz wel enig recht van aanspraak te kunnen doen gelden, want van 
de omstreden tienden werd in de uitspraak tweederde deel toegewezen aan 
het kapittel en éénderde aan Dirk Gijsbertsz. 

Grensscheiders uit Nieuwer Ter Aa en Loenersloot 

In 1156 regelde keizer Barbarossa een geschil tussen Egbert van Aemstel 
en de bisschop van Utrecht, over de aanspraken op enkele ontginningseen
heden in het gebied rond het Overmeer (Horstermeer).10 Bij die gelegenheid 
t r aden Henricus van Lonereslothe (Loenersloot), Arnoldus Cultel, Albero 
van der Aa en Wilhelmus van der Aa als raadslieden van het Kapittel van 
Sint-Marie op en Henric Graaf van Gelder als advocaat en voogd van het 
Bisdom. De ruime aanwezigheid van lieden uit onze omgeving in de delega
tie van het Kapittel van Sint-Marie kan er op wijzen dat dit kapittel in 1156 
hier al enige tijd bezittingen had, waaruit een vertrouwensrelatie met men
sen uit de omstreek was voortgevloeid. De bezittingen van de heren Van der 
Aa, die woonden op het Huis Ter Aa en van daaruit het gerecht (Nieuwer) 
Ter Aa bestuurden, grensden in het zuiden aan het gerecht van Sint-Marie 
(Breukelerwaard). 

Aanvullende machtsverschuivingen 

In samenhang met het krachtig terugdringen van de macht en invloed 
van de heer Van den Poel, alsook in de jaren daarna, werden nog aanvullin
gen en verfijningen op de grote machtsingreep uitgevoerd. 

Uit schriftelijke bronnen is niet rechtstreeks af te leiden wat de oorspron
kelijke s tatus was van het Huis Ruwiel en het Ruwielsgerecht. Naar alle 
waarschijnlijkheid had de heer van Ruwiel ze in leen van de leenheer van 
de Breukelerhof, de heer Van Dolre. Op overeenkomstige wijze waren twee 
eerdere ontginningen (Otterspoorbroek en Oud Aa) immers ook lenen van de 
Van Dolres aan de Breukelerhof geworden. Het huis was gezet op een hoog
gelegen deel van de oeverwal van de rivier de Aa, welke stroomrug van 
oudsher viel onder de goederen die de Breukelerhof van de Van Dolres in 
leen hield. Vroeg in de 13de eeuw bleken huis en gerecht van Ruwiel echter 
inmiddels tot leengoed van de bisschop van Utrecht te zijn gemaakt. De heer 
van Ruwiel is dan bij gelegenheden een medewerker van de bisschop.11 

De heer van Ruwiel had ook elders goederen in leen van de heer Van 
Dolre. Die trok de bisschop niet als rechtstreekse lenen aan zich. Bijgevolg 
kon Berend van Dolre nog in 1298, toen hij Breukelse leengoederen in leen 
gaf aan Gijsbrecht van den Poel, ook zijn beide getuigen Gijsbrecht van 
Ruwiel en Splinter van Ruwiel aanduiden als "mijn mannen".1 2 

Verder bezat het geslacht Van Ruwiel enig land binnen het riviereiland 
de Breukelerwaard, hen ooit in vrij eigendom gegeven door de heer van de 
Breukelerhof. Dat lag op een strook hogere grond, Amerland geheten, die 
van oost naar west-noordwest door de Breukelerwaard liep en waarover ver
keer te land tussen het dorp Breukelen en het Huis Ruwiel mogelijk was. In 
1240 droeg ridder Gijsbert van Ruwiel "bona sua, que dicuntur Amerlant" 
op aan de elect-bisschop Otto van Utrecht, om ze daarop van hem in leen 
terug te ontvangen.13 

Ook de hofstede De Poel is tot leengoed van de bisschop van Utrecht ge
maak t . 1 4 Wanneer dat gebeurde heb ik niet kunnen ontdekken; in de be
waard gebleven Stichtse leenprotocollen wordt het pas vanaf 1394 als een bis
schoppelijk leen vermeld. 
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Conclusie 

In het voorafgaande zijn dus de volgende tijdsaanduidingen voor de 
machtsingreep gevonden: na 1048 (stichting van het Kapittel van Sint-
Pieter), na 1081 (stichting van het Kapittel van Sint-Marie), na ca. 1100 à 1120 
(ontstaan van Huis en gerecht van Ruwiel), ruim vóór 1156 (heren Van der 
Aa raadslieden van Kapittel van Sint-Marie), vóór ca. 1140 (herziening grens 
Otterspoor), en een aantal jaren vóór 1139 (geschil over de tienden van 
Otterspoor). Het geheel overziende, is het waarschijnlijk dat de grote in
greep in de macht in Breukelen plaats vond omstreeks 1120 - 1130. 

Vanaf 1127 was Andreas van Kuyk bisschop van Utrecht. Hij was een telg 
uit een inheemse adellijke familie en gedurende een groot deel van zijn re
geerperiode gewikkeld in een hevig conflict met de Hollandse grafelijke fa
milie. Hij zal niet veel lust en tijd hebben gehad om een lokaal machts-
probleem op te lossen. 

Voorganger van bisschop Andreas was bisschop Godebald, tot Pinksteren 
1122 een goede vriend van keizer Hendrik V, die zich in Utrecht erg thuis 
voelde. Godebald schonk Utrecht en Muiden bijzondere rechten, welke privi
leges in 1122 door de keizer werden bevestigd. Bovendien stelde de keizer de 
Utrechtse burgers en allen die in deze plaats handel kwamen drijven vrij 
van de bisschoppelijke tol. Dat alles bracht politieke rust in de stad Utrecht. 

Bisschop Godebald zelf kreeg het in dat jaar echter even heel moeilijk. 
Toen de keizer tijdens het Pinksterfeest van 1122 in Utrecht vertoefde, ont
stond een gewapend treffen tussen de keizerlijke hofhouding en een aantal 
mannen uit het gezelschap van de bisschop.15 De hofhouding veronderstelde 
een samenzwering tegen de keizer, doodde verscheidene Utrechters en nam 
bisschop Godebald gevangen op beschuldiging van hoogverraad. Hij ver
kreeg zijn vrijheid pas na bemiddeling door de aartsbisschop van Keulen en 
betaling van een hoog bedrag aan losgeld. Godebald zon op wraak. Aan
stichter van het onheil bleek een zekere Gijsbert te zijn geweest, die gevan
gen genomen werd en uiteindelijk op last van de keizer werd onthoofd. Over 
de nadere identiteit van die persoon valt helaas niet veel te zeggen, omdat 
verscheidene mensen binnen het Sticht Utrecht in die tijd de naam Gijsbert 
of Gijsbrecht droegen, ook in en rond Breukelen. De diepere oorzaak van het 
Pinkstertumult was mogelijk een belangentegenstelling tussen Utrechtse 
kooplui en ontginners in het stroomgebied van Kromme Rijn en Vecht.16 De 
na zijn gevangenschap op zijn bestuurszetel teruggekeerde bisschop had er 
behoefte aan zijn gezag in het Sticht krachtig opnieuw te vestigen. Boven
dien had hij nieuwe bronnen van inkomsten nodig. Het lijkt al met al niet 
onlogisch aan het jaar 1123 te denken als het tijdstip waarop de grote 
machtsingreep in Breukelen plaats vond. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1992. De Middeleeuwse geslachten Van den Poel en Van Rijn en de hof
stede De Poel te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 7, nr . 1, 
blz. 43 - 59. 

2 A.A. Manten , 1992. De kerstening van de Vechtstreek. Tijdschrift Historische Kr ing 
Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 65 - 82. 

3 Wel is uit de 15de eeuw een voorbeeld bekend, waarbij de bisschop als overleenheer zijn 
goedkeuring verleende aan een belening in Breukelen door de heer van Vianen (in 
deze rechtsopvolger van de heer van Dolre): charterverzameling (op kasteel Nijenrode), 
charter nr. 5 (23 juni 1455), met transfix (20 januari 1461). 

4 A.A. Manten en KI. Sierksma, 1992. Oorsprong van he t geslacht Van Ruele en de re la t ie 
met de geloofsprediker Liudger. Tijdschrift Historische Kring Breukelen , j a a r g a n g 7, 
nr. 3, blz. 138 - 147. Wij namen toen aan dat het gerecht en huis van Ruwiel omstreeks 
1120 gest icht werden. Er is inmiddels een vage aanwijzing (die nog nader onderzoek 
behoeft) dat de ontginningen die met elkaar de hoofdmoot van he t Ruwielsgerecht vorm-
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den mogelijk al vóór 1120 in cultuur kwamen. 
5 Archief van het Kapittel van St. Pieter (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 274. In deze 

oorkonde, van 20 februari 1378, s taat geschreven: ". . . et décime grosse et minute site in 
loco dicto Otterspoer a parte occidentali van der Vechte in jurisdictione temporali dicte 
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Haardstenen uit 1598 in de consistoriekamer 
van de Pieterskerk te Breukelen 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Twee jaar geleden stond in dit tijdschrift een artikel over twee 16de-eeuw-
se haardstenen, die de Historische Kring Breukelen in bezit heeft. Toen 
werd heel kort ook vermeld dat haardstenen van een vergelijkbare soort, in
gemetseld in de achterwand van de schouw in de consistoriekamer van de 
Nederlandse Hervormde kerk in Breukelen, te zien zijn (Afbeelding 1). Daar 
wil ik hier wat nader op in gaan. 

Haardstenen kwamen in gebruik als gevolg van de angst die de mensen 
in de Middeleeuwen hadden voor brand. Veel huizen waren van hout en dus 
extra brandgevaarlijk. Maar ook in gebouwen van steen (bijvoorbeeld kaste
len en extra versterkte boerderijen die op strategische plaatsen stonden) was 
genoeg aanwezig dat branden wilde. En blussen was zonder technische 
hulpmiddelen haast niet te doen. 

Voor koken en ruimteverwarming werd met open vuren gewerkt. Op die 
plekken was het brandrisico het grootst. Daarom werden ter beveiliging ach
ter het vuur bekledingen van baksteen tegen de muur gemetseld. Aanvanke
lijk waren dat onversierde bakstenen. 

Vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw werden ook haardstenen ge
maakt die versierd waren met stempels, die voor het bakken in de nog voch
tige klei werden gedrukt. Uiteraard was het aanlokkelijk een zo groot moge
lijk vlak voor de versiering ter beschikking te hebben en de steen op de zij
kant te stempelen. Dat bracht met zich mee dat hij op zijn kant tegen de 
muur gemetseld moest worden en omdat de laag stenen toch zijn veilige 
dikte moest behouden, maakte men ze vanaf toen in een dikker formaat. 

Versierde haardstenen werden als een tamelijk kostbaar element van de 
inboedel beschouwd. Lang niet iedereen kon zich die veroorloven. In gewone 
woonhuizen bleef men tot in de 16de eeuw onversierde stenen toepassen. In 
de 17de eeuw kwamen ijzeren haardplaten en zwartgemaakte roetbanen in 
gebruik. Wat wij aan versierde haardstenen kennen is dus een rest uit rijke 
huizen van een korte periode. 

De haardstenen in de consistorie van de Pieterskerk stammen uit die pe
riode. Ze tonen als decoratie twee klimmende leeuwen en zijn voorzien van 
het jaartal 1598 (Afbeelding 2). 

De opstelling van de haardstenen in de Pieterskerk is echter niet origi
neel. Als u de foto bekijkt die afgedrukt staat in jaargang 7, nr. 3, blz. 152 
van ons tijdschrift en die vergelijkt met Afbeelding 1, dan ziet u duidelijk het 
verschil. Om de bovenzijde van de opstelling af te ronden, heeft men sommi
ge in de consistorie gebruikte stenen afgehakt en dus verminkt. Verder zijn 
de stenen gemetseld, wat bij een originele opstelling in piramidevorm niet 
het geval was; bovendien is geen deksteen aanwezig. 

Maar het sterkste argument is, dat in 1598, toen de haardstenen werden 
gemaakt, de consistorie er nog helemaal niet was. Ze ligt op de plek waar in 
de Middeleeuwen de sacristie was; een spitsboognis in het keukentje herin
nert daar nog aan. Pas geruime tijd na de Kerkelijke Reformatie werd hier 
een eenvoudige consistorie met een plat dak gebouwd, die op het laatst ge
pleisterd en wit geschilderd was. Zo zien we die consistorie nog op een oude 
foto van de voormalige Kerkstraat, genomen in de richting van de kerk, 
welke staat afgebeeld op bladzijde 78 in het tweede fotoboekje van J. van 
Muiswinkel. 
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I 

Afb. 1. Haards tenen uit 1598, ingemetseld in de achterwand van de consistorie van de 
P i e t e r s k e r k te Breukelen (foto H. van Walderveen, in Foto-archief His tor i sche Kring 
Breukelen) . 
De s tenen zijn voorzien van opstaande geprofileerde randen, die rui tvormige vlakken be
grenzen. Door de stenen in verspringend verband te stapelen, dat wil zeggen dat de verti
kale voegen niet boven elkaar s taan, liepen de randen in elkaar door en ontstond een sa
menhangend patroon. Men noemt dat dan rapportstenen. 
In een originele haa rdwand bevat ten de onderste lagen doorgaans evenveel s tenen, waar
na in de bovenste lagen he t aantal stenen steeds met één afnam, zodat een piramidale vorm 
ontstond. Het geheel werd dan afgesloten met een grote deksteen. De ordening in de consis-
toriewand is heel anders en bij het hergebruik van de stenen is de oude deksteen helaas ver
loren geraak t . 
Oorspronkelijk werden de stenen bovendien zo gemaakt en gestapeld dat de grenzen van 
de afzonderlijke stenen zo min mogelijk zichtbaar waren en zich één groot veld vertoonde. 
In he t vroeg-20ste-eeuwse metselwerk in de consistorie zijn de voegen echter heel duidelijk 
te zien. 

Hoe de haardstenen in de consistorie van de Breukelse Pieterskerk zijn 
terechtgekomen is niet met zekerheid bekend. De mogelijkheid bestaat dat ze 
afkomstig zijn van kasteel Nijenrode, dat in de jaren 1907 - 1920 in opdracht 
van de toenmalige eigenaar Michiel Onnes geheel gerestaureerd en ver
bouwd werd. Ook de consistoriekamer is omstreeks die tijd ingrijpend ver
anderd, onder leiding van de Utrechtse architect E.G. Wentinck, die ook ver
antwoordelijk was voor de restauratie van Nijenrode. Toen is het de in neo-
renaissancestijl opgetrokken consistorie geworden die er nu staat. Het is 
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Afb. 2. Detailopname van een haardsteen uit 1598 in de consistorie van de Pieterskerk te 
Breukelen (foto H. van Walderveen, in Foto-archief Historische Kr ing Breukelen) . E lke 
steen toont twee kl immende leeuwen met naar elkaar toegewende koppen. Het mate r iaa l 
en de functie van de stenen weerhield de maker van het aanbrengen van zeer gedetailleer
de voorstellingen: achter he t vuur zou het fijne daarvan immers spoedig verloren gaan . 

mogelijk dat Wentinck haardstenen die bij de verbouwing van Nijenrode 
vrijgekomen waren, in de achterwand van de schouw in de consistorie
kamer heeft laten inmetselen. Ook details aan hout- en ijzerwerk in de con
sistorie wijzen op verwantschap met kasteel Nijenrode. 
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Proces-verbaal voor het Hof van Utrecht in 1721 

Drs J.E. Hilhorst-Haars 
Paltzerweg 289, 3734 CM Den Dolder 

"Alsoo Arien Balten van der Vliet oud bij de 40 jaren en geboortige van 
Breuckelen, tegenwoordigh gevangen op den huyse van Hasenbergh buyten 
pijne ende banden van ijser voor den Hove van Utrecht bekent ende beleden 
heeft, mitsgaders den selven Hove bij goede Informatien gebleken is, dat hij 
gevangen op Donderdagh den 20en November laastleden, des 's avonts om
trent ses ueren van Breuckelen uyt sijn vaders huys is gegaan . . .". 

Zo begint een proces-verbaal voor het Hof van Utrecht op 12 juni 1721. De 
fouten en misslagen en de veroordeling van Arien Balten van der Vliet wor
den in het proces-verbaal volledig uit de doeken gedaan. 

Al twee jaar is een werkgroep van leden van de afdeling Utrecht van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging in het Rijksarchief te Utrecht bezig met het verwerken van "cri
minele sententies" van he t Hof van Utrecht. Het Hof van Utrecht was een rechtsprekend 
college van zowel burgerl i jke als strafrechterlijke zaken. 

In de oudste tijden werd de rechtspraak uitgeoefend door vele onafhankelijke overhe
den. In 1528 nam Karel V in Utrecht de macht over een groot deel van ons land op zich. Hij 
vaagde stedelijke instellingen en stedelijk recht weg, en richtte de hoven op. De rechter
lijke organisatie zoals die zich eerder ontwikkeld had, bleef in hoofdzaak tijdens de Repu
bliek 1581/88 - 1795 voortbestaan. Met Napoleon is in 1811 een einde aan deze vorm van 
rechtscollege gekomen. De "criminele sententies" die in handschrif t in he t Rijksarchief 
in Utrecht aanwezig zijn belopen het tijdvak van 1593 - 1811. 

Van de verslagen worden de naam van de veroordeelde, de datum van de ui tspraak, he t 
delict en de s trafmaat genoteerd. Deze gegevens zullen later verwerkt worden om de ge
schiedenis van he t strafrecht te kunnen bestuderen. Het verwerken van sententies over 
enige eeuwen vóór 1811 vraagt aandacht en nauwkeurigheid. Over een lange reeks van 
j a ren worden er veel verschillende misdaden beschreven. Behalve de moeilijkheden van 
he t oude handschr i f t komen in de lange verslagen ongewone u i tdrukkingen voor, ook 
vreemde zinswendingen en woorden die in onbruik zijn geraakt . 

De betreffende misdaden zijn steeds binnen de "stad, steden en lande van Utrecht" ge
pleegd, m a a r soms komen de veroordeelden uit verder weg gelegen streken en hebben zij 
hun onrechtmatige daden over het hele land uitgevoerd. Zo niet Van der Vliet. 

Arien Balten van der Vliet (in het proces-verbaal verder aangeduid als 
"hij gevangen" of "hem gevangen") is inwoner van Breukelen en heeft zijn 
misdaad ook binnen het gebied van het Hof gepleegd. Het betreffende proces
verbaal gaat verder met de beschrijving hoe de gevangene "is gegaan na de 
huysinge van Cornelis Boele doende tappers neeringe aan de Weeresluys 
onder Breuckeleveen . . .". 

Dit bierlokaal bevond zich dus in het pand dat we kennen als "De Vliegende Kraai", ge
legen aan he t Zandpad. Daar mondt het watertje de Weere uit in de Vecht. De buitenplaats 
Weeres teyn, op de noordoever, dankt er zijn naam aan . Tijdens de ontginning van de 
Breukeleveense veenwildernis werd de Weere naar het oosten verlengd als de Weersloot. 
Weersloot en Weere vormden te zamen de belangri jkste (vaar)verbinding tussen de ge-
rechtsheer l i jkheid Breukeleveen en de buitenwereld. Vermoedelijk omdat de Weersluis 
zijn betekenis ontleende aan het achterland werd hier gesproken van de "Weersluis onder 
Breukeleveen". In feite lag de tapperij echter op de oeverwal van de Vecht, die hier bestuur
lijk deel u i tmaak te van het Breukelen-Proostdijgerecht. 

Van der Vliet kwam dus in de tapperij van Boele: " . . . en aldaar heeft 
[hij] gevonden Jacob Gijsen; Dat sij aan het voorschreve huys met malkan-
deren vijff mingelen (= 10 pinten) bier geconsumeert en tot 's nachts ten 
twaalff ueren met dobbelsteenen op de vloer om de hoogste oogen geworpen 
hebben, sulcx dat Jacob Gijsen van hem gevangen omtrent vier gulden, 't 
welck all het geld was dat hij bij sich had, mitsgaders twee goude knoopjes 
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uyt sijn hembd gewonnen heeft. Dat hij daar op in vriendschap en goede ge-
moede van den anderen gescheyden zijn, en elck na sijn huys vertrocken is. 
Dat hij gevangen des Vrijdags daar aan volgende 's avonts omt ren t ses 
ueren van de herbergh van Cornelis Boelen, altwaar hij omtrent een quar
t ier uere gebleven was, sich wederom heeft begeven ten huyse van Jacob 
Gijsen, en aldaar aan de meyd gevraagt, off Jacob 't huys was, waar op sij 
antwoorde van jaa, hij gevangen in huys getreeden en bij het vuer is gaan 
sitten en tegen Jacob Gijsen, noch te bedde leggende, gesegt heeft, zoo gij een 
slaapje gehouden, komt, laat ons te samen na Cornelis Boelen gaan en de 
vier kannetjes bier, die wij gisteren hebben laten staan, op gaan neemen; 
Dat daarop Jacob Gijsen uyt sijn bed is opgestaan, en met sijn s laapmus op 
sijn muylen met hem gevangen na Cornelis Boelen toegegaan." 

Daar gaan ze weer dobbelen en Arien Balten verliest weer a a n Jacob 
Gijsen, nu "acht a negen gulden". Zij betalen ieder wat zij aan d rank heb
ben geconsumeerd en "hij gevangen om sijn affgrouwelijck en boosaardige 
voornemen uyt te voeren, eerst afscheyt genomen heeft, en uyt den huys ge
gaan is, mitsgaders den voornoemden Jacob Gijsen bij de Hofsteede Weere-
steijn, a lwaar den selven sijn wege na huys moest geen (= gaan) nemen, 
heeft ingewagt en bij he t hecken sich verscholen, sonder da t t e r tusschen 
henlieden off onder het speelen off bij sijn gevangen afscheyd, eenige de 
minste quatieuser woorden off schijn van moeilickheyt is voorgevallen son
der dat oock hij gevangen oyt te vooren, off met woorden, off met wercken 
door Jacob Gijsen is beledigt, waaromme hij tegen den selven eenigen haa t 
off wrock soude hebben opgevat." 

Jacob Gijsen verlaat even later ook de herberg en "komende omtrent de 
gemelde hofsteede, hij gevangen den selven met een schey (= dwarshout) 
omtrent anderhalff voet langh, die hij even te vooren uyt het voorschrevene 
hecken gebrocken had, op het aller onvoorsienste twee slagen op het hooft 
heeft gegeven met soodanige force, dat de harsenpan gansch verbroken en 
vermorselt is, en Jacob Gijsen voorover ter aarde neder viel. Dat hij gevan
gen vervolgens een mareyn touw, hetwelk hij ter vadem lengte met een lus 
daarin, ten dien eynde van huys hadde medegenomen, den nedergeslagen 
om den hals gedaan en daar mede voorts geworgt heeft. Dat hij gevangen 
daar op uyt de onderbroeck van den neergeslagen het beursje a lwaar twintig 
gulden aan geld en de twee gouden knoopjes in waaren gesneeden, en de 
klep van de bovenbroeck weder toegedaan hebbende, het doode lichaam na de 
Vecht gesleept, en daarin gesmeeten heeft. 

Welck voorschrevene is een execrable (= afschuwelijke) en abominable ge-
premitteerde (= beraamde) moord, gepleegt op 's Heeren Wegen, met spol-
jeerung (= diefstal) van de beurs van de neergeslagen, wien hij korte te 
vooren onder schijn van vriendschap uyt den huys gehaalt en met wekken 
hij vriendelijck en weltevreden gespeelt en gedroncken heeft." 

Het verslag gaat verder in de gebruikelijke bewoordingen: het is een "feyt 
dat in een land alwaar recht en justitie vigeert, niet kan worden getolereert, 
maar op het rigoreuste na verdiensten en anderen ten afschrick behoort te 
worden gestraft". 

Het Hof veroordeelt hem "met desen omme gebracht te worden ter plaatse 
alwaar men gewoon is crimineele justitie te doen en aldaar op een rad ge-
legt, deszelfs lieden levendige van onderen gebroken te worden, dat er de 
doodt naar volgt en dat het doode lighaam gevoert sal worden na het Zeyster 
Zand en aldaar op een rad gestelt anderen ten exempel." 

Gedaan te Utrecht . . . 
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Jan Barte Fokkert: boer in Spengen in de 18de 
eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Eerder kon u in dit tijdschrift lezen over de Spengense boer Jan Barte 
Fokkert (1721 - 1792), die zijn eigen levensverhaal schreef.1 Bijna anderhalve 
eeuw lang overleefde zijn geschrift alleen in manuscriptvorm, 2 daarna ver
scheen het - in een enigszins verminkte versie - in een gedrukte uitgave.3 

In dit artikel ligt de nadruk op wat Jan Barte Fokkert in zijn autobiogra
fie meedeelde over het boer zijn in de 18de eeuw. Hij schreef dat hoofdzake
lijk vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Daardoor is zijn relaas boeiend en 
vaak aangrijpend. Om dat directe menselijke element goed op u over te bren
gen, is veel gebruik gemaakt van citaten uit Fokkerts eigen levensverhaal. 

De spelling van de achternaam Fokkert is voor de hedendaagse lezer wat misleidend. 
Zowel een verre voorouder van J a n Barte Fokkert als zijn latere nakomelingen schreven 
h u n n a a m als Fokker (Afbeelding l ) . 4 

De voorouders van deze J a n Fokkert woonden en werkten generat ies lang overwegend 
in Kamerik-Mijzijde, een waterri jk gebied tussen de Kamerikse Weter ing en h e t verder 
n a a r h e t westen gelegen riviertje de Oude Mije. Pas zijn vader kwam n a a r Spengen. Daar 
werd J a n op 10 juli 1721 geboren. 

Tot op de dag van vandaag komt men zijn familie in het bevolkingsregister van de ge
meente Breukelen tegen. 

Epidemie van longziekte bjj het vee 

In zijn jonge jaren hoorde Jan Barte Fokkert veel verhalen van zijn ou
ders over de moeilijkheden die zij in hun Spengense boerenbestaan hadden 
ondervonden. Enkele daarvan noemde hij in zijn autobiografie. 

Zo werd "in het ij aar 1725 mijn ouders huijs besogt met het oordeel van de 
kog of het longevier onder het vee waar door veel van haar beesten wierde 
weggenomen".5 

Vermoedelijk gebruikten zijn ouders en hij de naam longvuur voor wat l a te r als de 
longziekte werd aangeduid, een zeer besmettelijke ontsteking van longen en borstvlies bij 
he t rund, met in veel gevallen dodelijke afloop.6 

Overstromingsramp 

In 1726 was er watersnood, doordat de Lekdijk het bij Schoonhoven had 
begeven. Fokkert schreef over "een groote overstroominge van wateren"5 

(Afbeelding 2). Daardoor kwamen veel mensen en dieren om het leven en 
werden anderen in hun bestaan bedreigd. Het water drong ver het land in, 
waardoor "ongemeen veel lande wierden overstroomt".7 

Wat de grote overstromingsgevaren vanuit de zee en de grote rivieren betrof lag ons 
gebied op de grens t u s sen beide invloedssferen. Breukelen-St . P i e t e r s (= Breuke len-
Proostdij) en Breukelen-Nijenrode moesten meebetalen aan he t hoogheemraadschap van 
de Zeeburg en Diemerdijk, waarvan he t regime liep tot aan de oude Ot te r spoordam. 
Daarentegen moesten de boeren in onder meer Spengen, Portengen-Zuideinde, Kockengen 
en Laag-Nieuwkoop meebetalen aan de waterbeheersregeling van het in 1323 opgerichte 
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams.8 De verhalen van Fokker t over overstro
mingen vanui t de Lek in 1726 en (straks nog te noemen) 1747 maken duidelijk dat het 
r ivierwater inderdaad tot bij ons kon doordringen. Hoewel sedert het begin van de 16de 
eeuw aanzienlijke vooruitgang op waters taatkundig gebied werd geboekt, bleef de slechte 
waterhuishouding in laaggelegen delen van Nederland zorgen baren. 
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Jan (ca. 1440 - ? ) 
I 

Willem Janszoon (ca. 1470 -1517) Kamerik-Mij zijde 

Claes Willem Janszoon (ca. 1495-1557) Kamerik-Mijzijde 
I 

Willem Claesz Focker (ca. 1535 -1620) Kamerik-Mijzijde 

Jan Willemsz Fokkert (ca. 1575 - ?) 
I 

Tij s Jansz Fokkert (ca. 1600 -1667) 
I 

Jan Tijsz Fokkert (ca. 1640 -1710) 
I 

Bart Jansz Fokkert (ca. 1688 -1737) 
I 

Jan Barte Fokkert ( 1721 -1792) 
I 

Willemijntje Fokkert (1746 -1827) 

Willem Fokkert (1767 -1855) 
I 

Jacob Fokker (1802 -1881) 
I 

Dirk Jacob Fokker (1894 -1922) 
I 

Jacob Fokker (1892 -1972) 

(—Dirk Jacob Fokker 
o.a. 

1_ Jan Fokker 

Kamerik-Mijzijde 

Kamerik-Mijzijde / Noorden 

Noorden / Kamerik-Mijzijde 

Kamerik-Mijzijde/Kockengen-Spengen 

Kockengen-Spengen 

Kockengen-Spengen / Breukelen / 
Vinkeveen / Laag-Nieuwkoop 

Kockengen-Spengen / Loenen / Ter Aa 

Breukelen 

Breukelen 

Breukelen 

Leiderdorp 

Breukelen (Oud Aa) 

Aib. 1. Stamlijn van Jan Barte Fokkert (bovenste helft) en de lijn die van hem loopt naar de 
heren Fokker die door het beschikbaar stellen van informatie meewerkten aan het tot stand 
komen van dit artikel en nog een vervolg daarop. 

P- „SïC&O0*1^ - ( 7 / 7 

/• 
'e >m££/> l-'V** <- •' 'Z&'rt.ite, 

Afb. 2. Korte passage uit de handgeschreven autobiografie van Jan Barte Fokkert 
hij schrijft over de overstroming in 1726 

;, waarin 
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Begin van een zelfstandig boekenbestaan 

In 1737 overleed de vader van Jan Barte Fokkert. Op 11 december van dat 
jaar werd hij in Kockengen begraven. De toen 16 jaar oude zoon was daarna 
de belangrijkste steun van zijn moeder in de voortzetting van het ouderlijk 
bedrijf. Waar in Spengen die boerderij van de Fokkerts lag, valt uit de au
tobiografie van Jan Barte helaas niet af te leiden. 

Op 19 november 1741 trouwde Jan met Johanna Pieters Borra; haar roep
naam was Hanna. Het jonge paar trok bij moeder in, op de Spengense boer
derij die door Jans vader was gekocht. Zijn moeder beschikte inmiddels ech
ter ook nog over een tweede boerenbedrijf in Spengen, dat ze pachtte, en 
waar 28 morgen (23,8 hectare) land bij hoorde.9 

Na een halfjaar verhuisde moeder naar die andere boerderij en werd 
Jan zelfstandig boer.10 Uit een akte, gedateerd 6 oktober 1743, blijkt dat Jan 
Barte Fokkert en zijn vrouw Hanna Borra de ouderlijke boerderij, met 
daarbij 16 morgen (13,6 hectare) wei-, hooi- en hennepland, van zijn moeder 
hadden gepacht voor een periode van 8 jaar en tegen een pachtsom van 240 
gulden per jaar.9 

De combinatie van een weidebedrijf en hennepteelt kwam sedert de Late Middeleeuwen 
in onze omgeving veel voor. Aanvankelijk werd de hennepteel t gestimuleerd door zowel 
een groeiende vraag naar plantaardige olie - hennepzaad is oliehoudend - als een behoefte 
aan s terk vezelmateriaal . In een land met een steeds belangrijkere zeevaart nam d a a r n a 
de afzetmarkt voor vezelhennep als grondstof voor touw-, vis- en zeilwerk sterk toe. In de 
Gouden (17de) Eeuw nam deze vraag enorme proporties aan en concentreerde ze zich nog 
steeds in belangrijke mate op het inlandse produkt. De haringvisserij en wat later de zeil
doekweverij gebruikten bij voorkeur Nederlandse hennep als grondstof voor v isnet ten , 
koorden en zeilen. De zeildoekwevers vroegen een fijn soort vezel, waarop de henneptelers 
in de gewesten Holland en Utrecht met specifieke bewerkingen inhaakten . Deze keten van 
grondstof naar e indprodukt bood bestaansmogelijkheden aan talrijke specialisten, zoals 
hekelaars , beukers of kloppers, spinners, wevers en zeildoekfabrikeurs en betekende een 
belangri jke vers te rk ing van de toenmalige economie. 

De commerciële hennepteelt was in de 17de en 18de eeuw een hoogwaardig specialisme 
in he t westen van Midden-Nederland, waarvoor een aanta l cultuurtechnische, waters taat
kundige en bedrijfskundige voorzieningen nodig waren. De hennepte lers verbouwden he t 
gewas op kleine schaal op speciale akkers met geavanceerde watervoorzieningen, overwe
gend in monocul tures die (daardoor) veel mest vereisten. De teelt was arbeidsintensief 
(wat een van de redenen geweest zal zijn waarom J a n Bar te Fokker t meermalen een 
knecht in dienst had), terwijl de zogenaamde roting (waarbij het geoogste produkt lange 
tijd in de sloten lag om de kleverigheid te laten verdwijnen) sterk milieuvervuilend was. 

Na de 17de eeuw voerden ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodkant tot een 
langzame teruggang in de inlandse hennepteelt . De vraag vanuit de Hollandse en Zeeuwse 
scheepvaart - die over haa r hoogtepunt heen was - verminderde, terwijl aan de aanbodzijde 
andere vezelstoffen, zoals vlas, katoen en zelfs zijde de mark t van de hennepvezels becon
curreerden. Bovendien werd meer goedkope, ruwe en bewerkte hennep uit Oost-Europa in
gevoerd. Voor de henneptelers werd het tenslotte steeds moeilijker de intensieve arbeid voor 
de hennepprodukt ie rendabel te houden. Zij veranderden daarom geleidelijk hun bedrijfs
voering. Het typische hennep-weidebedrijf (een combinatie van hennepteel t en rundvee
houderij) richtte zich gaandeweg steeds meer op zuivel en vlees. 

Ook het weidebedrijf was echter niet zonder problemen. 

Catastrofale epidemie van veepest 

Hoewel West-Europa reeds in de 17de eeuw getroffen werd door ernstige 
ziekten onder het vee, was het vooral in de 18de eeuw enkele malen heel erg. 
Echt catastrofaal was de veesterfte in de jaren 1744 - 1745, met nog diverse 
opflikkeringen in de tien jaren daarna. Het betrof de veepest, waar iedereen 
toen vrijwel machteloos tegenover stond.11 In diverse landen nam de over
heid allerlei maatregelen om voortgaande besmetting te voorkomen, maar 
dat hielp weinig. Zieke beesten moesten worden geslacht en de dode onder 
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allerlei voorzorgsmaatregelen begraven, stallen dienden grondig te worden 
gereinigd en vervoer van vee over grotere afstanden werd verboden. In 
Nederland was de pestbestrijding minder radicaal dan elders, omdat een 
krachtig centraal gezag ontbrak. 

In 1745 stierven 200 000 runderen in Denemarken, 70 000 in Sleeswijk-Holstein, en 
m i n s t e n s een hal f miljoen in Engeland. 1 2 Nederland bleef niet gespaard . Van de rundvee
stapel in de gewesten Holland en Friesland werd in de eerste jaren van deze epidemie 70 à 
80 % weggevaagd.13 

De boeren in onze omgeving kregen het eveneens zwaar te verduren. De veedichtheid 
was in he t veenweidegebied relatief groot, waardoor de ziekte zich gemakkeli jk kon ver
breiden. Fokkert vertelde hoe "de heere ons sondig neederland1 4 besogt met een seer sware 
pest onder he t rundvee het welk sijn aanvang nam int laats t van he t ijaar 1744. dit ontdekte 
eerst in Westbroek en toen op pelanen15 onder linschoten en toen onder k a m e r i k bij i sak 
blom en op kersdag hier onder ons te kokkengen bij nijs van dam en t rok toen soo s terk 
voort da t eer dat wij de maand van meij beleefde bijna alle mense van beesten ontbloot 
waren soo dat de s tal len en velden t reurde om dat te r geen of weijnig vee in gevonden 
wierd. want sommige warende alle kwijt andere hielden der een of twee over", die op mira
culeuze wijze een aanval van de pest overleefden en weer beter werden.16 

Deze golf van de pestziekte "naderden ook tot mijn huijs en beesten, die 
wierden ook weggenomen",17 maar - zo voegde hij daar een bladzijde later 
aan toe - door de hemelse goedheid kreeg hij "nog twe beesten weerom".18 

Onduidelijk blijft of twee van zijn koeien herstelden, dan wel of Fokkert er in 
slaagde twee runderen van elders aan te kopen. Waarschijnlijk was het 
laatste het geval, want genezen dieren hadden meestal een zekere immuni
teit opgebouwd en deze twee gingen spoedig na het "weerom" krijgen dood.18 

Alles wat waarde had en gemist kon worden werd daarop door Fokkert 
en zijn vrouw bijeen gezocht, waaronder alle voorwerpen waarin goud of zil
ver was verwerkt. Die luxe paste toch al niet meer bij hun nieuwe levens
staat waarvoor ze, op godsdienstige gronden, bezig waren te kiezen. Een be
langrijk deel van de geselecteerde spulletjes werd te gelde gemaakt. "Wij 
kogten weer vier andere beesten dog de heere kwam alweer met de roede in 
de soomer soo datter eer de maand van september in het ijaar 1745 geeijn-
digd was alweer drie van die vier waren weggenomen, waar over mijn 
eerste kind dat toen drie ijaren oud was soo bitter schreijde dat mijn vrouw 
en ik ook met haar aan het schreijije raakte, wij wiste het kind niet te stille 
als met de belofte dat wij weer andere beeste soude kopen waarop sij ant-
woorde in haar kindsheijd dat wij geen geld meer en hadden om sulks te 
kunne doen gelijk waarheijd was, waarop sij op stond en ging in het voor-
huijs sonder iets te spreeken tegen ons. daar stond een kasije [= kastje] daar 
haar goedije [= goedje, bezit] datse hadde inlag en haalde daar uijt een ket-
tingije bloedkrale met een klijn goud doppe dat sij van mijn moeder gekre
gen had en gaf het mijn om daar beesten voor te koopen want sij wou het 
niet om haar hals dragen".19 

"Wij sukkelde die somer soo voort met drie beeste die heel veel geld op-
bragten want alles was in een hooge prijs en wij leefde sober voord".20 

Fokkert geeft met deze laa ts te opmerking een verduidelijking waarom de door veepest 
getroffen boeren niet geheel of gedeeltelijk overschakelden op akkerbouw, die hen door hun 
ervaringen met de hennepteel t toch niet zo vreemd was. De hoge prijzen voor de schaars ge
worden zuivelprodukten hielpen verscheidene boeren - weliswaar rond of onder he t toen
malige bes taansminimum - door de moeilijkste tijd heen. Voor de periode d a a r n a hoopte 
men op herstel van de oude situatie, waarin melk, boter en magere k a a s weliswaar goedko
per waren dan tijdens de pestperiode, maar veelal zeer goede prijzen gemaakt werden voor 
rundvlees . Door de bevolkingsgroei was al sedert de voorafgaande eeuw de v raag n a a r 
vlees gestegen, terwijl door de toegenomen verstedelijking een steeds geringer deel van de 
bevolking in s taat was om zelf in de behoefte aan vlees te voorzien door he t houden van één 
of meer slachtdieren. Bovendien was de import van vee uit het bui ten land afgenomen.21 Om 
tot een grotere inheemse vleesproduktie te komen was niet zozeer de omvang van de veesta-
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pel s terk vergroot en was niet gericht gefokt op een gewichtstoename van het vee, maar werd 
he t rundvee op jongere leeftijd geslacht. Vooral in de jaren twintig en dertig van de 18de 
eeuw ging het de veehouders daarom goed. 

Geen Gereformeerde boer op een Roomse boerderg 

De moeder van Jan Fokkert raakte door de veesterfte eveneens in de pro
blemen. Hij schreef daarover: "ik woonde in dien tijd op mijn moeders hos-
stede die mijn vader in sijn leven gekogt hadde en mijn moeder woonde op 
een plaats die sij moest huure, die wierd door het oordeel onder het vee ook 
onmagtig om daar te kunne blijve, die wou gaaren op haare eijge plaatse 
komen daar ik op was soo dat ik genoodsaekt wierd om met mijn vrouw en 
twee kinderen en drie beesten een andre plaats te soeken".22 

Fokkert was bang dat hij hierdoor naar ver weg zou moeten verhuizen, 
totdat hem opeens een ander licht opging. Terwijl "ik besig was in mijn be
roep varende met een praam na [= naar] het land toe", viel zijn oog op de 
hofstede van zijn buurman. Maar "die plaats hoorden een klopije23 toe en 
daar woonde een roomse man op" en dus vreesde Fokkert dat zijn begeerte 
naar die boerderij meer uit zijn wereldse verlangens voort kwam dan uit de 
leiding die God aan zijn leven wilde geven.24 

Niettemin nam Fokkert contact op met de eigenaresse "en vroeg haar of 
haar plaats te huur was. sij antwoorde van ija maar vroeg met een hoe ik 
van relise [= religie] of geloof was het welk ik haar te kenne gaf waar op ik 
tot antwoord kreeg dat sij geen gereformeerde mense op haar plaats wilden 
hebben en daarom moest ik heen gaan sonder eens met haar meer te mogen 
spreken".25 

Zo bleef het huisvestingsprobleem bestaan, want "mijn moeder wilde lie
ver op haar eijge plaatsije woonen". Ze besloten "dat ik op haar plaats sou 
komen en sij op haar eijge het welk haar lanter [= landheer] inwilligde met 
veel genoegen van hem als ook van onse kant", "wij trokken in de maand no
vember 1745 over, sij op haar eijge en wij op haar plaats".26 

Aanhoudende veepest en een dijkdoorbraak 

Intussen bleef Jan zoeken naar nieuw vee: "ik kogt in die tijt nog twee 
beeste en dat wel op des heeren dag [= zondag], soo veer [= ver] was mijn 
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Afb. 3. J a n Barte Fokkert schrijft over de overstroming in 1747. 
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hert [= hart] met al die dingen weg". Dat volgens zijn latere inzichten godde
loze gedrag bleef niet ongestraft, want "die twee beesten die op Heeren dag 
gekogt hadde nam de heere binnen de twee weken weer weg soo dat ik bin
nen het ijaar driemaal mijn beesten verloor, toen had ik weer drie beesten", 
"ik leefde die winter soo voort met veel bidden en roepe tot den heere . . . dat 
mijn werk niet te vergeefs sou weese".27 

In 1747 bracht een overstroming nieuwe rampspoed. De Lekdijk tussen 
de Doornboom en Wijk bij Duurstede begaf het, waardoor veel land onder 
water kwam te staan, tot ver landinwaarts, en veel mensen en dieren wer
den bedreigd, hoewel er door de aanhoudende pest veel minder vee op de 
weiden liep dan onder normale omstandigheden het geval was geweest (zie 
Afbeelding 3).28 Omdat de akkers in het begin van het voorjaar onder water 
kwamen te staan, vreesde men voor het mislukken van de landbouwoogst. 
Fokkert bad "dat de overstroomde lande weer droog mogten worden gesien 
en sijn vrugten voor mens en beesten weer mogten voortbrengen gelijk de 
goedertierene god aan ons en aan ons sondig land [= Nederland] ook gaf 
want het kwam den 8 maart op onse polder en wij waren het de maijmaand 
uijt [= eind mei] omtrent kwijt".29 

Alsnog naar de langgewenste boerderij 

Eind 1746 deed zich voor Jan Fokkert vrij onverwacht toch een mogelijk
heid voor om de boerderij naast zijn ouderlijk huis te betrekken: "het klopij23 

raakt in desput [= twist] met haar boer en ik met mijn lantheer". Weer over
woog hij om contact met dat "klopje" op te nemen, "dog mijn vrouw hield dit 
sterk teegen". Toch deed hij het na verloop van tijd, en wel zonder zijn vrouw 
er te voren in te kennen.30 

Aanvankelijk stond de streng Rooms-Katholieke vrouw hem "met een 
vrevelige gemoets gestehe" nauwelijks te woord, maar hij wist haar gedul
dig en met veel bijbelse argumenten te bewegen tot een zakelijk gesprek, dat 
zich na enige tijd verplaatste van de deur naar een samen zitten in de 
kamer. Ze werden het uiteindelijk eens, "soo dat ik met mijn vrouw en drie 
kinderen int het ijaar 1747 op den 29 april hier gekomen sijn".31 

Jan boerde vóór die verhuizing al enige maanden op dat bedrijf. De nota
riële akte werd getekend op 21 december 1746 en gold voor een looptijd van 6 
jaar, ingaande 1 januari 1747. Bij deze boerderij hoorde toen 21 morgen land 
in de polder Spengen en 6 morgen land in de Geer onder Oudhuizen, te 
zamen dus 27 morgen (23 hectare). De pachtsom beliep 350 gulden per jaar.32 

Huurschulden 

De naweeën van de pestepidemie hielden lang aan. Over het jaar 1749 
meldde Fokkert: "de sterfte onder het rundvee bleef bij aanhoudent" [= hield 
aan], ook vaak op zijn eigen bedrijf.33 In 1753 zat Fokkert diep in de geldzor-
gen, vooral doordat "de heere mijn beesten door de aanhoudende pest ook al 
menigmaal kwam weg te nemen waardoor de inkomste minder waren en al 
dieper in de schuit raakten bij onse lantvrouw"34 (zie Afbeelding 4). Zowel 
Fokkert zelf als zijn vrouw vroegen zich van tijd tot tijd moedeloos af of ze 
hun huurschuld, die intussen opgelopen was tot honderd gouden rijders,35 

ooit zouden kunnen afbetalen, en vreesden dat de verpachtster misschien 
van haar recht gebruik zou maken om de bezittingen van Fokkert in openba
re veiling te brengen.34 Gelukkig deed ze dat niet. 

De volgende paar jaren werd het niet veel beter: "wij leefde soo voord 
onder de besoekende hand gods want de sterft onder de beesten bleef bij aan-
houdentheijd en trof ons huijs ook al veel soo dat wij in dien stand al een ge-
ruimme tijd bleeve en konde weijnig van onse schuld afdoen".36 Hij berustte 
er in: "al moest ik roggenbroot eeten en waater drinken dan gaf die goeder-
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Afb. 4. Gedeelte uit het manuscript van J a n Barte Fokkert, waarin deze zijn zorgen uit over 
de schulden die he t gevolg waren van het herhaalde optreden van veepest. 

tierene god mijn nog veel meer als ik weerdig was".37 

Daarna trad een voorzichtige verbetering in. Hij mocht "soo veel seege-
ninge van den heere geniete dat onse schuld bij onse lantvrouw niet meer 
vergroote m a a r ider ijaar minder wierd het welk mijn en mijn geliefde 
huijsvrouw seer tot blijdschap was".38 

In 1764 liep zijn tweede huurovereenkomst af. Fokkert had toen nog een 
huurschuld van ƒ 1200,-. Niettemin kreeg hij zijn hofstede opnieuw in huur 
voor een termijn van 12 jaar . Hij moest echter wel een huurceel tekenen met 
de verplichting "dat ik ij der ijaar honderd gulden van die ouwe schuld sou 
afdoen en soo ik dat niet volbragt soo moest ik ider ijaar nog vijfentwintig 
gulden boven mijn gewoone pagt opbrengen, het was wel een harde weg 
maar konde anders niet blijven, wij willigde dit in en waagden het op den 
heere die elk mens sijn saken kend en weet en nooijd beschaamd maakt die 
geloovig op hem wagten".39 

Zijn vertrouwen werd beloond, "want doe daar t ien ijaren van om waaren 
was die gemelde twaalf honderd al betaald en ik had al drie morgen land ge-
kogt40 dat mijn omtrent vijf honderd gulden hadt gekost en twee kindere 
uijtgetrouwt die ik na [= naar] mijn vermogen ook gegeven had soo veel als 
wij saamen oordeelde dat wij konde misse gelijk dat elk regtaardige vader 
en moeder verpligt is".41 

Schepen en molenmeester 

Behalve op zijn boerenbedrijf was J an Barte Fokkert ook in andere op
zichten actief. Dat gold niet alleen op godsdienstig gebied; hij zette zich ook 
in voor bestuurlijke zaken. In 1767 werd hij genoemd als schepen van de ge-
rechtsheerlijkheid Kockengen en Spengen. In 1742 komt hij in de archieven 
voor het eerst voor als molenmeester van de polder Spengen. In die hoeda
nigheid werd hij eveneens genoemd in de jaren 1758, 1765, 1770, 1777 en 
1790.42 
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In 1742 moest J a n , wegens ziekte van een ander, de hoofdelijke omslag berekenen van 
de onderhoudskosten van de molen en de vergoeding voor de molenaar . Die kosten werden 
omgeslagen over 394 morgen land (335,5 hectare), welke in het bezit waren van 23 eige
naars . J a n was pachter en betaalde dus zelf niet rechtstreeks mee. Een pachter had niette
min grote belangen bij he t waterbeheer in de polder en kon zodoende wel molenmeester 
zijn. In 1772 kwam J a n voor het eerst onder de betalingsplichtigen voor, namelijk over de 3 
morgen land die hij eerder dat j a a r gekocht had. 

De boerdery gekocht 

In het al eerder genoemde jaar 1774 "wierd ik genootsaakt mijn hosstee te 
moete koope of anders als mijn huurijare uijt waaren te moeten vertrekke 
waar dat ik seer teegen op sag". Tegen die aankoopbeslissing keek hij even
wel ook zwaar aan: "te koopen mijn hosstee o dat was voor mijn te groot". 
Maar na meermalen tot God gebeden te hebben, voelde hij dat hij toch maar 
op de transactie moest ingaan: "ik had van vrijdags savonds af tot smaan-
daags smorgens tijd om mijn daar op te bedenken dog de heere was soo goed 
die gaf door sijne genade mijn rustdaags smorgens te sien en te geloove dat 
het sijn wil en weg was dat ik het ging koope". Dat gebeurde "op maandag 
daar aan volgende in de maand november 1774".43 Verkopers waren Jan 
van Voorst en Jan Hom. Het "klopje" was dus inmiddels als eigenaresse van 
het toneel verdwenen; dat was misschien ook wel de reden dat er geen ver
lenging van de huur meer inzat. Bij de boerderij hoorde toen 27V4 morgen 
land.44 De prijs voor de boerderij met dat land was ƒ 4500. Behalve de onkos
ten kon Jan Barte Fokkert éénderde van de koopsom met eigen geld 
voldoen;45 de resterende tweederde moest geleend worden. Dat werd geen 
probleem: "in korte ij aren mogten wij sulk een segen genieten dat wij vrijije 
besitters van onse plaats waren en het ging ons na het uijtwendige wel".45 

In 1775 moest Jan Fokkert voor 24 morgen meebetalen in de molenlasten 
van de polder Spengen, namelijk over de 3 morgen die hij in 1772 had ge
kocht en over de 21 in Spengen gelegen morgens land die hoorden bij de van 
de heren Van Voorst en Hom overgenomen boerderij. 

De materiële voorspoed hield aan tot het eind van zijn Spengense boeren-
jaren, in 1792, toen hij overleed. Het lijkt waarschijnlijk dat kleinzoon 
Willem Fokkert, het buitenechtelijke kind van zijn dochter Willemijntje, in 
het gezin van Jan Barte Fokkert is opgegroeid en dat deze na het overlijden 
van zijn opa de boerderij nog enige tijd gaande heeft gehouden.46 Op 28 april 
1793 trouwde Willem in de kerk van Kockengen met Maria Hoogendoorn. 
Een kleine week vóór dit huwelijk werd er op de boerderij van wijlen Jan 
Barte Fokkert boelhuis gehouden. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1994. J a n Barte Fokkert (1721 - 1792) uit Spengen schreef zijn eigen le
vensverhaal . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 9, nr . 1, blz. 44 - 50. 
De in dit artikel opgenomen citaten uit het geschrift van Fokkert ontleende ik in eerste 
instant ie aan de gedrukte versie (zie noot 3) en ze werden op mijn verzoek in he t manu
scr ip ts tadium vervolgens door Drs. F.A. van Lieburg (Vrije Univers i te i t , Amste rdam) 
in overeenstemming gebracht met het manuscript van Fokkert. 

2 Inmiddels beschikt ook de Historische Kring Breukelen over een fotokopie van he t door 
J a n Barte Fokkert eigenhandig geschreven manuscript . Deze kopie werd gemaak t van 
een oudere fotokopie in he t bezit van de heer D.J. Fokker te Leiderdorp, die we bedanken 
voor zijn medewerking in deze. De fotokopie van de HKB heb ik, te beginnen met de 
eerste teks tpagina , doorlopend gepagineerd. Deze b ladzi jdenummering wijkt af van 
die welke door F.A. van Lieburg is gevolgd voor het no tenapparaa t in zijn boek Levens 
van Vromen (Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen, 1991); hij citeerde uit he t origi
nele handschrif t m a a r gebruikte in de noten bladzijdeverwijzingen naa r de gedrukte 
editie van 1865. 
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3 J a n Barte Fokkert, 1865. Gedachtenis van de Wonderbare Wegen der Goddelijke Voor
zienigheid gehouden in den weg der bekering van J a n Barte Fokkert . Uitgave J . Littel, 
Woerden. Ongewijzigde herdruk 1948, Bureau "De Zaaier", Ammerstol, 78 blz. 

4 Veel van de in dit artikel opgenomen persoonsgegevens zijn ontleend aan de in 1990 
door D.J. Fokker samengestelde bundel: 1440 - 1990, het spoor van 550 j aa r Fokkers . De 
heer J . Fokker, Oud Aa 27, Breukelen, was zo vriendelijk mij zijn exemplaar van deze 
bundel (waarvan er maar 15 bestaan) korte tijd te lenen, terwijl de samenstel ler toe
s temming gaf voor gebruik van de door hem verzamelde informatie. Ook put te ik uit de 
doop-, trouw- en begraafboeken van de kerk van Kockengen (Rijksarchief te Utrecht) . 

5 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 2; gedrukte versie, blz. 13. 
6 Sedert 1887 komt de longziekte bij het rundvee in Nederland niet meer voor. 
7 Onlangs verscheen een belangwekkend boek over de geschiedenis van de waterschap

pen in het zuiden van de provincie Utrecht: M. Donkersloot-de Vrij, J . Greive, H. Ho-
venkamp, G. Jonkers , Ph. van der Lee en G. Wammes, 1993. De Stichtse Rijnlanden. 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 176 blz. Opmerkelijk is dat de door Fokkert genoemde over
s t roming in 1726 daarin niet wordt vermeld. Ook uit jaren rond 1726 melden zij geen 
Lekdijkdoorbraak. Niet temin twijfel ik er niet aan dat deze wa te r r amp heeft p laats 
gevonden. Op de vele punten waarop het manuscript van Fokkert controleerbaar was 
tegen andere bronnen bleken zijn mededelingen, behoudens enkele kleine verschillen 
in de tijd, correct te zijn. 

8 S.J. Fockema Andreae, 1950. S tudieën over Waterschapsgeschiedenis . Deel 4. Het 
Nedersticht. E.J. Brill, Leiden, 55 blz., in het bijzonder blz. 50, 52. 

9 Fokker, 1990, blz. IX-2. De aanvankelijke indruk dat het gepachte bedrijf kleiner was 
dan de boerderij waarvan Fokkerts moeder eigenaresse was (Van Lieburg, 1991, blz. 30; 
overgenomen in Manten, 1994, blz. 47) blijkt na nader onderzoek onjuist te zijn. 

10 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 10, 22; gedrukte versie, blz. 19, 32. 
11 Tegenwoordig weten we dat de veepest of runderpest door een virusinfectie wordt veroor

zaakt . De ziekte wordt gekenmerkt door hoge koorts en zweren op de slijmvliezen van 
bek, slokdarm, magen en darmen. Er kan thans met succes tegen de veepest worden in
geënt. In Nederland komt ze niet meer voor. 

12 B. Slicher van Bath, 1980. De Agrarische Geschiedenis van West-Europa 500 - 1850. 
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht (Aula-boek 565), 416 blz., in het bijzonder blz. 327. 

13 L. Noordegraaf (Red.), P.C.M. Hoppenbrouwers, Cl. Lesger, J . Joor, J .L. van Zanden en 
R. Peys , 1986. Agrarische Geschiedenis van Nederland van Prehis tor ie to t Heden. 
Staatsuitgeverij , 's-Gravenhage, 168 blz., in het bijzonder blz. 63. 

14 Fokker t beschouwde dergelijke na tuur rampen als oordelen Gods, die he laas geen uit
werking hadden op de har ten van he t Nederlandse volk, dat naar piëtistisch inzicht 
sterk van het rechte godsdienstige pad was afgeweken. Zie hierover ook Manten 1994 
blz. 45. 

15 Polanen was een buurtschap tussen Woerden en Linschoten. Thans is he t deel van een 
in aanleg zijnde nieuwbouwwijk binnen de vergrote gemeente Woerden. 

16 Origineel van de autobiografie van Fokker t , blz. 18 - 19; gedrukte versie , blz. 27. 
Fokker t gebruikte in zijn manuscr ip t zelden hoofdletters. Heel weinig zinnen openen 
met een hoofdletter. Ook God, Heere, en persoons- en plaatsnamen begon hij gewoonlijk 
met een gewone letter. 
Er bes taan verschillende methoden om oude handschriften te citeren. Een is die vol
gens de officiële richtlijnen van he t Historisch Genootschap voor he t citeren/uitgeven 
van historische bescheiden (laatste editie 1988), waarbij wel de spelling van oorspron
kelijke teksten gehandhaafd blijft (uitgezonderd in gevallen als y en ij , waar de k lank 
de doorslag geeft), maar de interpunctie gemoderniseerd wordt. Deze methode is ge
volgd in Van Lieburg (1991) en Manten (1994). Een andere is de zogenaamde diplomati
sche methode, met handhaving van de oorspronkelijke interpunctie , waar in bijvoor
beeld ontbrekende hoofdletters blijven ontbreken. Deze is in dit artikel toegepast. 

17 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 19; gedrukte versie, blz. 28. 
18 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 20; gedrukte versie, blz. 29. 
19 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 20 - 21; gedrukte versie, blz. 30 - 31. 
20 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 21 ; gedrukte versie, blz. 31 . Fokkert 

spreekt hier over de zomer van 1745 toen blijkbaar nog maar één van de vier aange
kochte koeien was gestorven. Nadat er vóór eind september nog twee dood gingen, moet 
hij er in geslaagd zijn die weer door andere te vervangen, want in november 1745beza t 
hij opnieuw drie koeien en die overleefden de rampspoeden. In de archiefstukken van 
de gerechtsheerl i jkheid Kockengen komen vanaf enige tijd na he t u i tbreken van de 
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pestepidemie diverse stukken voor over de openbare verkoop van "gebeterde" koeien. 
Dat waren van de ziekte herstelde koeien, die daardoor minder va tbaar waren gewor
den voor de pest (Noordegraaf et al., 1986, blz. 63). Voor de aanschaf van weer twee koei
en werd vermoedelijk behalve he t snoer bloedkoralen van dochter Aaltje nog wel meer 
bezit te gelde gemaakt. 

21 Veel en ook de beste runderen werden lange tijd ingevoerd uit Schonen (Skâne). Da t 
verminderde sterk nada t Denemarken in 1658 Schonen kwijt was ge raak t aan Zweden. 
In he t res te rende Denemarken schakelde men, door de hoge boterprijzen, meer en meer 
over van veeproduktie naar melkveehouderij. De pest bracht een volledige stop op de im
port van Deens rundvee met zich. 

22 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 22 - 23; gedrukte versie, blz. 32. 
23 Een klopje was een vrome Rooms-Katholieke vrouw, die om geloofsredenen ongehuwd 

bleef, m a a r niet zo ver ging bij een kloosterorde in te treden. In dit geval ging he t om 
Elisabeth Maria Houwerd, die woonde op het Huis Ten Ham (Van Lieburg, 1991, noot 123 
op blz. 208). Dat versterkte Huis Ten Ham lag ten westen van Utrecht aan de Leidse 
Rijn, tussen he t Huis Te Eng en het Huis Te Harmelen (Lud. Smits , 1727. Scha tkamer 
der Neder landsse Oudheden. Uitgave Joannes Marshoorn, Haarlem, blz. 127). 

24 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 23 - 24; gedrukte versie, blz. 33 - 34. 
25 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 24; gedrukte versie, blz. 34. 
26 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 24 - 25; gedrukte versie, blz. 34 - 35. 
27 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 25 - 26; gedrukte versie, blz. 35 - 36. 
28 Origineel van de autobiografie van Fokkert , blz. 36; gedrukte versie, blz. 46. Deze over

stroming van 1747 wordt - in tegenstelling tot die in 1726 - wel genoemd in het boek van 
Donkersloot-de Vrij et al., 1993; zie blz. 169. 

29 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 37; gedrukte versie, blz. 47. 
30 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 39; gedrukte versie, blz. 48. 
31 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 39 - 40; gedrukte versie, blz. 48 - 49. 
32 Fokker, 1990, blz. DC-2, IX-3, DI-12. Deze pachtprijs in 1747 lag, het verschil in bedrijfs-

grootte in aanmerking genomen, op hetzelfde niveau als de prijs welke J a n in 1743 me t 
zijn moeder overeenkwam. 
[1743:] opstallen + 16 morgen voor 240 gulden. 
[1747:] opstallen + 27 morgen voor 350 gulden. 
Oplossing van deze twee vergelijkingen met twee onbekenden leert ons dat tegen he t 
midden van de 18de eeuw in Spengen de huurpri js voor een boerenwoning met verdere 
bijbehorende opstallen ƒ 80,- per jaar bedroeg en de pachtprijs voor landbouwgrond ƒ 10,-
per morgen (= ca. ƒ 11,75 per hectare) per jaar was. 

33 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 56; gedrukte versie, blz. 61 . 
34 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 68; gedrukte versie, blz. 69. 
35 De gedrukte versie noemt hier 1400 gulden. De naam gouden rijder is in de loop der 

eeuwen voor verschillende munten gebruikt. In dit geval zal het wel de gouden m u n t 
zijn geweest die gangbaar was in de hele Republiek der Verenigde Neder landen en ont-
leend was aan he t Engelse munststelsel . Die m u n t had aanvankeli jk een wisselende 
waarde, m a a r in de 17de eeuw een vaste koers van 14 gulden. De m u n t toont aan de 
voorzijde een geharnas te ruiter, rijdend naar rechts . 

36 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 70; gedrukte versie, blz. 70. 
37 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 71; gedrukte versie, blz. 71 (daar heeft 

Littel "roggenbroot en waater" vervangen door "droog brood en schoon water"). 
38 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 73; gedrukte versie, blz. 72. 
39 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 73; gedrukte versie, blz. 73. 
40 J a n Bar te Fokkert kocht die 3 morgen land in Spengen in 1772; de overdrachtakte was 

gedateerd op 30 juli 1772 (Fokker, 1990, blz. IX-3). Omgerekend naar hedendaagse be
grippen kostte dat land ƒ 195,- per hectare. 

41 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 73 - 74; gedrukte versie, blz. 73. 
42 Fokker, 1990, blz. DI-4, DC-5. 
43 Origineel van de autobiografie van Fokkert , blz. 74; gedrukte versie, blz. 73 - 74. In 

mijn eerdere artikel (Manten, 1994, blz. 47) maakte ik een schrijffout: J a n Bar te Fok
kert kocht zijn boerderij in 1774, niet in 1747. 

44 Fokker, 1990, blz. IX-3, IX-14. De prijs van dit land moet ongeveer ƒ 127,50 per morgen 
(overeenkomend met ƒ 150 per hectare) geweest zijn en de prijs van de boerenwoning 
met bedrijfsgebouwen ruim ƒ 1000,-). 

45 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 75; gedrukte versie, blz. 74. 
46 Fokker, 1990, blz. K-16 . 
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De Sociëteit "de Breukelensche Bad- en Zwem-
inrichting" tussen 1900 en 1930 

W. den Hartog 
Griftenstein 22, 3621 XK Breukelen 

In Het State Wapen te Breukelen vergaderden op vrijdagavond 16 juni 
1899 H.G. de Bruijn, L.A. Collard, J.A. Matthes, H. Matthes, Jac. Schippers 
J r , G.A. Schmedes en Mr H . C Vos, allen leden van de Sociëteit "de Breuke
lensche Bad- en Zweminrichting". Voorzitter Dr A. Mijnlieff was verhin
derd, waardoor in zijn p laats de penningmeester van de Sociëteit, L.A. 
Collard, de vergadering leidde. Secretaris De Bruijn maakte het verslag. 

Collard deelde mee, dat het belangrijkste punt van besluitvorming tijdens 
die avond was "eene subsidie aan eene op te richten volksbadinrichting te 
verleenen".1 Er was toen reeds enige tijd een groepje mensen, onder leiding 
van burgemeester J.Th.A. Braams, bezig een dergelijke voorziening ten be
hoeve van de totale dorpsbevolking voor te bereiden. 

'Iets zeer nuttigs voor het volk" 

Of er vooroverleg over de stichting van een volksbad was geweest met het 
bestuur van de Sociëteit "de Breukelensche Bad- en Zweminrichting" als zo
danig, is niet duidelijk. Bestuurslid Collard, in het dagelijks leven gemeen
tesecretaris , had een ongemakkelijke dubbelrol. In de algemene vergade
ring van de Sociëteit kwam het onderwerp op die vrijdagavond voor het eerst 
aan de orde. 

Het gewone societeitslid G.A. Schmedes gaf als eerste zijn mening "dat 
het voor de sociëteit ondoenlijk is op het voorstel in te gaan"; hij heeft ook en
kele vragen, namelijk of "eene vereeniging de ten uitvoerlegging der plan
nen op zich neemt en of het gemeentebestuur zich met het onderhoud der in
richting belast heeft; bestaat hieromtrent geen zekerheid, dan moet hij zich 
tegen iedere subsidie verklaren". De notulen vermelden niet welk antwoord 
hij kreeg, maar uit het latere stemgedrag van Schmedes moet ik afleiden 
dat hij door Collard redelijk gerustgesteld werd. Ook kwam de vraag aan de 
orde, of het verlenen van een dergelijke subsidie "niet in strijd is met het re
glement". Collard wuifde dat laatste bezwaar weg met de mededeling "dat 
hieromtrent geen bepalingen bestaan". Na "een levendig debat over de vraag 
of de sociëteit de volksbadgelegenheid kan en wil s teunen" kwam J.A. 
Matthes J r met het volgende voorstel ter tafel: "De Sociëteit verklaart zich 
voor het verleenen van een subsidie, welke dan wordt uitgekeerd, als de in
richting, s taande onder het beheer van eene vereeniging, zal zijn daarge-
steld". Dit werd met algemene stemmen aangenomen. 

Collard stelde vervolgens voor "de toelage op ƒ 25,- te bepalen". Kanton
rechter Mr H.C. Vos wilde "flinker voor den dag komen en daar, waar hij 
overtuigd is, dat het iets zeer nuttigs voor het volk betreft, zoude hij gaarne 
een hooger bedrag wenschen te zien uitgetrokken. Aangezien hij weet, dat 
voor de oprichting circa ƒ 100,- ontbreekt, wil hij ook dit bedrag voor dat doel 
bestemmen". Met zes stemmen tegen één nam de vergadering dat voorstel 
aan. "De secretar is zal den Heer Braams, als leider der vergaderingen, 
welke de oprichting van de volksbadinrichting beoogen, van bovengenoemde 
besluiten in kennis stellen en op voorstel van den heer Jac. Schippers daar
aan toevoegen, het verzoek de inrichting zoo spoedig mogelijk daar te stellen 
en de verplichting dat deze uiterlijk 1 April 1900 ter exploitatie gereed moet 
zijn". 
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Twee badinrichtingen in Breukelen-Nijenrode 

Burgemeester Braams ging daarop voortvarend aan de slag om de nieu
we openbare badinrichting gerealiseerd te krijgen. Op 30 maart 1900 stelde 
de "vergadering van toegetreden leden" het reglement vast. Bestuursleden 
waren toen J.Th.A. Braams, voorzitter, A.J. Koek, secretaris, A. Griffioen, 
penningmeester, en W.A. Nieuwenhuizen en C.J. Baas, leden. Van het 
Waterschap Heycop kreeg Braams een deel van de omgelegde Kerkvaart ter 
beschikking en van de minister van Waterstaat het aangrenzende oeverge
deelte langs de Kanaaldijk-Oost. In 1900 kon de volksbadinrichting inder
daad reeds door het publiek worden gebruikt. 

Toen ik mijn eerste art ikel2 voor dit tijdschrift schreef, had ik er geen flauw idee van 
da t er ongeveer vanaf de eeuwwisseling in het kleine Breukelen-Nijenrode twee bad- en 
zweminrichtingen naast elkaar bestaan hebben, onze particuliere BBZI en een openbare, en 
dan ook nog met namen die wel erg veel op elkaar leken. Daarom nam ik tot onlangs zon
der meer aan dat alles wat ik in de Breukelse archieven over een bad- en zweminrichting 
tegenkwam op de BBZI betrekking had. Ten onrechte, zo blijkt dus. Het gevolg is dat ik 
t h a n s een reeks correcties in mijn geschiedschrijving moet aanbrengen. 

De bronnen aangehaald op blz. 201 in mijn eerste verhaal tonen aan dat de BBZI in haa r 
begintijd gevestigd was in de Heycop aan de westzijde van het Merwedekanaal ( thans Am
s terdam-Ri jnkanaa l ) . In de vergunning, waarvan een gedeelte werd weergegeven in Afb. 
1 op blz. 202, is sprake van een plek in de Kerkvaart ten oosten van he t Merwedekanaal . 
Deze vergunning had dus niet betrekking op de BBZI, maar op het nieuwe openbare volks
bad. Om dat bad heen, en niet rond de BBZI, kwam ook de beschreven afrastering met een 
l iguster- of doornhaag. 

Een soortgelijke correctie geldt voor nog een flink stuk van de tekst in dat artikel, te be
ginnen met het gedeelte in kleine letters onderaan op blz. 202, waarin over de exploitatie
tekorten in 1900 en 1901 werd geschreven. We zullen zometeen zien dat de BBZI in die tijd 
nooit nadelige saldi in h a a r jaar rekeningen kende. Op blz. 203 moeten onder he t kopje 
"Zwembad in verval" de tweede en derde zin worden geschrapt ("Het ledenaanta l . . ." tot 
en met ". . . te functioneren"); wat overblijft, gaat allemaal over het volksbad. 

Op blz. 204 dient onder he t kopje "Vereniging opnieuw aktief' de tweede zin te worden 
vervangen door: "Dat werd de Vereeniging Volks Bad- en Zweminrichting". De res t van 
deze bladzijde en het kleine-lettergedeelte bovenaan blz. 205 gaan eveneens geheel over het 
vo lksbad . 

Op blz. 205 komt vervolgens de brief van de provincie Utrecht van 11 oktober 1921 aan de 
orde. Als u in dat gedeelte van he t artikel de zin "B&W van Breukelen-Nijenrode s tuur
den de door hen ontvangen brief meteen door aan het bestuur van de "Sociëteit de Breukelse 
Bad- en Zweminrichting" vervangt door "B&W stelden ook he t bes tuur van de BBZI in 
kennis van de ontvangst van deze brief', dan zitten we daar verder weer in de geschiede
nis van onze BBZI. 

Ik hoop dat u het allemaal hebt kunnen volgen. 
Op dit moment is me niet duidelijk wat er in 1914 en de eerste acht jaren daarna is ge

beurd met he t openbare volksbad. Mijn prioriteit is om de BBZI-geschiedenis correct te krij
gen. Hierna volgt dus eerst een nieuw stuk over de historie van de BBZI tijdens het begin 
van deze eeuw. 

Ik vind het overigens opmerkelijk dat in de in 1899 gevoerde discussie 
over de op te richten volksbadinrichting niemand er voor pleitte dit plan 
onder te brengen bij de BBZI. De inkomsten van de sociëteit lagen in de jaren 
rond 1900 tussen de ƒ100,- en ƒ 143,-, met een uitschieter naar boven in het 
jaar 1900 - 1901. Aangezien de lidmaatschapsbijdrage voor een volwassene 
ƒ 4,- bedroeg, is geen andere gevolgtrekking mogelijk, dan dat de sociëteit 
een kleine vereniging was gebleven. Bundeling van krachten zou idealen 
zoals regelmatig toezicht en het aanbieden van zwemlessen dichterbij heb
ben gebracht. Blijkbaar gaf men er echter de voorkeur aan als een wat eli
tair clubje afzonderlijk te blijven voortbestaan. 

Dit blijkt zonneklaar uit het volgende. In de vergadering van 28 mei 1903 kwam het idee 
aan de orde om de entreegelden die nieuwe leden moesten betalen te verlagen. N a a r aan-
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leiding h ie rvan m a a k t e voorzitter Schmedes de opmerking: "dat he t noodzakelijk is de en
tree eenigszins hoog te houden, om niet tot de onaangename omstandigheden te komen 
minder gewenschte candidaat leden te moeten afwijzen". 

Eerste voorstellen om te verhuizen naar de trekgaten 

De eerste jaren van deze eeuw verliepen voor de Sociëteit de Breukelen-
sche Bad- en Zweminr icht ing weinig spectacula i r . In 1900 werd G.A. 
Schmedes voorzitter. In dat jaar werden voor in totaal ƒ 7,50 in vijf badka
mertjes drijvende kurken aangebracht. In de vergadering van 15 juli 1901 
werd geklaagd over de vervuiling van het water, waarop L.A. Collard vroeg 
"of het tijdstip niet is aangebroken om langzamerhand tot de verwezenlij
king over te gaan van het reeds meermalen geopperde plan he t badhu i s 
naar een der trekgaten bij de plassen over te brengen". Het bezwaar van de 
hoge kosten vindt hij overkomelijk. Verplaatsen acht hij zelfs wenselijk, wil 
de inrichting "zich in de sympathie der leden blijven verheugen". Reeds in 
die j a ren "mijden enkelen het water bij de inrichting en maken gebruik van 
de trekgaten". Even leek het er op dat het verhuizingsplan serieus bekeken 
zou gaan worden, maar uiteindelijk beperkte de vergadering zich tot een 
verzoek aan de commissarissen "op het geregeld schoonhouden he t zoo 
noodig toezicht te willen houden". 

Toenemende deelname door dames 

In de vergadering van 27 mei 1902 traden secretaris H.G. de Bruijn en 
penningmeester L.A. Collard af. In hun plaatsen werden Dr N. Mijnlieff en 
Jac. Schippers J r gekozen. De voorzitter deelde mee, dat een aanvraag van 
zes dames te verwachten viel "om lid der vereeniging te worden". N a a r aan
leiding daarvan werd "de vraag behandeld welke uren voor de dames zullen 
worden beschikbaar gesteld". Men koos voor alle werkdagen tus sen half 
negen en half twaalf, maar wenste verder "geen vrouwelijke hulp voor de 
dames disponibel te stellen". Op 28 mei 1903 namen twee van deze nieuwe 
leden, de dames Braams en Snel, aan de vergadering deel. Zij kregen voor 
elkaar dat voortaan ook op zondagochtend tussen 8 en 10 uur de badinrich
ting exclusief voor de vrouwen ter beschikking zou staan. 

Wanneer we kijken naar de financiële huishouding van de BBZI over een 
reeks van ja ren (Tabel 1), dan valt op dat de inkomsten en de positieve saldi 
vanaf het verenigingsjaar 1902 - 1903 (in feite dus vanaf het zomerseizoen 
1902) blijvend een stuk hoger kwamen te liggen. Het is jammer dat de notu
list niet noteerde welke verklaring de penningmeester had voor de toegeno
men populariteit van het zwemmen. Was er sprake van een ui ts t ra l ing van 
de volksbadinrichting? 

In de opkomst naar de jaarvergadering werkte een vergroting van he t l edenaan ta l van 
de Sociëteit overigens meestal niet door. Ik citeer uit de notulen van 19 mei 1905, toen alleen 
drie bestuursleden in Het State Wapen bijeen zaten: "Na geruime tijd gewacht te hebben op 
de komst van meer leden, opent de voorzitter de vergadering en geeft zijne afkeuring over 
het treurige feit te kennen, dat, nadat 't vorige jaar reeds tot twee malen te vergeefs getracht 
is een vergadering te houden, welke ook andere leden dan die van het bes tuur met h u n n e te
genwoordigheid zouden vereeren, nu wederom geen enkel lid de moeite genomen heeft 
aanwezig te zijn". 

Op 17 mei 1906 was de opkomst bij de algemene vergadering vijf heren en vier dames . 
Toen werd een aanta l voor vrouwen beperkende bepalingen uit het reglement verwijderd.3 

De speciale openingsuren voor dames werden herzien en vastgesteld op alle werkdagen 
van half negen tot elf en 's avonds van zeven tot acht ; op zon- en feestdagen 's ochtends van 
acht tot t ien. Voor he t eerst kreeg de BBZI ook vrouwelijke commissarissen, in de personen 
van Mej. Snel en Mevr. Braams. 

In 1905 kwam een brief van Mej. Snel in bespreking "waarin 't verzoek 
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Tabel 1 

Exp lo i t a t i e resu l t a t en (in guldens) van de "Sociëteit de Breukelensche Bad- en Zwem-
inrichting", 1900 - 1916 

V e r e n i g i n g s j a a r Inkomsten Uitgaven Saldo 

1900-1901 217,77 176,08 + 41,69 
1901 -1902 142,69 113,70 + 28,99 
1902-1903 387,60 115,95 +271,65 
1903-1904 374,40 104,30 +270,10 
1904-1905 377,85 87,64 +290,21 
1905-1906 418,35 70,11 +348,24 
1906-1907 778,22 627.99V2 +151.22V2* 
1907 -1908 315,33 103,10 +212,23 
1908-1909 ? 1 +292,061/2 
1909-1910 ? ? +370.04V2 
1910-1911 ? ? +432.56V2 
1911-1912 ? ? +274.08V2 
1912 -1913 ? ? +328.96V2 
1913-1914 ? ? +331,29V2 
1914-1915 ? ? +331.32V2 
1915-1916 ? ? +191.80V2 
In de h ie rna volgende notulen van jaarvergaderingen zijn geen bedragen meer genoemd. 

* Volgens notulenboek; correct is ƒ 150,22V2. 
? Niet in het notulenboek vermeld. 

gericht wordt eene verandering in de bestaande inrichting te brengen om 
deze voor de dames meer geschikt te maken om te zwemmen en te leeren 
zwemmen". De voorzitter reageerde daarop met de opmerking dat "wat het 
zwemonderricht aangaat , dit voor onze bescheiden inrichting gepaard zou 
gaan met zulke groote onkosten, dat van het aanstellen van een badmeester 
of badvrouw geen sprake kan zijn". "Doch het bestuur is eenstemmig van 
meening, waar het bestaande zwemhuisje weldra zulke kostbare reparaties 
zou vereischen, voor dien tijd liever over te gaan tot het maken van een 
nieuw en deze gelegenheid dan aan te grijpen om een terrein, liefst aan de 
dorpszijde van het kanaal te zoeken, dat zich tegelijkertijd leent tot het 
maken van een zgn. pierenbak". Verhuizen bleek echter te duur. 

Maar de druk vanuit de achterban om het voorzieningenaanbod te verrui
men hield aan. Op 17 mei 1906 lag een brief van Mevr. Terpstra en dertien 
andere dames ter tafel, waarin "deze zich bereid verklaren voor zover nodig 
toe te t reden als lid der vereniging, wanneer een pierebak wordt aan
gebracht en eene gedeeltelijke toelage voor een gediplomeerd zwemonderwij
zer wordt toegestaan, terwijl zij zich persoonlijk verbinden over de maanden 
Juli en Augustus ten bedrage van ƒ 0,10 per dag = ƒ 4,80 per 2 maanden te 
geven". Na uitvoerige besprekingen kregen ze de vergadering mee voor hun 
wensen, mits de pierebak niet meer dan ƒ 200,- zou kosten. Alleen penning
meester Jac. Schippers J r bleef overwegende bezwaren houden en trad af, 
waarop Mevr. Terpstra in die vacature gekozen werd. Om de komende hoge 
uitgaven te helpen dekken werd de contributie voor één jaar van ƒ 4,- op ƒ 5,-
gebracht. 

Rustige jaren 

In de vergadering van 16 april 1907 kondigde G.A. Schmedes aan dat hij 
"wegens vertrek naar elders niet meer voor eene herbenoeming als voorzit
ter in aanmerking wenschte te komen". De vergadering koos daarop Mevr. 
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Terpstra als zijn opvolger, maar die bleek niet te bewegen de benoeming te 
aanvaarden, waarna Dr N. Mijnlieff werd overreed voorzitter te worden. De 
functies van secretaris en penningmeester werden samengevoegd en Jac. 
Schippers Jr werd bereid gevonden deze dubbele taak "voor een enkel jaar 
als proef te willen doen". Nu de vervangende bouw buiten zijn directe ver
antwoordelijkheid was uitgevoerd wilde hij wel weer in het bestuur terug. 
De "proef verliep blijkbaar gunstig, want hij bleef de dubbelfunctie daarna 
jarenlang uitoefenen. 

In 1911 werd door timmerman D. Gerwig de "onderbouw der Inrichting" 
vernieuwd. In 1913 was er sprake van een terugval in het ledental. Om het 
eenvoudiger te maken nieuwe leden aan te trekken werd de contributie ver
laagd van ƒ4,- naar ƒ 2,- en het entreegeld van ƒ 5,- naar eveneens ƒ 2,-. In 
de algemene vergadering van 31 mei 1917 werd Hub. Matthes voorzitter. Op 
15 mei 1919 wenste de vergadering "om dit jaar wederom de leden en kinde
ren der leden in de gelegenheid te stellen om zwemlessen te nemen. Om de 
deelname zoo groot mogelijk te doen zijn, werd besloten om uit de kas een 
toeslag op het lesgeld te geven van hoogstens ƒ 20,-". De lessen werden dat 
jaar gegeven door Mej. Eigenstein. In de vergadering van 6 mei 1921 werd 
D.M. Hoogland tot voorzitter gekozen en Mevr. Matthes-de Rooij tot gewoon 
bestuurslid. Het eerste besluit dat onder deze nieuwe voorzitter tot stand 
kwam was om "plannen te maken tot de bouw van eene geheel nieuwe in
richting op een daarvoor beter geschikte plaats". 

Verhuizing van de Breukelse Bad- en Zweminrichting 

In de jaren die volgden, werd steeds doelgerichter aan nieuwbouw en ver
huizing gewerkt. Ik schreef daar al over in mijn tweede artikel,4 maar het 
sindsdien voor mijn historische studie beschikbaar gekomen brievenboek5 

verschaft een aantal aanvullingen. 

In eerste instant ie dacht men aan een nieuwe Breukelsche Bad- en Zweminrichting (het 
bijvoeglijk naamwoord "Breukelensche" had men inmiddels door "Breukelsche" vervan
gen) aan de Heycop. In een brief van 22 mei 1922 aan het bestuur van het Grootwaterschap 
Heycop genaamd de Lange Vliet lezen we enkele bijzonderheden: "De bedoeling is een ge
deelte der sloot tusschen N° 186 en 187 om te vormen tot eene basis van circa 1 M diepte (zon
der dat hierbij waterkeeringen worden gemaakt), voorts een steiger van circa 5 M lang aan 
te leggen, langs de Heycop, voorzien van een trapje afdalende in de Heycop en ten slotte om 
de Heycop over een afstand van circa 75 Meter (daar ter plaatse) te la ten baggeren en voort
durend schoon te houden van vuil en waterplanten. De oude, niet meer aan billijke eischen 
voldoende inrichting zal worden afgebroken. De daarop betrekking hebbende vergunning 
k a n dus worden ingetrokken." 

Uit de correspondentie die gevoerd werd met de Gemeente Breukelen-Nijenrode blijkt 
dat de Sociëteit op zich had genomen de exploitatie van het oude volksbad in h a a r nieuwe in
richting in te passen, m a a r dat dan wel een gemeentelijke bijdrage in de kosten van toe
zicht en onderhoud nodig was. Aan de Gemeenteraad werd met een brief van 29 mei 1922 
een ontwerp-exploitatierekening voorgelegd, die sloot op een niveau van inkomsten en uit
gaven van ƒ 700,-, inbegrepen een gemeentelijke subsidie van ƒ 350,-. Ze kregen echter 
slechts een toezegging van ƒ 200,- en dus moest er bezuinigd worden op de plannen. Die 
konden dan alleen in het oude bassin worden gerealiseerd; dan wilde men de nieuwe in
richting echter wel tegen de berm van de kade langs het Merwedekanaal aan leggen. Het 
kostte enige moeite om daarvoor van Rijkswaterstaat en Grootwaterschap de nodige toe
stemmingen te krijgen, maar op 7 mei 1923 kon aannemer De Bruijn toch met de werk
zaamheden beginnen. Met W. Griffioen J r , die visrechten had in he t desbetreffende deel 
van de Heycop, kon door he t Societeitsbestuur na enige moeite een vergoedingsregeling 
worden overeengekomen. 

Hoewel he t volksbad dus min of meer in de BBZI opgenomen werd, bleef men nog gerui
me tijd onderscheid maken tussen deze twee delen van de bad- en zweminricht ing. Het 
volksbadpubliek had apar te zwemtijden en ook de financiën werden afzonderlijk beheerd: 
het oude BBZI bleef zichzelf bedruipen, voor het volksbadgedeelte kreeg men een gemeente
lijke subsidie. 
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Een van de senioren onder de leden van de vereniging, de heer A. van der Schaft, her
inner t zich, dat hij als schooljongen in die tijd voor ƒ 1,- per seizoen elke avond (behalve 
zondag) van 6 - 7 uur mocht zwemmen. Er was in die tijd weinig vertier voor jongelui, dus 
wilde men geen minuu t van de zwemtijd missen. Al vroeg ging men lopend op weg, want 
de draa ibrug over he t kanaal kon voor lange wachttijden zorgen; vaak stonden ze er me t 
zo'n twintig jongens wel 15 tot 20 minuten te wachten. Zat het bij de brug mee, dan moest er 
voor de ingang van het bad worden gewacht, want voor zessen kwamen ze er beslist niet in. 
Zodra ze toegang kregen, s tormden ze hollend naa r binnen. Links van de ingang waren 
keurig wit geschilderde badhokjes, rechts was een grote verkleedruimte, die ze het "var-
kenshok" noemden. De jongens moesten zich in dat "varkenshok" omkleden; ze mochten 
niet in de badhokjes komen. Ook om die reden waren er geen meisjes bij. Er waren twee 
afgebakende pierebaden, een kleine ondiepe en een die wat dieper was. Wie kon zwemmen 
mocht in he t diepe, dat niet afgebakend was; aan de ene kant kon je tot aan he t Merwede-
kanaa l zwemmen, aan de andere kant kon je niet zo ver want dan kwam je in he t kroos te
recht . 

Voor het seizoen 1923 leverde de exploitatie van het overgenomen volksbad een tekort op 
van ƒ 152,30, want het toezicht kostte ƒ 200,- per jaar en de verkoop van volksbadkaarten le
verde slechts ƒ 47,70 aan inkomsten op. De gemeente zuiverde het verschil aan. Over 1924 
waren de kosten van het volksbad ƒ 200,- (toezicht) + ƒ 32,50 (baggerloon) en de "ontvang
sten ui t den verkoop der Volks-Badkaarten een totaal bedrag van ƒ 41,-. Op de exploitatie 
van het volksbad heeft onze vereeniging dus een tekort van ƒ 191,50". Over 1926 bedroeg he t 
verschil tussen toezicht (ƒ 200,-) en opbrengst van "Volks-Badkaarten" (ƒ 33,-) ƒ 167,- en 
over 1927 was het tekort ƒ 151,-. De oorspronkelijke eigen voorzieningen van de Sociëteit 
bleven door de j a ren heen duidelijk buiten de gemeentelijke subsidieregeling. 

Via een brief, gedateerd 3 mei 1929, bedankte Jac. Schippers J r als secre
taris-penningmeester. In een op diezelfde datum gehouden ledenvergade
ring werd Jac. de Geus als zijn opvolger gekozen. Laatstgenoemde kreeg als 
eerste opdracht een brief aan Schippers te sturen met de mededeling dat hij 
vanwege de vele verdiensten die hij vanaf de oprichting aan de vereniging 
had bewezen met algemene stemmen tot Erelid was benoemd. Ook kreeg 
Schippers een Parker vulpen aangeboden. 

Op 22 mei 1929 kreeg de vaste toezichthouder, H. Verhoef, bericht dat zijn loon met in
gang van 27 mei verhoogd was tot ƒ 15,- per week "onder voorwaarde evenwel dat U vanaf 2 
uu r tot 8 uu r in de Inrichting aanwezig moet zijn, voor uitoefening Uwer functie. Voor klei
ne werkzaamheden welke tusschentijds door U worden verricht zal echter geen betal ing 
meer geschieden". Op 19 juni voegde het bestuur hier nog aan toe "dat wij voor U en Uw 
gezin vanaf heden tot wederopzeggens vergunning verleenen om gratis van onze inrich
ting gebruik te maken". Een echte badmeester was Verhoef niet, voor het geven van zwem
lessen had hij geen diploma. Maar in de her inneringen van Van der Schaft deed hij zijn 
werk als toezichthouder, onderhoudsman en schoonmaker heel goed. 

Op 31 mei 1929 liet De Geus aan voorzitter Hoogland weten dat in onder
wij skringen stemmen waren opgegaan om "de kinderen der scholen gedu
rende het zomerseizoen tegen vergoeding z.g. schoolsgewijze in de Bad- en 
Zweminrichting hier ter plaatse te laten zwemmen of baden". Daaraan zou 
vermoedelijk een verhoging van de gemeentelijke subsidie verbonden kun
nen worden. Al spoedig ging een brief naar de schoolhoofden uit om te infor
meren wat precies hun verlangens in deze waren. 

Inmiddels werd hard gewerkt aan de plannen om het bad te verplaatsen 
naar de Meent. Voor details over de realisatie daarvan verwijs ik naar een 
vorige publikatie.4 Het erelid Schippers, de B&Ws van de beide Breukelens, 
de commandant van de politietroepen te Nieuwersluis en het bestuur van de 
bad- en zweminrichting te Maarssen kregen rechtstreekse uitnodigingen 
om de feestelijke opening op zaterdagmiddag 2 augustus 1930 bij te wonen. 
De eigen bestuursleden vormden een speciale feestcommissie, samen met 
de daartoe aangezochte G.A. Middendorp, A. Bijlsma, J.D. Bastert, Mej. 
Matthes, H.L. Teves, A.H. Colenbrander en J. Molenkamp (Afbeelding 2). 
B&W van Breukelen-Nijenrode verleenden toestemming tot een loterij ten 
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Afb. 2. Genodigden en feestcommissie bij de opening van de nieuwe BBZI aan de Meent op 2 
a u g u s t u s 1930. Zi t tend van l inks n a a r r ech t s : A.H. Colenbrander , Mevr. J . E . Röell-
Huydecoper, Dr De Snoo, Mevr. C.H. Matthes-de Rooy, burgemeester H.H. Röell en Mej. M. 
Ma t the s . S t aand van l inks naar rechts G.A. Middendorp, H.L. Teves, kap i te in Vermeulen 
van de politietroepen, H.M. Vlug, toezichthouder H. Verhoef, J .D. Bastert , Jac . de Geus en 
A. Bijlsma. (Foto uit Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

bate van de vereniging, waarvoor "een eenvoudige nieuwe heerenfiets, zon
der eenige luxe, maar geheel compleet" als hoofdprijs werd aangekocht. 

In de nazomer van 1930 werd reeds op de nieuwe locatie gezwommen. 
Het water op de oude vestigingsplaats is volgens de heer Van der Schaft 
enige tijd daarna gedempt. 

Het brievenboek leerde mij nog, dat in augustus 1929 contact werd gezocht met de ijsclub 
om na te gaan of de nieuwe inrichting aan de Meent bij winterse vorst als vaste i jsbaan zou 
kunnen worden benut. Men hoopte zo uit de verhuur van het gebouw als clublokaal aan de 
ijsclub extra inkomsten te kunnen verwerven. Die poging s t randde echter. Wel werd aan 
W.N. Boom aan de Scheendijk voor drie j aa r he t jachtrecht op he t perceel aan de Meent ver
pacht voor ƒ 5,- per jaar. 

Noten 

1 Archief Historische Kring Breukelen. Collectie BBZI. Notulen en Bes lu i ten van de 
Vergaderingen der Sociëteit de Breukelensche Zwem- en Badinrichting, 1892 - 1921. 

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

3 Zie hierover W. den Hartog, 1994. Oprichtingsnotulen van de Sociëteit "de Breukelen
sche Bad- en Zweminrichting". Tijdschrift Historische Kring Breukelen , j a a r g a n g 9, 
nr. 1, blz. 37 - 43, in het bijzonder blz. 41. 

4 W. den Hartog, 1993. Breukelse Bad- en Zweminrichting verplaats t van he t Merwede-
k a n a a l n a a r de Meent. Tijdschrift Historische Kring Breukelen , j a a r g a n g 8, nr . 3, 
blz. 143-146. 

5 Archief Historische Kring Breukelen. Collectie BBZI. Brievenboek Sociëteit de Breu-
kelsche Bad- & Zweminrichting, 1922 -1934. 
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Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1945 tot 
1970 in de mondelinge overlevering (2) 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit artikel bevat het tweede gedeelte van het verslag van de vertelavond 
die de Historische Kring Breukelen op 10 november 1993 in Nieuwer Ter Aa 
hield. Het eerste gedeelte verscheen in de vorige aflevering van dit tijd
schrift. Als vertellers werkten aan het tot stand komen van dit verhaal mee, 
in alfabetische volgorde, de heren J.J. Fokker, Chr. den Hertog, J. Karse-
meijer, J.J. van Voorthuysen en M. van Zanten. 

Strenge winters 

De winter 1946-1947 was zeer streng. In de tweede helft van december 
vroor het sterk. Op 1 januari ging het sneeuwen. Midden januari was het 
een aantal dagen mild weer, maar vanaf 21 januari vroor het opnieuw dat 
het kraakte. Tot ver in februari viel er veel sneeuw. Het sneeuwruimen in de 
straten gebeurde in die jaren nog geheel met de hand, door mannen met 
sneeuwschuiven. Voorrang werd gegeven aan de dorpsstraten. Door het lui
den van de kerkklok moest op 1, 3 en 21 januari een beroep worden gedaan 
op alle beschikbare mankracht om te helpen Oukoop en Portengen weer een 
beetje toegankelijk te maken. De Bosdijk en Ter Aase Zuwe waren weken 
achtereen afgesloten. 

Na twee voorafgaande koude winters was die van 1955 - 1956 opnieuw heel 
erg streng. In februari vielen tientallen centimeters sneeuw. Kraamver
pleegster E. Korthals (thans Mw. Van de Heg) ondervond er op bijzondere 
wijze de gevolgen van. Bij een naderende bevalling had de verloskundige zo
veel moeite het huis van de kraamvrouw te bereiken, dat de baby al in de 
wieg lag toen zij arriveerde. 

Ook de winter van 1962 - 1963 was zeer streng. Op 26 december 1962 was 
er een late, maar bijzonder romantische witte Kerst. Het sneeuwde vervol
gens echter zes dagen achtereen. De gemeente Ruwiel beschikte inmiddels 
over één vrachtauto voor allerhande doeleinden (wegwerkzaamheden, opha
len huisvuil, afvoer omgewaaide bomen, enz.), waar ook een eenvoudige 
sneeuwschuif achter gehangen kon worden. Daarmee kon men aanvanke
lijk de wegen nog met moeite open houden. Op zondag 30 december stonden 
er echter bovendien vreselijke sneeuwstormen, die tot metershoge sneeuw-
bergen op de wegen leidden, vooral daar waar veel struiken langs de weg 
stonden. Daartegen was men van gemeentewege niet opgewassen. Op alle 
mannelijke inwoners moest een dringend beroep worden gedaan om na af
loop van de kerkdienst, voorzien van een schep te komen helpen om Oukoop 
en Portengen uit te graven. 

De Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa 

De Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa stichtte in 1947 een on
derafdeling Breukelen. In 1953 deed zich een scheuring voor binnen het ver
band van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord Amerika. 
De kerkgangers in Nieuwer Ter Aa (147 leden en doopleden) bleven na veel 
vergaderen en discussiëren binnen het kerkverband, maar de afdeling 
Breukelen (die toen 71 leden en doopleden telde) scheidde zich af en trad met 
afgescheidenen elders toe tot het nieuw gevormde kerkverband van de Ge
reformeerde Gemeenten in Nederland. Zij houden hun bijeenkomsten in het 
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daartoe verbouwde pand Brouwerij 3 te Breukelen. 
Op zondagavond 27 februari 1955 brandde het kerkgebouw in Nieuwer Ter 

Aa bijna volledig af. De brandweer had het zeer moeilijk. Eerst moest een 
bijt in het dikke ijs worden gehakt. Het vroor die avond bovendien zo hard 
dat het water in het aanzuigsysteem van de brandspuit bevroor en de zuig-
slang doormidden brak. De ter assistentie geroepen brandweer van Breuke
len kreeg al onderweg naar Nieuwer Ter Aa te maken met een door de vorst 
onklaar geraakte spuit. Toch wisten beide brandweren hun materieel weer 
in bedrijf te krijgen, met als resultaat dat door goed nat houden de consisto
rie behouden bleef. Enige tijd daarna kreeg de brandweer van Nieuwer Ter 
Aa een nieuwe spuit. 

Afb. 1 (hierboven). Bakker H ä r m e n Kor tha l s 
uit Nieuwer Ter Aa bezorgde in he t begin van 
de jaren dertig met zijn hondekar brood op de 
boe rde r i j van de f ami l i e V a n B e m m e l t e 
Oukoop. Achteraan de kar hang t een koffertje 
met beschuit en koek. (Foto uit Collectie Mw. 
E. van de Heg-Korthals.) 

Afb. 2 ( h i e r n a a s t ) . B a k k e r s z o o n W i l l e m 
Korthals bezorgde in de strenge winter 1940 -
1941 brood met de t ranspor t f ie ts . Tegen h e t 
eind van december lag er sneeuw en was he t 
erg koud; pracht ig Kers tweer , m a a r n ie t zo 
a a n g e n a a m voor m e n s e n die i n de d a g e n 
daarvoor beroepshalve veel op de weg moesten 
zijn. (Foto uit Collectie Mw. E. van de Heg-
Korthals .) 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 3,1994 



153 

Meteen in de nacht die op de brand volgde staken enkelen (waaronder 
C.W.M, den Hertog en E. Hulsman) de koppen bij elkaar om te overleggen 
over de financiering en uitvoering van de herbouw. Het gebouw was om 
principiële redenen niet verzekerd geweest. 

Burgemees ter Doude van Troostwijk, die zijn mening niet onder raadsstoelen en kerk
banken placht te steken, sprak Hulsman aan op het feit dat het kerkgebouw niet verzekerd 
was. Hij verbaasde zich er over dat Hulsman de grote loods van zijn zagerij wel verzekerd 
had (om praktische redenen: anders was er geen hypotheek op te krijgen) en merkte op het 
toch vreemd te vinden dat de zorg voor een kerk blijkbaar wel aan Onze Lieve Heer kon 
worden overgelaten, m a a r die voor een zagerij niet. 

Hoewel buiten de eigen kerkelijke groepering niemand om hulp werd 
gevraagd, kreeg men van allerlei kanten giften overgemaakt. De Neder-
landse-Hervormde Gemeente bood de leegstaande oude pastorie te leen aan 
en voor bijzondere gelegenheden medegebruik van de oude dorpskerk. Al op 
4 november 1955 kon het herstelde kerkgebouw in gebruik worden genomen. 
Tevens kwam op die dag het aangekochte tweedehands orgel in functie. 
Lang heeft dat de kerkdiensten echter niet ondersteund. Een in 1968 inge
stelde orgelcommissie kon slechts vaststellen dat het instrument totaal ver
sleten was. Een nieuw pijporgel werd besteld, dat op 21 mei 1970 in gebruik 
genomen werd. 

De Gereformeerde Gemeente van Nieuwer Ter Aa heeft verschillende 
keren een poging gedaan een eigen predikant te krijgen, maar steeds zonder 
succes. Het totale kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en Noord Amerika telde niet meer dan zo'n vijftig dominees, dus 
voortdurend was de vraag veel groter dan het aanbod. Bovendien was het 
draagvlak voor het onderhouden van een eigen predikant erg zwak. Een
maal (in 1949) is samen met de Gereformeerde Gemeente van Mijdrecht een 
dominee beroepen. De kerkeraad van Mijdrecht voelde daar wel voor, maar 
de vergadering van de (mannelijke) lidmaten was er minder gelukkig mee; 
daarom is dat gezamenlijk optreden sedertdien niet herhaald. De Mij-
drechtse geloofsgenoten vonden dat het geestelijke klimaat bij hen onvol
doende overeenkwam met dat in Nieuwer Ter Aa. 

De Nederlandse Hervormde kerk ingrijpend gerestaureerd 

De Nederlandse-Hervormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa had traditio
neel behalve het dorp ook Oukoop, Bosdijk, een groot deel van Portengen, een 
stukje Oud Aa en Kortrijk als haar werkterrein. In het kerkelijk leven 
deden zich gedurende de eerste kwart eeuw na de oorlog geen opmerkelijke 
veranderingen voor. 

Het grote 19de-eeuwse herenhuis aan de Julianalaan diende als pastorie. 
Het was een niet al te degelijk gebouwd pand dat moeilijk warm te stoken 
viel en duur was in het onderhoud. Toen Ds. C. van Bart in 1958 het beroep 
naar Nieuwer Ter Aa aannam was er sprake van achterstallig onderhoud. 
In plaats van herstel, werd op grond die bij de pastorie hoorde een nieuwe 
domineeswoning gebouwd. 

De oude pastorie met de rest van de grond werd spoedig daarna verkocht aan manufac
tur ier T. den Hertog, die er maar kort woonde. Hij ruilde van woning met S. Jüngel ing uit 
Woerden, die de voormalige pastorie stukje bij beetje opknapte. Daarna verkocht hij hem 
aan accountant Kuiper uit Abcoude, die het pand ingrijpend liet verbouwen. 

Het kerkhof rond de Nederlandse Hervormde kerk was eigendom van de 
kerkelijke gemeente, maar werd door haar verhuurd aan de burgerlijke ge
meente (vanaf 1873 tot 1943 voor ƒ 50,- per jaar, daarna voor ƒ 150,- per jaar), 
die het onderhoud op zich nam, maar daartegenover de opbrengsten aan 
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grafrechten behield. Iedereen die dat wenste kon op dat kerkhof laten begra
ven. Bij veel begrafenissen werd eerst een keer onder klokgelui om de kerk 
heen gelopen. De Nederlandse-Hervormde Gemeente had het recht om na 
afloop van een begrafenis bij de uitgang van het kerkhof te collecteren voor 
de armen. In het eerste tiental jaren na de oorlog raakte dit dorpskerkhof 
vol. Tevens was er vaak wateroverlast, vooral in het gedeelte aan de kant van 
de Kerklaan. Daarom werd in het midden van de jaren vijftig besloten tot het 
aanleggen van een nieuwe begraafplaats aan 't Laantje, buiten de dorps
kern. Ook als daar begraven wordt, luidt men bij een uitvaart nog steeds de 
kerkklok. 

Ds. Van Bart verliet Nieuwer Ter Aa al weer in augustus 1963. Hij werd 
opgevolgd door Ds. A. J. Mulder, die de kerk van Nieuwer Ter Aa ruim twin
tigjaren heeft gediend (1964 - 1986). Diens grote verdienste is geweest dat hij 
in moeilijke jaren de gemeente goed bij elkaar wist te houden, waardoor 
randkerkelijkheid en kerkverlating in Nieuwer Ter Aa minder waren dan 
gemiddeld in Nederland. 

Nadat de burgerlijke gemeente, sedert de Franse tijd eigenaar van de 
toren van de kerk, die in 1934 ingrijpend had laten restaureren, moest men 
in Nieuwer Ter Aa enige tijd daarna gaan denken aan een grote restauratie 
van het eigenlijke kerkgebouw. Voor dit laatste was de kerkelijke gemeente 
in eerste instantie verantwoordelijk. In 1945 vonden de eerste formele be
sprekingen hierover plaats. Tot drie keer toe kwam men tot de conclusie dat 
het werk onbetaalbaar was. Uiteindelijk werden voor de kerkrestauratie 
forse subsidies verkregen: het Rijk droeg 50% van de begrote kosten bij, de 
gemeente Ruwiel 30% (5% meer dan in zo'n situatie gebruikelijk was) en de 
provincie 10%. In 1965 kon met de werkzaamheden worden begonnen. 

Een van de belangrijkste opgaven was het voorkomen dat de kerk sterk 
zou verzakken vanwege de weinig solide fundering die er onder zat. Er kon 
natuurlijk niet een nieuwe fundering geheid worden. De oplossing werd 
gevonden in het van buitenaf inpulsen van 10 meter lange betonpalen tot op 
de in de ondergrond aanwezige vaste zandlaag, en het op die palen aanbren
gen van een constructie van gewapend beton welke de kerkmuren aan de on
derkant afdoende stevigheid bood. Door zorgvuldig en doeltreffend stutten 
werd schade aan de oude kerkmuren voorkomen. Voordat men met dat 
werk kon beginnen, moesten ook nog de problemen worden aangepakt inza
ke de vele strak tegen de kerk aan liggende graven. In goede harmonie tus
sen aannemer, kerkvoogdij, burgerlijke gemeente en de eigenaars van die 
graven heeft men die weten op te lossen zonder dat de graven zelf werden 
aangetast. Onder de consistorie-aanbouw werd een betonnen kelder ge
maakt, waarin een verwarmingsinstallatie kon worden geplaatst. 

Daarna konden aan de rest van het gebouw allerlei herstelwerkzaamhe
den worden uitgevoerd. Het oxaalorgel, dat het koor volledig afscheidde van 
het schip van de kerk, werd verplaatst naar de torenzijde, waardoor het koor 
weer in open verbinding met de rest van de kerkruimte kwam te staan. 

Bij de voltooiing van de kerkrestauratie verscheen een fraai boekje over 
"kerk, dorp en omgeving van Ter Aa". Omdat in het boekje een zestal repro
ducties was opgenomen van originele prenten die zich in het Koninklijk 
Huisarchief bevinden, kwam de gedachte op een speciaal gebonden exem
plaar aan te bieden aan H.M. Koningin Juliana. De daarmee belaste delega
tie was nogal teleurgesteld toen men slechts een hofdame te zien kreeg, die 
het geschenk namens het staatshoofd in ontvangst nam. 

Helaas leidde het schrijven van het boekje tot het verloren gaan van een 
daarvoor uitgeleend belangrijk deel van het kerkarchief. 

Tussen de gemeente (als eigenaar van de kerktoren) en de kerkvoogdij 
(als eigenaar van de rest van de kerk) heeft altijd een goede overeenkomst be
staan over zaken als de toegang tot de kerk via de deur in de toren, het klok-
luiden e.d. 
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Vrijetijdsbesteding 

De meeste gezinnen van de gevestigde Ter Aa-ers hadden een moestuin
tje. Aan de kaai die achter de huizen van de Dorpsstraat langs liep (onoffi
cieel wel de Achterstraat genoemd; nu is daar een binnenpad), lagen ver
scheidene volkstuintjes. Ook werden stukjes grond van boeren gehuurd. Het 
enige geordend opgezette volkstuincomplexje ontstond bij de nieuwe begraaf
plaats aan het Laantje. De gemeente Ruwiel moest daar in het midden van 
de ja ren vijftig meer land kopen dan nodig was voor de aanleg van de be
graafplaats. Men kwam toen op het idee de rest van de grond tot volkstuinen 
te verkavelen. Dit waren ook de enige tuintjes die door de gemeente werden 
ve rhuurd . 

Van oudsher hadden de mensen op het dorp veel contact met elkaar. Op 
het platteland kwamen de boeren eveneens vaak bij elkaar over de vloer, 's 
middags zowel als 's avonds. Over alles en nog wat werd gepraat , maa r de 
plaatselijke gang van zaken, godsdienstige onderwerpen en kerk- en vader
landse geschiedenis kwamen naa r verhouding vaak aan bod. De kruidenier 
merk te seizoenschommelingen in het "buurten" aan zijn sigarenomzet. De 
bezoekers in de avonduren kregen gewoonlijk niet de kans het laat te ma
ken. Als men rond negen uur niet vertrokken was, klonk soms de vraag van 
de boerin "eet je mee pap?" Daarmee werden de voorbereidingen voor het 
naa r bed gaan ingezet. 

Vooral Oud Aa en Portengen kenden ook de zogeheten burenavonden. 
Dan werden bij toerbeurt door een gastvrij gezin alle omwonenden, vaak en
kele tientallen, royaal onthaald. In Oukoop werd soms ook een burenavond 
gehouden, in de kern Nieuwer Ter Aa gebeurde dat nauwelijks. 

In het bij elkaar buurten lag de oorsprong van een deel van het vereni
gingsleven. 

Zo'n beetje de oudste sport die algemeen werd beoefend, was het schaat
sen. De meesten konden dat erg goed, vooral het zwieren, waarbij bogen op 
het ijs worden beschreven door individuele schaatsenrijders of paren. De 
boerenzoons en - nog sterker - de boerendochters kwamen niet vaak van het 
bedrijf af, maar als ze wilden gaan schaatsen was dat altijd goed. 

Al heel vroeg had Nieuwer Ter Aa een damclub. Vooral veel boeren hiel
den van een spelletje dammen. In een competitie deed deze damclub echter 
niet mee. Enkele malen stond de damclub een poosje op non-actief, maa r ie
dere keer herleefde ze weer en tegenwoordig is ze springlevend. Iedere 
maandagavond wordt er in de brandweergarage gespeeld. 

In 1946 werd door een aantal boerenjongens in het achterhuis van boer 
Teus Korver een ruitervereniging opgericht, de Aa-ruiters. De leden reden 
meestal op zaterdagmiddag (behalve in de hooitijd) en op de eigen boeren-
werkpaarden, waarbij een politieman als instructeur optrad. In het begin 
werd een stukje land gehuurd bij boer H.H. van Drogenbroek op de hoek van 
't Laantje en de Jul ianalaan, daarna gebruikte men land van Teus Korver. 
Nog weer later oefenden de ruiters op het eiland waarop ooit kasteel Ruwiel 
had gestaan, en dat toen gepacht werd door Wes Vendrig die op de vlak 
daarbij gelegen boerderij zat; doordat de grond op dat eiland met zijn ruïne-
ondergrond hoger lag, had men er minder snel last van een modderboel. 
Omdat Breukelen toen nog geen ruitervereniging had, kende de Ter Aase 
vereniging ook leden uit Breukelen. Spoedig echter draaiden de rollen om: 
in Breukelen kwam de Landelijke Ruitervereniging Gunterstein tot s tand 
en in het midden van de jaren vijftig gingen de Aa-ruiters daarin op. 

Zoals een royalistisch dorp betaamt, was er vanaf de bevrijding in 1945 
een Oranjecomité. Dat bestond uit een wisselende groep mensen. De hoofd
taak was het organiseren van de koninginnedagfeesten. 

De dames D. Wiebes en J. Buter namen in 1958 het initiatief tot een comité 
Jeugdbelangen (later Jeugdzaken geheten), dat diverse activiteiten ten be-
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hoeve van de dorpsjeugd ging organiseren. Toen de nieuwbouw bevolkt raak
te, kwam uit deze kring veel aandrang tot het stichten van een kleuter
school, waarmee al snel succes werd geboekt. 

In 1965 richtte Jan Buter, echtgenoot van de zojuist genoemde Jannie Bu
ter, met steun van anderen in Nieuwer Ter Aa een voetbalclub op. Vooral na 
1967 leverde de bevolking van de nieuwbouw echter de meeste voetballers. Er 
moest aanvankelijk in Breukelen worden gespeeld, omdat in Nieuwer Ter 
Aa nog geen veld aanwezig was dat aan de voorwaarden voldeed. Een door 
de gemeente beschikbaar gesteld stuk weiland dicht bij het dorp werd echter 
met vereende krachten zo snel mogelijk als sportveld ingericht. 

De nieuwe dorpelingen brachten bovendien meer verscheidenheid mee in 
de vrijetijdsbesteding. Ze zetten een gymnastiek- en volleybalvereniging op, 
en een tafeltennisclub. Ook deden ze wat aan toneelspel. 

Al die sportieve activiteiten brachten veel bestuurlijk werk met zich mee. 
Kort na 1970 leidden samensprekingen tot een bundeling in een omnivereni-
ging. Deze kreeg de naam Ontspannings- en Sportvereniging NITA. Dat 
"NITA" werd gevormd door de beginletters van Nieuwer Ter Aa, waaraan 
ter wille van de uitspreekbaarheid de tweede letter van het eerste woord was 
toegevoegd. Wie de initiatiefnemer tot de bundeling was, is uit de vertel-
avond en de daaromheen gevoerde gesprekken niet duidelijk geworden. 
Hoewel hier en daar enige weerstand te overwinnen was om samen te gaan, 
kwam het toch goed van de grond. Behalve de voetballers, de gymnasten en 
volleyballers, de tafeltennissers en de toneel-enthousiasten gingen ook 
Jeugdzaken en het Oranjecomité deel uitmaken van NITA. Er kwam een 
hoofdbestuur met daaronder groepsbesturen. De ijsclub deed niet mee in 
NITA (hoewel men die er wel graag bij wilde hebben, onder meer omdat ze 
goed bij kas zat), en ook de dammers bleven apart. 

In de begintijd was de voorzitter van het Oranjecomité verscheidene jaren tevens de 
voorzitter van het hoofdbestuur van NITA. Omstreeks 1970 kreeg NITA de beschikking 
over een eigen stuk grond. Door zo'n 30 à 40 eigen mensen zijn vervolgens heel wat vrije 
avonden en zaterdagen besteed aan het aanleggen van de nodige voorzieningen en de bouw 
van een kantine. Oorspronkelijke dorpelingen en importbevolking werkten hierbij een
drachtig samen. Doordat die goede verstandhouding ook daarna bleef, is er tot op de dag 
van vandaag voldoende bestuurlijk en deelnemend draagvlak in het dorp voor een derge
lijke breed geschakeerde vereniging. 

In het nieuwe clubhuis werden door de afdeling ontspanning (die in het begin korte tijd 
de afdeling culturele zaken heette) ook disco-avonden gehouden (maar nooit op zondag). 
Sommige ouderen hadden onvrede met die activiteit, anderen vonden het prettig dat men er 
op deze wijze oog op kon houden hoe de jeugd bepaalde avonden doorbracht, terwijl NITA er 
zijde bij spon ook een in de smaak vallend programma-onderdeel te hebben dat netto wat 
meer geld opbracht dan het kostte. 

De brandweer heeft in Nieuwer Ter Aa nooit zo'n sociale functie gehad 
als bijvoorbeeld in Portengen het geval was. Ze was altijd betrekkelijk be
perkt van omvang. Tot in het eind van de jaren zestig werd geoefend op een 
leeg stuk land langs de Van Zantenstraat. Sedertdien kwam steeds meer na
druk te liggen op allerlei vormen van deskundigheidsbevordering. 

Voor de zeldzame enkeling die zijn vrije tijd op een maatschappelijk min
der aanvaardbare manier besteedde, was in het gebouw van de brandweer 
zonodig een hok beschikbaar, met een op ongeveer twee meter hoogte ge
plaatst getralied venster, dat als cachot kon worden gebruikt. 

Gemeentelijke herindeling 

Toen Magchiel van Zanten op 1 september 1952 in functie trad als ge
meentesecretaris van Ruwiel en Loenersloot, werd er al voorzichtig over ge
sproken dat een gemeentelijke herindeling dreigde. In de loop der jaren 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 3, 1994 



157 

werd steeds duidelijker dat het zelfstandig bestaan van deze beide kleine ge
meenten onherroepelijk ten einde liep. Beide gemeenten hadden nogal wat 
financiële reserves. Het beleid werd er op gericht die nog zo veel mogelijk 
aan de eigen ingezetenen ten goede te laten komen. 

Tegen het eind van de jaren vijftig kwam het dorpshuis tot stand, met een gymnastiek
lokaal da t ook voor andere doeleinden gebruikt kon worden, een ruimte voor een kapper en 
accommodatie voor de kleuterschool. Doordat de school er in ging gymmen kreeg men er 
ook subsidies voor van hogere overheden. 

Zeer l ang waren alle wegen in he t buitengebied polderwegen. De onderhoudskosten 
drukten op de begrotingen van de polders en daardoor dus in feite op de ingelanden. De ge
meenten Ruwiel en Loenersloot namen in hun nadagen die wegen in eigendom over, om zo 
te voorkomen dat de plattelandsgemeenschappen blijvend met die kosten bleven zitten. 

Vlak voor de opheffing van de beide gemeenten waren deze overal van straatverl icht ing 
voorzien, ook langs de bui tenwegen. De kerk toren k reeg verl icht ing. De huizen in de 
Oukoper polder werden aangesloten op het drinkwaterleidingnet. 

Verzet tegen de naderende gemeentelijke herindeling was er niet. Per 1 
april 1964 hielden de gemeenten Ruwiel en Loenersloot als zodanig op te be
staan en werd hun grondgebied opgesplitst tussen de gemeenten Breukelen, 
Loenen en Kockengen. De archieven van de beide opgeheven gemeenten 
werden integraal overgebracht naar Breukelen. Een deel van het positieve 
saldo dat de opgeheven gemeente Loenersloot naliet, werd door de gemeente 
Breukelen aan Loenen uitbetaald. 

Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraden van Ruwiel en Loener
sloot werd per gemeente maar met één kandidatenlijst uitgekomen. Alle zit
tende raadsleden stonden daarop voor de verkiesbare plaatsen. 

Oukoper molen 

Tot februari 1961 bemaalde de Oukoper molen, vermoedelijk de meest ge
fotografeerde watermolen van Nederland, de gelijknamige polder. Bij onvol
doende wind gaf dat wel eens een probleem. Tegen betaling liet men dan via 
een doorlaat water afvloeien naar de polder Vinkeveen. Toen begin 1961 de 
molen wegens een defect moest worden stilgezet werd er een gemaal met 
dieselmotor en centrifugaalpomp naast geplaatst. 

Omstreeks die tijd deed een Amerikaan het polderbestuur van Oukoop 
een fors bod (verhalen spreken van ƒ 100 000,-) op de molen. Hij wilde de 
molen in onderdelen naar Amerika overbrengen om er daar na herbouw 
een restaurant in te vestigen. Gedeputeerde Staten van Utrecht verleenden 
daarvoor echter geen toestemming, omdat ze niet wilden dat een zo sterk 
landschapsbepalend element hier zou verdwijnen. In 1967 nam de Stichting 
De Utrechtse Molens de Oukoper molen voor ƒ 1,- in eigendom over. 

School 

In 1969 gaf de gemeente Breukelen haar goedkeuring aan het bouwen 
van een nieuwe school. Grond aan de Doude van Troostwijkstraat werd aan
gekocht en op 29 oktober 1970 legde Ds. Mulder de eerste steen. Op 19 april 
1971 werd het nieuwe schoolgebouw door burgemeester Bijleveld feestelijk 
geopend. 

Het oude schoolgebouw, dat zoals bijna alle scholen welke vóór 1920 waren 
gebouwd eigendom was van de schoolvereniging, stond op grond die in erf
pacht verkregen was van de Nederlandse-Hervormde Gemeente. Laatstge
noemde had behoefte aan een wijkcentrum en kocht daarom voor ƒ 10 000,-
het leeggekomen pand, dat daarna de naam Het Anker kreeg. De beneden
verdieping werd verbouwd tot kosterswoning, de bovenetage tot vergader
ruimte. Later heeft men met spijt moeten vaststellen dat ze het beter anders-
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om hadden kunnen doen, want de bovenruimte was voor ouderen en hulpbe
hoevenden wat moeilijk toegankelijk. 

De vergaderverdieping werd ook verhuurd voor vergaderingen van der
den en voor bruiloften en partijen. Doordat het gymnastieklokaal in het 
dorpshuis door de gemeente Breukelen niet meer beschikbaar werd gesteld 
voor ander gebruik, werd Het Anker niet als een concurrent van het dorps
huis gezien. 

Afb. 3. "Op éénpoot is tweepoot bezig met vierpoot", luidde eeuwenlang een oud kinder
raadsel t je . De jonge J a n Karsemeijer in Oukoop melkte in 1952 zijn koeien nog gewoon 
met de hand, gezeten op een melkkruk met één poot. Ook tijdens dit werk genoot hij van 
zijn pijp (zie in dit verband ook het eerste deel van dit artikel, blz. 116, in he t vorige num
mer van dit tijdschrift). (Foto uit Collectie J . Karsemeijer.) 

Ruilverkaveling Oukoop-Kortrijk 

Belangrijke ingrepen in het buitengebied werden veroorzaakt door de ver
anderingen in de agrarische bedrijfsvoering en de ruilverkaveling Oukoop-
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Kortrijk. De produktiviteit, in het bijzonder de arbeidsproduktiviteit in de 
landbouw is in de na-oorlogse jaren sterker toegenomen dan in de meeste 
andere sectoren het geval was. De prijzen bleven echter sterk achter. Stellen 
we de prijzen in 1955 op indexcijfer 100, dan betaalde de consument in 1993 
nog steeds vrijwel evenveel (index 99). De producentenprijzen zijn echter 
over die tijdspanne gezakt van 100 naar 65. De boer moest dat opvangen door 
produktieverhoging en hoge efficiency. De akkerbouw werd door de veehou
derij sterk teruggedrongen. De mechanisatie vroeg om egale weiden met 
weinig houtopstanden. Op het boerenerf verscheen een ligboxenstal, een 
hoge silo en een opslag voor kuilgras, terwijl de hooiberg zijn betekenis ging 
verliezen. 

In 1954 staken Rinus (Marinus) van Oosterom (wethouder van de ge
meente Ruwiel), Jan van Dam (wethouder van de gemeente Loenersloot) en 
gemeentesecretaris Magchiel van Zanten de koppen bij elkaar om te praten 
over de wenselijkheid van een ruilverkaveling. Het agrarische gebied werd 
steeds natter en men vreesde dat het, als er niets gebeurde, een moeras
gebied zou gaan worden. De eerste aanvraag tot een ruilverkaveling werd 
nog in 1954 ingediend door het toenmalige waterschap Oukoop. Deze werd in 
1956 gevolgd door een gemeenschappelijke aanvraag van de eveneens toen
malige waterschappen Holland, Breukelerwaard en Het Honderd. In de 
jaren daarna kwamen nog meer aanvragen, van agrarische standsorgani
saties en toenmalige gemeentebesturen (Ruwiel, Vinkeveen-Waverveen en, 
als hekkesluiter in 1964, Wilnis). Ter afronding werd in het te herverkavelen 
gebied ook nog 25 hectare binnen de gemeente Maarssen opgenomen. 

In 1967 werd gestemd over het plan voor een ruilverkaveling. Als gebrui
kelijk werd zowel gekeken naar de uitslag op basis van het aantal grondeige
naren dat stemgerechtigd was, als naar het aantal hectaren waarvan de ei
genaar vóór stemde. Met een ruime dubbele meerderheid werd het plan 
aangenomen. 

Het provinciaal bestuur van Utrecht benoemde een zogeheten Plaatselijke Commissie, 
die het plan verder moest uitwerken en de uitvoering begeleiden. Voorzitter werd Joh. van 
Wijk, burgemeester van Kamerik en Zegveld, vice-voorzitter J. Karsemeyer, agrariër in 
Oukoop, secretaris Ing. G.H. van Dijken en leden M. van Oosterom (Kortrijk), P. van 
Dam (Mijdrecht) en J. de Lange (Vinkeveen). De beide laatstgenoemden werden later op
gevolgd door J . Samsom (Wilnis) en CA. Baars (Vinkeveen). Als deskundigen werden 
aan de commissie toegevoegd F. Brouwer (Wilnis) en G.J.M. Verhoef (Kockengen). Na de 
vervanging van de Ruilverkavelingswet door de Wet Landinrichting droeg de commissie 
de naam Landinrichtingscommissie. 

In 1968 werd begonnen met de werkzaamheden. Bedrijfsvergroting was 
een belangrijk doel. In 1967 was een gemiddeld bedrijf in dit 6000 hectaren 
omvattende gebied 15 hectare groot, met 23 stuks melkvee; bij de afronding 
van de herverkaveling was dat 27 hectare en ongeveer 70 stuks melkvee. De 
waterbeheersing werd drastisch aangepakt, waarna een aangepaste peilbe-
heersing de draagkracht van de grond voor de agrarische bedrijfsvoering 
aanmerkelijk vergrootte. 

Ongeveer 65 kilometer weg werd aangepast of nieuw aangelegd. Porten
gen-Noord werd onderdeel van een nieuwe noord-zuidverbinding, waarvoor 
ook een stukje van de armenlanden van Ruwiel moest wijken. De weg door 
Oukoop, die tevoren nog ieder jaar moest worden gegrind, werd in het kader 
van de ruilverkavelingswerkzaamheden geasfalteerd. In het hele gebied 
werden de boerenbedrijven beter bereikbaar voor buiktransporten. 

Bij de verkaveling werd gelet op het percentage huiskavel, het aantal ka
vels en de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de veldkavels. Door een ver
groting van de huiskavels naar méér dan 60% van de bedrijfsoppervlakte 
rond de bedrijfsgebouwen werd het voor een rundveehouder in het algemeen 
mogelijk om de koeien het gehele weideseizoen bij huis te melken. Door een 
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Afb. 4. Zo bracht Martin Hoogenhout, knecht op de boerderij van J . Karsemeijer, Oukoop 32, 
in 1952 met paard en melkwagen na het melken de volle melkbussen naa r de openbare weg, 
waar de melkrijder ze afhaalde om ze naar de zuivelfabriek te brengen. Op de achtergrond 
s t a a t de gevulde hooiberg al weer k laa r voor de volgende winter . (Foto u i t Collectie J . 
Karsemei jer . ) 

verkorting van de afstand tot de kavels en een betere wegkwaliteit nam het 
aantal rij-uren per jaar tussen bedrijf en veldkavels af. Een afname van het 
aantal veldkavels had een positieve invloed op de bedrijfsvoering en verge
makkelijkte de beweiding. 

Het West-Utrechtse poldergebied is zodanig gelegen binnen de Randstad, 
dat het vanuit diverse richtingen goed bereikbaar is. Dat houdt in dat er in 
toenemende mate ook gebruik van werd gemaakt voor openluchtrecreatie. 
Om te voldoen aan de vraag naar speciale voorzieningen voor de dagrecrea-
tie, werd verspreid over het noordelijke deel van het ruilverkavelingsgebied 
een tiental recreatieterreinen van uiteenlopende grootte aangelegd, met als 
centraal punt het circa 20 hectare grote terrein Bosdijk. Deze recreatiepun-
ten liggen veelal aan wateroppervlakten van enig formaat, waarin 's zomers 
kan worden gezwommen en gehengeld. 

Het gehanteerde landschapsplan werd bepaald door de lage veengronden 
en de lange kavels met veel water. Verspreide bosjes, alsmede kaden en 
wegen met verspreide bebouwing zorgden voor een karakteristiek land
schap. Om dit grote open landschap voor verval te behoeden werden langs 
een aantal wegen bomen en struikbeplantingen aangebracht, werd erfbe-
planting gestimuleerd en werden ter accentuering van de open ruimten 
hier en daar nieuwe bosjes aangelegd. Bewust werd in het landschapsplan 
ook de beplanting van de recreatieterreinen opgenomen. 

Het duurde ruim 17 jaar voordat het project kon worden afgesloten. Op 14 
november 1985 passeerde ten overstaan van notaris Mr. G. Versluys de akte 
van toedeling. 
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Dirk de Jager, de onvermoeide polsstokdrager 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Een achterkleindochter1 van Dirk de Jager (1824 - 1900)2 leende mij in 
1994 het jubileumgedicht, dat haar overgrootvader op 31 december 1897 van 
zijn jachtgezellen kreeg. Die huldigden hem toen, omdat hij voor de 50ste 
keer "in zijn ambt van polsstokdrager" de sluiting van het jachtseizoen mee
maakte. Een van de jachtvrienden zal het gedicht hebben voorgelezen en na 
de wens dat hij zijn werk nog lang zou mogen verrichten, zullen de anderen 
daarmee hebben ingestemd via een luid "Hiep! Hiep! Hoera!" (Afbeelding 1). 

De anonieme auteur van het gedicht had een mooie hand van schrijven en was een erva
ren feestdichter. Bovendien tekende hij niet onaardig een fazant en een haas als jachtbuit , 
de weitas aan een landhek en twee nog aan de jacht ontkomen vogels. De naam van deze 
d i ch te r - t ekenaa r zul len we waarschijnl i jk niet kunnen ach te rha l en , m a a r die van de 
polsstokdrager heeft hij op een aardige manier voor ons vastgelegd. 

Ik kende Dirk de Jage r al langer van naam, want ik was hem in he t bevolkingsregister 
van Breukelen-Nijenrode tegengekomen als werkman-winkel ier , wonend in de Danne-
s t raa t . Bovendien had ik van de in 1992 overleden oud-wethouder Wout Balk gehoord, dat 
zijn overgrootvader Dirk de Jager heette en in de Dannestraat had gewoond. 

Bij de kennismaking met he t gedicht vroeg ik me af, hoe een m a n als Dirk, afgezien 
van zijn familienaam, bij de jacht betrokken was geraakt . De sigaren die hij voor de drij
vers in zijn weitas meevoerde, zouden uit zijn winkel afkomstig k u n n e n zijn. Toch kon
den die voor een 73-jarige geen voldoende aanleiding zijn om nog met een jachtgezelschap 
mee te gaan, de polsstok te dragen en de hazen vervoersgereed te maken. Naspeuringen in 
de archieven van de gemeenten Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St . P ie ters gaven mij 
wat meer kijk op zijn familierelaties en daarmee op een mogelijke relat ie tot de jacht . 

Het ouderlijk gezin van Dirk de Jager 

Dirk werd op 15 maart 1824 aan het Zandpad, ongeveer tegenover De 
(Nieuwe) Oliphant, geboren als vijfde zoon van Dirk de Jager en Adriana 
Stekelenburg.3 Zijn vier oudere broers waren evenals vader Dirk in Zuilen 
geboren. Na Dirk kreeg het echtpaar De Jager in Breukelen-St. Pieters nog 
drie kinderen.4 Vader De Jager zal op de steenbakkerij van Cromwijck heb
ben gewerkt, want bij zijn overlijden in 1833 woonde de familie nog steeds in 
een van de daarbij behorende werkmanshuisjes, Zandpad 23. Toen zijn we
duwe 34 jaar later overleed, werd het huis, dat inmiddels nummer 33 had 
gekregen, betrokken door de steenovenbaas Willem Visser. 

Toen in 1849 het Bevolkingsregister werd opgesteld, woonde Dirk junior 
nog met vier broers en een zuster bij zijn moeder op hetzelfde adres, Zand
pad 23d. Vier jaar later, op 22 oktober 1853, trouwde hij als "steenovensgezel 
oud 29 jaar" te Breukelen-St. Pieters met Gerritje Wagenaar.5 Het jonge 
paar vertrok diezelfde dag naar Breukelen-Nijenrode. 

Oudere broers 

Dirks oudste broer, de in 1815 geboren Willem de Jager, woonde in 1849 als weduwnaar 
weer bij zijn moeder, maar hij hertrouwde in 1855 en vertrok toen naar Maarssen. 

Jacobus de Jager, in 1816 geboren, woonde in 1849 met zijn gezin in Breukelen-Nijen
rode wijk A nr. 160 (nu Brugs t raa t 4). Hij had daar een water- en vuurwinkel , maar was 
ook werkman en later tu inman. Zijn vrouw, de in 1821 te Breukelen-St. Pieters geboren 
Maria Daamen, waste en streek vrouwenmutsen en zal op de winkel hebben gepast. Toen 
Jacobus de Jager op 21 augustus 1894 overleden was, deden zijn 39-jarige zoon Jacobus en 
zijn 70-jarige broer Dirk daarvan aangifte op het gemeentehuis. Jacobus de Jager J r kwam 
d a a r n a in he t huis van zijn vader wonen, Brugst raa t A 235. Hij was t immerman-aan-
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Afb. 1. Het jubileumgedicht voor Dirk de Jager uit 1897. 

nemer en vestigde zich in 1906 te Nieuwersluis. 
De in 1821 geboren Rijk de Jager woonde in 1858 nog enige tijd bij zijn moeder aan he t 

Zandpad, m a a r vertrok later in dat j aar 1858 naar Breukelen-Nijenrode, waar hij als tuin
man op he t adres Dannegracht A 168 ging wonen. Dat was op Vecht en Dam bij notaris N.F . 
Snel, die ook twee inwonende dienstbodes had. Hij trouwde met een van hen, de vier j a a r 
oudere Elisabeth Spierling, en betrok omstreeks 1866 het huis Dannestraat A 150 (een ge
deelte van een pakhuis Sectie C nr. 24 aan de Brouwerij dat in 1890 werd afgebroken6). Zijn 
huwelijk bleef kinderloos. In 1889 verhuisde hij met zijn vrouw naar he t adres Kerkhof 
A 66 (nu Kerkplein). Nadat hij op 11 november 1892 was overleden, werd dit huis (dat in 
1890 was omgenummerd tot Wijk A nr. 82) betrokken door de in 1857 geboren huisschilder 
Hendr ik Menke met zijn gezin. 
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Dirks vier jaar oudere broer Nicolaas de Jager7 was in 1844 getrouwd met 
Petronella Wagenaar, een oudere zus van Dirks vrouw Gerritje, en had in 
1849 al dochters van vier en van één jaar oud. Zij woonden Zogdijk 17 (het ja-
gershuis van Gunterstein, nu Scheendijk 4). Nicolaas was dus bosbaas en 
jager bij Daniël Willink en jonkvrouwe Johanna M.E. van Collen. Dit ver
klaart dat zijn broer Dirk vanaf 1847 tijdens de drijfjachten die op het land
goed Gunterstein werden gehouden als polsstokdrager optrad. Toen Nico
laas in 1862 plotseling overleed, deden broer Dirk en tuinbaas J.C. Strietman 
daarvan aangifte op het in dat jaar geopende nieuwe gemeentehuis aan de 
Nieuwstraat. De overleden "boschbaas oud 42 jaar" werd opgevolgd door de 
29-jarige jager Willem Hendrik Boom.8 Die was voortaan de leider van de 
jachtpartijen op Gunterstein. 

Een jubileum 

Op de reeds eerder in dit tijdschrift geplaatste foto9 die kort vóór 1900 voor 
het koetshuis van Gunterstein van het jachtgezelschap werd gemaakt (Af
beelding 2), neemt de heer Boom een centrale plaats in. Aan zijn rechter
hand staat, bijna even zelfbewust als hij, een polsstokdrager met zijn hand 
aan de enorme polsstok, die onderaan wordt tegengehouden door een op de 
grond zittende jongen. De polsstokdrager is te jong om onze Dirk de Jager te 
kunnen zijn. Misschien is het de in 1873 geboren Willem Nicolaas Boom, die 
in 1907 zijn vader zou opvolgen. Bij nauwkeuriger beschouwing van de foto 
blijkt rechts van jager Boom een tweede polsstokdrager met de hand aan een 
stok te staan. Het is een glimlachende oude man, wiens leeftijd zou kunnen 
overeenstemmen met die van Dirk de Jager. Bovendien heeft hij, in tegen
stelling tot de jongere stokdrager, de riem van een weitas over zijn schouder. 
De foto zou ter gelegenheid van Dirks jubileum gemaakt kunnen zijn en dan 
uit 1897 stammen. Als de oude polsstokdrager inderdaad Dirk de Jager is, 
dan werd de foto in ieder geval uiterlijk in december 1899 gemaakt, want 
Dirk overleed op 23 januari 1900. 

Het jachtgezelschap bestond, naar de kledij te oordelen, voornamelijk uit personeel en 
misschien ook enkele pachters van Gunterstein. Een uitzondering daarop vormden mis
schien de twee jagers met een hoed op hun hoofd. De man in witte j as schuin rechts achter de 
heer Boom zal de bejaarde koetsier Johannes Broekhuizen 1 0 zijn. De tweede m a n van 
rechts doet me ondanks zijn klompen aan een livreiknecht of palfrenier denken. Hij kan 
de toen op Gunters te in inwonende palfrenier Johannes Pieter Broekhuizen zijn, die in 1911 
zijn vader zou opvolgen als koetsier. De tweede man van l inks is misschien de tu inbaas 
Dirk van der Horst. Hij was zijn schoonvader J .C. S t r ie tman 1 1 opgevolgd en zou zelf in 
1904 opgevolgd worden door tuinbaas Gijsbertus van Tricht. 

Dirk de Jager behoorde hoogstwaarschijnlijk na zijn huwelijk in 1853 tot 
het personeel op Gunterstein. Zijn achterkleindochter meende dat hij tuin
man was geweest, maar in de overlijdensakten van zijn broers Nicolaas uit 
1862 en Jacobus uit 1894 wordt hij aangeduid als werkman. 

Het gezin van Dirk de Jager 

Op de dag van zijn huwelijk, 22 oktober 1853, vestigde Dirk de Jager zich 
met zijn zes jaar jongere vrouw in Breukelen-Nijenrode op het adres Water
steeg nr. 195. Dat zal het vierde huis vanaf de Herenstraat geweest zijn, 
waar metselaar J.C. Coens op de zuidhoek van de steeg woonde. In de 
Watersteeg werd op 7 september 1854 hun dochter Adriana geboren. Het 
gezin verhuisde naar de Wijde Steeg nr. 57 (nu Kerkbrink 10), waar Gerritje 
Wagenaar op 31 augustus 1855 overleed. Ze was toen 25 jaar oud. 

Vader Dirk hertrouwde met Elisabeth den Hertog12 en betrok omstreeks 
1856 het zuidelijkste van de vier nieuwe huizen, die Cornelis van Stam in dat 
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jaar tussen zijn huis en de villa Buitendorp aan de Dannestraat liet bouwen. 
Daar werd in 1858 zijn zoon Dirk Johannes de Jager geboren. In 1859 huur
de hij de middelste van drie woningen aan de oostkant van de Dannestraat 
(nu Dannestraat nr. 6), die het eigendom waren van metselaar J.C. Coens. 
De vorige bewoner, Petrus Johannes van Nimwegen, had in dit pand een 
winkel gedreven en Dirk nam die er bij over, want in het bevolkingsregister 
van 1860 werd hij ingeschreven als winkelier-werkman. Dirks vrouw zal de 
winkel samen met haar inwonende moeder hebben beheerd. In 1862 kreeg 
ze een dochter, Theodora, die in 1885 met de smid Pieter Balk13 trouwde. 

Dirk de Jager had wat geld kunnen overhouden, want in 1885 kocht hij 
het blokje van drie huizen14 waarvan hij al 25 jaar het middelste bewoonde. 
Na zijn overlijden in 1900, waarvan aangifte werd gedaan door de 36-jarige 
aanspreker Dirk Willem Gerwig, kwamen de huizen op naam van zijn we
duwe J.E. den Hertog. Die verhuisde in 1902 met haar dochter naar het huis 
Kerkhof A 78 (nu Kerkplein), waar tevoren schilder H.L. Vervat had ge
woond. Na haar overlijden kwamen de huizen aan de Dannestraat in 1905 
op naam van haar kinderen, die de panden in 1921 verkochten aan de huis
schilder Hendrik Post van de Dannegracht. 

Dirks zoon Dirk J o h a n n e s de Jager 1 5 was brievenbesteller. Hij ver t rok in 1876 n a a r 
Loenen, m a a r kwam omstreeks 1893 met vrouw en drie kinderen te rug naa r Breukelen-
Nijenrode. Hij woonde daa r op verschi l lende adressen , onder a n d e r e D a n n e s t r a a t 1, 
Brouwerij 6 en Dannes t raa t 8. Omstreeks 1905 kocht en betrok hij het houten huis Bohème, 
aan de noordzijde van de Poeldijk (toen Wijk B nr. 74, la ter Stat ionsweg 2 en omstreeks 
1985 gesloopt). Zijn vrouw verhuurde er kamers aan diverse onderwijzeressen en ambtena
ren. Om over de Kerkvaar t te komen hadden zij geen polsstok nodig, want zij m a a k t e n 
gebruik van de draaibrug die voor het huis van de buren (nu Mari jkestraat 26) lag. Pas in 
1914 vroeg en kreeg Dirk Johannes vergunning voor het aanleggen van een eigen draai
brug. De constructietekening was gemaakt door zijn neef Jacobus de Jager uit Nieuwer-
sluis, die de brug ook gebouwd heeft.16 Dirk Johannes overleed in 1920. Zijn weduwe ver
huisde in 1935 naar Mr. Tripkade 21 in Maartensdijk-Tuindorp (nu gemeente Utrecht) . 

Noten 

1 Mevrouw H. van der Lee-van Essen, Straatweg 216 te Breukelen, dochter van Adriana 
van Essen-Balk . 

2 Dirk de J a g e r , geb. Breuke len-S t . P ie te r s 15.3.1824, overl . Breuke len -Ni jen rode 
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23.1.1900. Hij trouwde op 22.10.1853 te Breukelen-St. Pieters met Gerritje Wagenaar, 
geb. a ldaar 4.4.1830, overl. Breukelen-Nijenrode 31.8.1855 en hertrouwde omstreeks 
1857 met El isabeth den Hertog (geb. Namen 21.6.1824, overl. Breukelen-Nijenrode 
6.12.1904). 

3 Dirk de Jager , geb. Zuilen 1789, overl. Breukelen-St. Pieters 15.8.1833 (zoon van Wil
lem de J a g e r en Melia Tukker) , werkman, Hervormd; t rouwde Adriana Stekelenburg, 
geb. Breukelen-St. Pieters 1791, overl. aldaar 25.4.1867 (dochter van Jacobus Stekelen
burg) . 

4 Cornelia Maria de Jager, geb. Breukelen-St. Pieters 1825, trouwde aldaar 2.8.1851 met 
He rmanus Nagtegaal en vertrok naar Maarssen; Arie de Jager , geb. 1826 en Ambro-
sius de Jager, geb. 1830. 

5 Gerri t je Wagenaar was een dochter van Willem Wagenaar , geb. 1792, veenman te 
Breukeleveen, en van Adr iana Zeldenrijk. 

6 Zie H.J . van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (4). Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 1, blz. 19 en 21. 

7 N ico laas (Klaas ) de J a g e r , geb . Zuilen 20.5 .1820, overl . B r e u k e l e n - S t . P i e t e r s , 
18.11.1862, trouwde aldaar 1.5.1844 met Petronella (Pietje) Wagenaar, geb. Breukelen-
St . P i e t e r s 22 .8 .1822. H u n dochters waren A d r i a n a (geb. Breuke len -S t . P i e t e r s 
30.11.1845) en Wilhelmina (geb. Breukelen-St. Pieters 26.1.1848). Het overlijden van 
Nicolaas werd aangegeven door zijn broer Dirk, werkman, oud 36 j a a r (moet zijn: 38) 
en J .C. Str ietman, tuinman, oud 48 jaar. 

8 Wil lem H e n d r i k Boom, geb. Kor tenhoef 31 .5 .1833, overl . B r e u k e l e n - S t . P i e t e r s 
18.3.1907. Een van zijn kinderen, Willem Nicolaas Boom, geb. Breukelen-St. Pie ters 
21.8.1873, volgde hem op als jager-bosbaas. 

9 W.H. Boom, 1989. Jeugdher inner ingen van een oud-Breukelaar . Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 4, blz. 201. 

10 J o h a n n e s Broekhu izen , geb. Breukelen-Ni jenrode , 9 .9 .1833, overl . B reuke len -S t . 
Pieters 24.4.1911. Zijn zoon Johannes Pieter Broekhuizen, geb. Breukelen-St. P e t e r s 
10.7.1877, volgde zijn vader op als koetsier. 

11 J .C. Str ie tman, geb. Haar lem 1814, overl. Breukelen-St. Pieters 26.5.1897. Zijn schoon
zoon was Dirk van der Horst, geb. Velsen 1844, overl. Breukelen-St. P e t e r s 2.2.1904. 
Zij woonden Zandpad 14a, later vernummerd tot 34 (nu Laan van Gunterstein 1). De 
tuinmanswoning s taa t ten noorden van de Laan achter de boerderij en onder één dak 
met het koetshuis. 

12 Elisabeth den Hertog, geb. Namen 21.6.1824, overl. Breukelen-Nijenrode 6.12.1904. Ze 
kreeg twee k inderen , Dirk J o h a n n e s in 1858 en Theodora in 1862. H a a r moeder 
Theodora Tieleman, weduwe van Adrianus den Hertog, geb. Utrecht 21.8.1794, overl. 
Breukelen-Nijenrode 3.11.1870, woonde van 1860 tot 1870 bij haa r in. Volgens het fami
lieboek uit 1992 van K. Balk-Oud, "De familie Balk", Uitg. Pirola te Schoor!, was Dirk 
de Jager tu inman op het landgoed Gunterstein en Elisabeth den Hertog de dochter van 
een officier te Namen (in he t bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode komt de vorm 
"den Hertog" een enkele keer voor, maar herhaalde malen s taa t er "den Hartog"). 

13 Pieter Balk, geb. Edam 21.1.1860, overl. Breukelen-Nijenrode 17.2.1936, was smids-
knecht bij Nicolaas van der Wal in de Brugst raa t (nu nr . 11). Zijn baas overleed op 
8.1.1884 en diens weduwe t rouwde op 10.7.1885 met de u i t Harmeien afkomstige 
smidszoon Jacobus Hendrik van Peer. Die zette het bedrijf voort, waarna Balk in 1885 
een eigen smederij begon in de Herenstraat nr. 220 (nu nr. 8) op de hoek van de Nauwe 
of Watersteeg. Hij trouwde op 30.11.1885 met Theodora de Jager , geb. Breukelen-Nijen
rode 15.11.1862. Zij kregen vijf dochters (Kaatje 1886, Johanna Elizabeth 1887, Adriana 
1890, Theodora Pe te rne l l a 1891, Alida 1897) en twee zoons (Wouter 1893 en Dirk 1902). 

14 Kadas t r a l e legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) , a r t . 761 ten 
name van Dirk de Jager , winkelier-werkman, Sectie C nrs . 13, 14 en 15, tweemaal 
"huis en erf 76 el, klasse 17, belastbaar bedrag ƒ 33" en "huis en erf 80 el, klasse 17, be
las tbaar bedrag ƒ 33". 

15 Dirk Johannes de Jager , geb. Breukelen-Nijenrode 2.11.1858, overl. a ldaar 16.11.1920. 
Hij t rouwde met Alyda Hienekamp, geb. Nijkerk 25.2.1859, overl. Breukelen-Nijen
rode 9.8.1899. Op 17.8.1901 trouwde hij met Johanna Führen, geb. Hilversum 19.11.1859. 
Kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn: Dirk (1883), Hendrik (1884), Elisabeth (1887) en 
Willem Adr iaan (1894). 

16 Archief gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/104, Agenda 1914, rubriek XXIV nr. 
2 en 3: tekening voor draaibrug over de Kerkvaart bij perceel Sectie B nr. 74 voor D.J. de 
Jager en een vergunning voor D.J. de Jager voor een uitweg op de Poeldijk. 
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Erepoort in de Breukelse Achterstraat in 1930 

Ties Verkuil Sr 
Niftarlakestraat 1, 3621 GT Breukelen 

Enige tijd geleden ontving de Historische Kring Breukelen van mevrouw 
E.A.W. van den Hoven een oude foto waarop een erepoort te zien is. Deze was 
aangebracht in de Achterstraat (thans de zuidkant van de Kerkbrink) tus
sen de bakkerij van de familie Van den Hoven (thans het huis waarin Ph.J. 
Burggraaf is gevestigd) en het in 1976 afgebroken belastingkantoor. 

Die erepoort werd door bewoners van dat gedeelte van het dorp in de 
zomer van 1930 gebouwd ter gelegenheid van de intocht van de pas benoem
de burgemeester Jhr Mr Herman Hendrik Röell en zijn echtgenote Jonk
vrouwe Jeanne Eliane Huydecoper. De heer Röell was als burgemeester van 
de beide Breukelens (Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters) de op
volger van Mr M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. 

Zoals in die tijd gebruikelijk, werd een nieuwe burgemeester met de nodi
ge feestelijkheden in de gemeente binnengehaald. Een rijtocht in een open 
rijtuig vormde daarvan een vast onderdeel. Die tocht moest natuurlijk 
plaats vinden door een met vlaggen, slingers en erepoorten versierd dorp. 
De publieke ontvangst van burgemeester Röell was op 11 juni 1930. 

Oude foto's van erepoorten zijn bijzonder interessant, omdat op zulke af
beeldingen veelal tevens de bewoners uit de omgeving, waar die poorten ge
bouwd zijn, staan afgebeeld. De foto die we van mevrouw Van den Hoven 
kregen, is des te interessanter omdat deze voor zover ik weet nog niet eerder 
in een boek of tijdschrift gepubliceerd is. Ook in het in 1973 verschenen boek
je "Breukelen en Nieuwer Ter Aa - Oude prenten en prentkaarten vertellen 
verder" van J. van Muiswinkel, waarin op blz. 38 en 39 vier erepoorten zijn 
afgebeeld (in Herenstraat, Kerkstraat, Dannestraat en Engel de Ruyter-
straat), komt deze foto niet voor. (Hij dateerde de intocht abusievelijk in 1931.) 

Bij het bekijken van dit soort kiekjes ontkom je niet aan de gedachte dat 
het leven er vóór de Tweede Wereldoorlog heel anders uitzag dan heden ten 
dage. In de straten was nauwelijks verkeer; een auto was een vrijwel onbe
taalbare luxe voor de gemiddelde burger. Er was geen vrijetijdsbesteding 
van een omvang zoals wij die nu kennen. Het leven was minder gecompli
ceerd en speelde zich voor een groot deel af in de straat of buurt waar men 
woonde en vaak ook werkte. Ouderen legden 's avonds een kaartje met de 
buren of in het nabije café; de jeugd vermaakte zich op straat met hoepelen, 
knikkeren of verstoppertje spelen. 

Deze kleinschaligheid en de betrokkenheid bij de straat of buurt maakten 
ook dat de bewoners bijvoorbeeld op koninginnedag, bij huwelijksjubilea van 
echtparen in de buurt, of bij de intocht van een nieuwe burgemeester straat-
of buurtfeesten organiseerden en soms een erepoort bouwden, waarvan na
tuurlijk een foto gemaakt werd met daarop te zien de bewoners van dat 
gebied en de bouwers van de poort. 

Zo ook de genoemde foto van de erepoort in de Achterstraat uit 1930 (Af
beelding 1). De fotograaf stond voor wat thans bloemenzaak Bonhof is (Kerk
brink 24) en keek in de richting van de Vechtbrug. Links zien we de voor
gevel van tabakswinkel van J.N. de Jong (Herenstraat 2) en rechts achter de 
trap zien we het pand waarin thans Foto De Graaf gehuisvest is (hoek Dan-
nestraat-Brugstraat). 

Zoals gezegd, staan er veelal personen op de foto afgebeeld die in de om
geving woonden of werkten. In dit geval dus mensen uit de Achterstraat, de 
zuidzijde van de Herenstraat, de Brugstraat en de Dannestraat. Met behulp 
van enkele oudere Breukelaars zijn zoveel mogelijk namen bij de personen 
verzameld. Het is natuurlijk mogelijk dat niet al deze namen juist zijn. 
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Afb. 1. Erepoort, die in 1930 in de Achterstraat te Breukelen-Nijenrode stond bij de intocht 
van burgemeester Röell. Achterste rij van links naar rechts: op de trap Hein Hendriks, 
fietsenmaker in de Achterstraat: dan kleermaker Jan Voorend; met pet Jan Roozendaal; 
met hoed H. Mur, die een groothandel en winkel in galanterieën had vóór in de Heren
straat; Riek Brouwer, dochter van melkboer Mathijs Brouwer; mevr. H. Hendriks-Bou-
man; Stien Landzaat; daarnaast met bloemetjesjurk Nel (van Nimwegen-) Epskamp; de 
drie mannen met hoeden op de achtergrond zijn de broers Zeger, Piet en Willem Wouden
berg, wier vader een drankhandel had in de Kerkstraat (nu slijterij Gall & Gall, Kerk
brink 29). Dan volgt op de voorgrond staande zadelmaker R.N. Landzaat Sr met over zijn 
rechter schouder kijkend zijn oudste dochter Jantien, terwijl boven zijn linker schouder het 
gezicht te zien is van mevr. Nelie Roozendaal, de zuster van slager Teus Roozendaal. Ver
volgens mevr. E.A.W. (Bets) van den Hoven-Dijkers; opoe De Kruyf, getrouwd met lood
gieter De Kruyf uit de Achterstraat; het kalende hoofd achter haar is van Bernard Roozen
daal; op de trap staat Cor Landzaat; rechts daarvan een knecht van schoenmaker Zwart; en 
timmermansvrouw Van Zanten-Halstein. De middelste van de drie jongelui links op de 
voorgrond, met overhemd en das, is Piet de Jong; aan zijn linkerhand, met feestmuts, Niek 
Mur, jongste zoon van Henk Mur, en aan zijn rechterhand, onder de trap, Dik van Dee, 
zoon van bakker Van Dee uit de Brugstraat (waar nu bakker Muijs zit). Tussen Jari 
Roozendaal en mevr. Hendriks staat Paul Spee, onderaan de rechter trap Paultje Schilder, 
en tenslotte geheel rechts Jan van Leusden en kruidenierszoon Gerrit van der Horst. 

Bovendien zijn enkele gezichten slechts gedeeltelijk zichtbaar en moeilijk te 
herkennen. Indien er lezers zijn die denken verbeteringen of aanvullingen 
te kunnen geven, dan zou de redactie van dit tijdschrift dat graag vernemen. 
Mocht u in het bezit zijn van een foto van nog een andere erepoort, of weten 
van het bestaan ervan, dan ontvangt zij ook daarvan graag bericht. 
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De voormalige ridderhofstad Rietveld aan de 
Vecht bij Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Wie denkt aan de combinatie Breukelen en kastelen, denkt a a n Nijen-
rode, Oudaen en Gunterstein. Deze drie s taan nog altijd te pronk langs de 
oevers van de Utrechtse Vecht. Er moeten echter meer Breukelse kas te len 
zijn geweest (afgezien van de minstens vijf kastelen die eertijds in Nieuwer 
Ter Aa en omgeving aanwezig waren). Over een van de verdwenen kaste len, 
het Huis Rietveld, is onlangs weer enige informatie aan het licht gekomen. 

De eerste aanwijzing vond ik in een tweedelig encyclopedisch boek ui t 
1725, getiteld " Toneel der Vereenigde Nederlanden, en Onderhorige Land
schappen, Geopent in een Algemeen Historisch, Genealogisch, Geogra
phisch, en Staatkundig Woordenboek". De samensteller van da t boek was 
François Halma. Bladerend door deel 1 zag ik in het artikel "Adel in 't Sticht 
Utrecht" ook een ridderhofstad Rietveld te Breukelen genoemd s taan. Daa r 
wilde ik meer over weten. 

De meeste tot dusver in oud archiefmateriaal gevonden gegevens gaan 
over personen die de naam Van Rietveld droegen. Vooral in archieven met 
betrekking tot Nijenrode komen diverse heren Van Rietveld aan de orde. 

In de laat-14de eeuw worden een J a n en een Jacob van Rietveld genoemd, 
gevolgd door een Willem Jansz van Rietveld. Uit de manier waarop Jacob 
wordt genoemd, blijkt dat de Van Rietvelds tot een adellijk geslacht behoor
den. 

In de ja ren 1430 - 1454, toen Jan I van Nijenrode kasteelheer was, t raden 
Splinter van Rietvelt en Joost van Rietveld meerdere malen als getuigen voor 
hem op bij het opmaken van diverse akten. Vooral als het pachtovereenkom
sten inzake grond in Breukeleveen betrof, komen we Joost van Rietveld veel
vuldig tegen, daarbij vaak in het gezelschap van Dirk van Oudaen, r idder 
Henric Borre en schout Frederick Willemsz. 

Na Joost van Rietveld verscheen nog weer een volgende J a n van Rietveld 
ten tonele en aan het eind van de 15de eeuw opnieuw een Spl in te r v a n 
Rietveld. Daarna lijkt de naam van de adellijke familie Van Rietveld ui t de 
oude Breukelse historie verdwenen te zijn. 

Over het kasteel zelf is tot dusver nauwelijks iets uit oude archiefstukken 
of bij terreinvondsten aan het licht gekomen. 

In het midden van de vorige eeuw bleek de historicus J .J . de Geer er al 
goed van op de hoogte te zijn geweest dat in de Late Middeleeuwen nabij 
Breukelen een notabel geslacht Van Rietveld woonde. Hij gaf tevens bij bena
dering aan waar hun huis gestaan zou kunnen hebben, ook al bleek de in
terpretat ie van een van de bronnen die hij daarvoor gebruikte achteraf niet 
ju is t . 

Oude kaar ten gaven aan waar de kasteelboerderij van de ridderhofstad 
Rietveld gelegen heeft. Het slot moet daar dichtbij hebben gestaan. Ik kom 
dan uit op de plek waar nu de hofstede Het Kraayenest ligt. Dat was een be
grijpelijke vestigingsplek: aan de Vecht, in een bocht waar de rivier n a a r 
weerszijden over flinke afstand te overzien was, en bij de uitmonding van 
een vaarweg komend uit het oostelijke achterland. Er zijn veel overeenkom
sten met het vroegere slot het Huis te Weeresteyn. 

De he ron tdekk ing van de oude r idderhofstad Rietveld was voor h e t 
Utrechts Nieuwsblad belangwekkend genoeg om daar in de k ran t van 28 
mei 1994 ruime aandacht aan te besteden. 

Als de studie over huis en geslacht Van Rietveld verder zijn gevorderd, 
hoop ik in ons tijdschrift nader op dit onderwerp terug te komen. 
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Boekbespreking 

H. van Walderveen , 1994. Breukelen , toen en nu. Uitgeverij Matr i j s , 
Utrecht, 72 biz., ISBN 90-5345-047-5, prijs ƒ 29,95. 

De heer Van Walderveen is niet alleen archivaris/bibliothecaris van de 
Historische Kring Breukelen, maar bovendien een enthousiast amateur-fo
tograaf. Van zijn hand is onlangs een zeer geslaagde fotoreportage met in
formatieve teksten verschenen. 

Als ik het boekje doorblader, wekt het nostalgische gevoelens bij mij op. 
De gemaakte selectie omvat een serie fraaie dorpsgezichten van "Breukelen 
toen" op de linkerpagina's - reproducties van oude litho's, pentekeningen en 
foto's van vóór 1980 - en ter vergelijking foto's van de hand van de auteur, da
terend van eind 1993 op de rechterpagina's daarnaas t - "Breukelen nu". Van 
Walderveen heeft met erg veel zorg zijn positie voor elke foto zo gekozen dat 
het moderne plaatje overeenstemt met het overeenkomende oude, hetgeen 
boeiend vergelijkingsmateriaal oplevert. 

Veel is in en rond Breukelen in de loop der tijden veranderd of verdwe
nen. Verloren gingen onder meer de oude tekenschool (blz. 66 - 67), bakker 
Broer (blz. 24 - 25), het verenigingsgebouw Salvatori bij de N.H.-kerk met 
school en kosterswoning (blz. 28 - 29), het R.K.-klooster (blz. 58 - 59) en het 
oude stationnetje (blz. 68 - 69). Groot is het contrast tussen een oude tekening 
van de Achterstraat en een recente foto van de Kerkbrink, in beide gevallen 
met de Pieterskerk op de achtergrond (blz. 12 - 13). De vroegere woning van 
het R.K.-schoolhoofd oogde fraaier dan het huidige waterschapsgebouwtje 
(blz. 56 - 57). De Kortrijkse molen kwam heel wat mooier uit in een min of 
meer open landschap en met het oude molenaarshuisje ernaast dan in de 
schaduw van Oriental Palace / Motel Breukelen (blz. 42 - 43). Eenaan ta l ter
reinen, zoals dat van de melkfabriek Insulinde (blz. 44 - 45) en de fabriek van 
Hazemeijer (blz. 70 - 71), en panden, bijvoorbeeld het Museum voor Land- en 
Volkenkunde (van L.C. Dudok de Wit, blz. 48 - 49), kregen een andere be
stemming. Van de weinige nog bestaande bedrijfsmonumenten zijn de brou
werij (blz. 8 - 9) en het brandspuitenhuisje (blz. 28 - 29) dringend aan een 
goede restaurat ie toe. Gelukkig zijn ook panden op verantwoorde wijze, met 
behoud van hun oude uitstraling, aangepast aan veranderd gebruik of uit
gebreid, zoals het gemeentehuis Boom en Bosch (blz. 34 - 35). 

Bij elk foto-paar is een korte toelichting gegeven, waarbij veel jaartal len 
en namen zijn vastgelegd. 

De schrijver spreekt in zijn woord vooraf de hoop uit dat het boekje een 
gids mag zijn bij rondwandelingen of fietstochten door Breukelen-dorp en 
omgeving. Minstens zozeer is het echter een boekje om thuis rustig door te 
kijken en bij weg te mijmeren. En dan zijn er nog wel meer plekjes te beden
ken waarvan een vergelijking van de vroegere en tegenwoordige situatie de 
moeite waard zou zijn. De doelstelling was om een handig gidsje samen te 
stellen, maar van mij had deze uitgave best wat dikker mogen worden. 

Het boekje heeft een handzaam formaat. Omslagontwerper en typograaf 
Willem Nobbe en uitgever Matrijs hebben goed werk geleverd. De Stichting 
Matrijs, opgericht in 1981, heeft ten doel zonder winstoogmerk door middel 
van publikaties de belangstelling voor geschiedenis en aanverwante terrei
nen te bevorderen. 

Aanbevolen voor een ieder die Breukelen met eigen ogen in veel opzichten 
heeft zien veranderen of gewoon maar belangstelling heeft voor onze plaat
selijke geschiedenis. Deze uitgave is in de erkende boekhandel verkrijgbaar. 

B. Barelds 
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Varen op de Vecht: een excursieverslag 

Van veel kan ten is mij gevraagd om een verslag van wat ik vertelde t i jdens de onge
veer vier uur durende vaartocht die de HKB op 4 juni 1994 over de Vecht maakte . Dat k a n 
niet meer dan een zeer selectieve bloemlezing zijn, waarbij ik mij bovendien hoofdzake
lijk beperk tot het gedeelte van de tocht dat over Breukels gebied ging. 

Het dorp Breukelen. N a de val van he t Romeinse rijk veroorzaakte de grote volksver
huizing een onrustige tijd. Omstreeks 500 na Christus vonden de mensen he t veiliger om 
in kleine concentraties bij elkaar te gaan wonen, en ontstonden de eerste dorpjes. Wat we 
t h a n s Danne, Kerkgracht en de rivier de Aa noemen, vormt met e lkaar een oude loop van 
de Vecht. Tot ver in de Middeleeuwen was dat zelfs de hoofdstroomrichting van de Vecht. 
Het dorp Breukelen is van oorsprong een bescheiden woerddorp, dus een nederzet t ing ge
bouwd op een door mensen gemaakte lage woonheuvel op de oeverwal van de Vecht, direct 
benedenstrooms van he t splitspunt van de twee rivierlopen. Op die woerd lag een eenvoudig 
kru i s van paden, dat he t woongebied in vier kwadranten verdeelde. Vanui t dat kerngebied 
heeft het dorp zich geleidelijk uitgebreid. 

In de begintijd van he t dorp was de riviertak naar het noorden nog ondiep en ter hoogte 
van de ophaalbrug mees ta l doorwaadbaar . Toen die bedding dieper werd, bouwden de 
Middeleeuwse Breukelaars daar een brug, die - vanwege de scheepvaar t - vanaf he t begin 
een beweegbare brug is geweest. Om over of onder de brug te passeren, moest tol worden be
taald; de plaatselijke bevolking was daarvan echter vrijgesteld. Tot 1949 verbond de b r u g 
twee afzonderlijke gemeenschappen, laatstelijk de gemeente Breukelen-Nijenrode a a n de 
westkant en de gemeente Breukelen-St. Pieters aan de oostkant van de Vecht. De zorg voor 
de brug was een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat meerdere malen tot bestuur l i jke 
perikelen aanleiding gaf. Toen per 1 j anuar i 1950 beide gemeenten werden samengevoegd, 
kwam de b rug midden in de nieuwe gemeente Breukelen te l iggen en was deze grens-
problematiek definitief voorbij. 

Otterspoor. Al vele eeuwen stond er op de plek van De Oliphant (sedert 1994 De Nieuwe Oli
fant; Straatweg 1) een tapperi j . Tot in de Franse tijd viel deze onder he t gerecht Breukelen-
Proostdij en tussen 1815 en 1949 onder de door samenvoeging gevormde gemeente Breuke
len-St. Pieters, wiens grondgebied voor het overgrote deel ten oosten van de Vecht lag. 

De achtergrond van deze opmerkelijke geografische s i tuat ie ligt diep in de Middel
eeuwen. In de eerste helft van de 12de eeuw werd ongeveer hier , aan de zu idkan t (de 
Maarssense kant) van het Proostdijgerecht, de Otterspoordam gebouwd, ter plaatse van de 
Vecht onderbroken door de Otterspoorsluis. Die dam, die zich tot op flinke afstand oost en 
west van de Vecht ui ts trekte, was aangelegd om de wateroverlast die de s tad Utrecht regel
mat ig van de getijderivier de Vecht ondervond te beteugelen. Maar die Vecht was toen al de 
hoofdader van he t Utrechtse handelsverkeer. Door de beperkingen die de Ot terspoordam 
met -sluis de scheepvaart oplegde, ontwikkelde zich daar een goederenoverslag. Da t leidde 
tot he t ontstaan van he t dorpje Otterspoor, met huizen vermoedelijk aan beide zijden van de 
Vecht. De dam en sluis vormden tussen beide een goede verbinding. He t is aannemel i jk 
dat er bij de Otterspoorsluis een tapperij, een kroeg, stond. Het was in bestuurlijk opzicht 
wenseli jk de beide delen van Ot terspoor b innen één ge rech t sheer l i jkhe id te h e b b e n . 
Vandaar de lob die he t Breukelen-Proostdijgerecht aan de wes tkan t van de Vecht kreeg. 
Nadat in de 14de eeuw veel verder stroomafwaarts een nieuwe dam in de Vecht was gelegd, 
werden de Otterspoordam en -sluis overbodig en konden deze worden opgeruimd. Daarmee 
verloor het dorpje Otterspoor zijn bestaansbasis en verdween dat in de loop der j a ren even
eens van de k a a r t . 

Om misverstanden te vermijden, zeg ik er hier even bij dat he t in 1866 gesloopte huis 
Otterspoor, waarvan he t oude inrijhek nog aanwezig is (Zandpad 27, Maarssen) niet op de 
plek stond waar het dorp Otterspoor heeft gelegen. Het dorp lag noordelijker, op Breukels 
grondgebied, dat wil zeggen ongeveer ter hoogte van De Oliphant. 

Na he t verdwijnen van de Otterspoordam is de verbinding tussen de beide delen van he t 
Proostdijgerecht en later van de gemeente Breukelen-St. Pieters nog eeuwenlang, tot 1957, 
onderhouden door een eenvoudig overzetveer, dat bij De Oliphant voer. 

Kaste len . Vanaf 953 oefende de bisschop van Ut rech t ook de wereldli jke m a c h t in de 
Vechtstreek uit. De stad Utrecht ontwikkelde zich vervolgens tot de belangrijkste p laa t s in 
wat nu Nederland is en bouwde een internationale handel op. Via de Vecht en he t Almere 
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(de latere Zuiderzee) had Utrecht zijn navelstreng met het buitenland. In de loop der eeuwen 
verrezen op de Vechtoevers verscheidene kastelen. 

Oudaen (Zandpad 80) is het enige kasteel in onze omgeving dat nooit verwoest is. Het 
werd gebouwd aan he t eind van de 13de eeuw, althans het zuidelijkste deel, dat aanvanke
lijk de hele ridderhofstad vormde. Zo - met één klein en eenvoudig verdedigbaar gebouw -
begonnen alle ridderhofsteden in onze omgeving. 

In tegenstelling tot de Van Nijenrodes, die uit waren op een machtspositie in ons gebied, 
zochten de heren Van Oudaen hun bezigheden vooral in de stad Utrecht, waar ze - zoals bij 
de landadel gebruikelijk was - een stadskasteel bezaten. De omgekeerde s i tuat ie van te
genwoordig, nu stedelingen zich graag een landelijk gelegen weekendhuisje veroorloven. 

Het tweede huis, thans de noordvleugel van Oudaen, werd - mogelijk in twee fasen - in 
de tweede helft van de 15de eeuw en in de 16de eeuw er tegenaan gezet. Aan de westgevel is 
heel goed he t verschil in bouwtijd te zien, al lijken de twee gebouwen bij eerste indruk iden
tiek. He t baksteenformaat komt niet overeen, de ramen zijn net niet symmetrisch, he t for
m a a t van de treden in de trapgevel klopt niet en er zijn verschillende m u u r a n k e r s ge
bruikt. De traptoren stamt uit de tweede bouwfase van het tweede huis. Het torentje van het 
Posthuis van 1884 aan de Straatweg is een replica van dat hangtorentje van Oudaen. 

In de 17de eeuw is aan de oostkant, dus vanaf de Vecht gezien de achterkant , nog een 
derde huis aan het bouwwerk toegevoegd, hetgeen het woonhuis - dat Oudaen inmiddels ge
worden was - wat gerieflijker maakte en he t geheel meer allure gaf. 

Het hoofdgebouw van kasteel Nijenrode werd omstreeks het midden van de 13de eeuw 
gest icht door Gerard Splinter van Ruwiel. Enkele malen is het verwoest en weer opge
bouwd. Belangrijk voor het onts taan van de vorm waarin we het kasteel Nijenrode nu ken
nen, zijn geweest de eerste burger-eigenaar, de Amsterdamse koopman Johan Ortt , die he t 
gehavende Nijenrode met toebehoren in 1675 (dus kort na het beruchte Rampjaar) kocht en 
Michiel Onnes, eveneens uit Amsterdam afkomstig, die tussen 1907 en 1918 heel veel geld 
in h e t kasteelcomplex heeft gestoken. Nijenrode geldt sedertdien a ls een kas tee l van 
Europese allure. Daar mogen we als Breukelaars best trots op zijn. Minder positief ben ik, 
a ch t e r a f gezien, over de psycho-sociale beïnvloeding die eeuwenlang v a n u i t h e t hu i s 
Nijenrode n a a r de lokale bevolking is u i tgegaan. 

De Van Nijenrodes waren uit op macht, rijkdom en aanzien. Door een bewuste strategie 
van rijke vrouwen kiezen om mee te trouwen en kopen wat via een huwelijk niet in handen 
te krijgen viel, wisten ze onder meer datgene wat er in Breukelen van de oude feodale sa
menleving over was gebleven onder hun controle te krijgen. Dat gold niet alleen voor de ei
gendomsverhoudingen, vooral ten aanzien van de grond, m a a r betrof ook de sociale ver
houdingen, he t grote klasse-onderscheid. Hun adellijke opvolgers waren al n ie t anders . 
Wil lem Turck bijvoorbeeld schaak te allebei de k inderen van een overleden h e e r van 
Nijenrode, twee dochters, zocht uit wie van die twee de erfdochter was en forceerde een hu
welijk met haa r , waarna hij de andere dochter weer vrij liet gaan. Zo'n man m a a k t ook 
niet de indruk met weinig tevreden te zijn geweest. 

De door de bezitters van Nijenrode eeuwenlang bevorderde situatie met een nederige 
burgerij die opzag tegen hen die het voor he t zeggen hadden, heeft ook he t vestigingsklimaat 
beïnvloed ten tijde van de stichting van de Vechtbuitens. Natuurlijk trok de schoonheid van 
he t rivierlandschap en was de beschikbaarheid van te verbouwen boerderijen en nieuw te 
bebouwen kavels van belang. Maar daa rnaas t hielden veel rijke Amste rdammers ook van 
aanzien en kritiekloze bewondering en die vonden ze in onze streek, meer dan in he t altijd 
wat woelige Amsterdam. 

Nog tot in onze eeuw zijn sporen van een feodale geesteshouding in Breukelen te bespeu
ren geweest. 

Op de plaats van het huidige huis Gunterstein moet al in de 14de eeuw een kasteel zijn 
gebouwd. Dat werd in 1511 door de Utrechters verwoest, omdat de toenmalige eigenaar, 
Hendr ik de bas taard van Nijenrode, Habsburgs gezind was. Het werd al spoedig hers te ld 
en in 1673 opnieuw verwoest, ditmaal door het Franse leger. In 1680 - 1681 liet Magdalena 
Poulie Gunterstein opnieuw herbouwen op het kleine, door een slotgracht omgeven terrein-
tje van he t oude kasteel. Dat laatste, nu nog bestaande vierkante huis, twee verdiepingen en 
een onderhuis hoog, en met twee bijgebouwen die een voorplein begrenzen, vertoont zowel 
kenmerken van de Middeleeuwse kasteelbouw als van de 17de-eeuwse bui tenplaats-archi
tectuur. 

De bewoners van Gunters te in hebben nooit macht over Breukelen uitgeoefend, m a a r 
wisten vooral in de laatste eeuwen wel een speciale band met het dorp te ontwikkelen. 
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Tussen Breukelen en Nieuwersluis s taan of stonden geen kas te len langs de Vecht (af
gezien van he t Huis te Weeresteyn, dat een specifieke functie had ten aanzien van h e t ach
te r land t en oosten ervan). Toch waren er wel kaste len tussen Breukelen en Nieuwers lu is . 
Maar die s tonden in Nieuwer Ter Aa en omgeving: kasteel Ruwiel, h e t Huis Ter Aa, kas
teel Clarenborch (heel vroeger ook wel he t Huis Over die Aa genoemd), kasteel Aastein en 
he t mysterieuze kasteel Anxtel. Want tot ver in de Middeleeuwen liep de hoofdscheepvaart-
route over de Vecht via de Aa. De doorbraak van de Vecht ongeveer rechts t reeks van Breu
kelen n a a r he t la tere Nieuwersluis was er al wel, maar was voor de meeste schepen toen op 
veel p laa tsen nog te ondiep. En als er daar nauwelijks scheepvaart was, waarom zou men 
er op de oever dan kastelen zetten? 

Wanneer je de geschiedenis kent, is het cultuurlandschap veel beter te begrijpen. 

Gewestgrens. Sedert het eind van de 13de eeuw lag de grens van het gewest Utrecht langs de 
noordkant van he t Breukelse gebied. In 1296 werd Floris V vermoord. Een van de hoofd
daders was Gijsbrecht van Aemstel. Zoals gebruikelijk hadden diverse v e r w a n t e n v a n 
Gijsbrecht van Aemstel zich met hun bezittingen borg voor hem moeten stellen, toen deze 
Gijsbrecht j a r en eerder door de graaf van Holland met allerlei goederen werd beleend. Na 
de moord op Floris V eiste diens opvolger de borgstellingen op. Zo werden he t Loenen-
Cronenburghsgerecht en de gerechtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten bij 
Holland getrokken en voortaan als grafelijke leengoederen uitgegeven. Tot h e t Cronen-
burghsgerecht behoorde behalve een flink gebied ten oosten van de Kromme Angstel ook 
een klein deel van het dorp Loenen. De rest van het dorp bleef Stichts. De gewestgrens tus 
sen het Sticht Utrecht en Holland kwam dus op vreemde wijze dwars door Loenen te lopen. 

De wijziging die in 1297 in de gewestgrens werd aangebracht , verk laar t ook de n a a m 
van de bu i t enp laa t s Over-Holland. Mijnden, langs de oostelijke Vechtoever, was toen Hol
lands grondgebied en de buitenplaats werd dus aangelegd tegenover Holland. 

Tijdrekening. Die grenscorrectie van 1297 had voor onze streek meer curieuze gevolgen. 
K u n t u zich bijvoorbeeld voorstellen dat u, over he t Zandpad re izend, t e r hoogte v a n 
Weeresteyn plotseling van 1994 in het jaar 1993 wordt teruggezet en ergens tussen Loenen 
en Vreeland weer van 1993 in 1994 terugspringt? In he t verre verleden kon zoiets je wel 
degelijk overkomen! Want in de 13de tot 16de eeuw was er iets opmerkelijks aan de h a n d 
met de tijdrekening rond de grens tussen het Sticht Utrecht en Holland. 

Het j aa r 1221 was voor de mensen in het Sticht Utrecht een lang jaar . Het bisdom Utrecht 
volgde eeuwenlang de tijdrekening die in Keulen werd aangehouden. In de Karol ingische 
tijd liet men daar he t jaar beginnen met de eerste kerstdag, 25 december. Zo ook nog in 1221. 
Maar vanaf 1222 liet men in Keulen en Utrecht het jaar aanvangen met de eerste paasdag. 

In he t graafschap Holland ging men er pas in 1300 toe over he t j aar met pasen te la ten be
ginnen. Meer dan driekwart eeuw lang leefde men aan weerszijden van de Stichts-Hol-
landse grens tussen het kerst- en paasfeest dus in een verschillend jaar . 

Nieuwjaarsdag op de eerste paasdag laten vallen was op praktische gronden toch niet 
een erg bevredigende regeling, omdat pasen geen vaste datum had. In Keulen ging men 
daarom op 25 december 1310 weer terug naar een "Jahresanfang" met de eerste kers tdag; 
het bisdom Utrecht volgde met ingang van 25 december 1311. In Holland bleef men nog 
meer dan twee-en-een-halve eeuw langer volhouden met een j a a r da t van paasfees t to t 
paasfeest liep. Al die tijd leefde men in he t Sticht Utrecht en Holland tussen kers t en pasen 
dus weer in verschil lende jaren. 

Voer men met een jaagschuit over de Vecht, dan ging de persoon op het j aagpad - als men 
van Utrecht naar Muiden reisde - in die periode bij de eerste keer dat hij over de gewest
grens kwam een jaar in de tijd terug en de tweede keer weer een j aa r in de tijd vooruit. Om
dat Mijnden, Loosdrecht en een deel van Loenen als gezegd in 1297 bij Holland waren in
gelijfd, lag die jaardrempel die tussen kers t en pasen bestond toen zowel aan de noordgrens 
van Breukelen als ter hoogte van de Dirck A. Lambertskade, ten zuiden van Vreeland. 

Vooruitgeschoven posten van het oude Ronde Dorp van Breukelen. Insul inde , een nieuw-
bouwwijkje van Breukelen, is gebouwd op de plek waar in 1890 de stoomzuivelfabriek 
Insulinde werd gevestigd, een bedrijf dat zich vooral toelegde op gecondenseerde melk voor 
de export, in hoofdzaak naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. In vroeger tijden lag 
in he t zuiden van wat nu Insulinde heet een hopakker. Direct ten noorden daarvan bevond 
zich een stenen huis, dat enige faam genoot en in stukken uit de 15de en 16de eeuw heel lang 
bekend stond als het huis van Evert Uiterwaard of Wtteweerd, ook toen die Evert - die he t 
ambt van schout had uitgeoefend - al lang overleden was. Ook toen echter moet he t al een 
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oud huis geweest zijn, met mogelijk als een van de functies om de nederzett ing Breukelen 
aan de zuidkant enige bescherming te bieden. In een oorkonde uit 1455 werd geschreven 
over he t zogeheten "Dolre-goed", gelegen ten noorden van Nijenrode en s t rekkend vanaf 
de Vecht naa r het westen. Mogelijk sloeg die oude naam op hetzelfde gebied. De adellijke 
heren van Dolre waren leenheren van Breukelen tot kort na 1300. Het speciaal naar hen ge
noemde onroerend goed zal niet een doorsnee-kaveltje land zijn geweest. Het zuidelijke 
deel van Insulinde biedt historici zodoende nog enig spannend speurwerk. 

Kort voor het punt waar de Herenstraat op de Straatweg uitkomt lag vroeger de uitmon
ding van de Heycop, een lange watergang, die moest dienen om he t in 1385 - in samenhang 
met he t graven van dat kanaal - opgerichte grootwaterschap Heycop genaamd De Lange 
Vliet een betere afwatering op de Vecht te bezorgen. Vóórdat de uitmonding van de Heycop 
op deze plek werd gegraven, lag ze wat verder naar het noorden; dat was in ieder geval zo tot 
in de 17de eeuw. Vermoedelijk heeft men die ui tmonding verlegd toen de sluis tussen 
Heycop en Vecht aan vervanging toe was. Later heeft de aanleg van het in 1892 geopende 
Merwedekanaa l ( thans Amsterdam-Rijnkanaal) nogal wat verander ingen in de oudere 
waterlopen in ons gebied ten gevolge gehad. Zo verloor ook het oude uitmondingsstuk van 
de Heycop zijn functie. Op de plek van het herenhuis dat thans Meeuwenhoek heet (Straat
weg 172), was gedurende de vele eeuwen waarin regelmatig scheepvaar tverkeer tussen 
Vecht en Heycop plaats vond, een tapperij gevestigd. Daarover is gepubliceerd in de jaar
gang 1989 van ons tijdschrift. Een klein eindje voorbij Meeuwenhoek stond vóór he t be
ruchte Rampjaar 1672 - 1673 het stenen huis Sprockelenborch. Vermoedelijk was he t een 
vers terk te boerderij, die mede de functie had om het dorp Breukelen aan de noordkant 
enige bescherming t e bieden tegen gevaren van buitenaf. Een vergelijkbare situatie dus 
met die welke eertijds ten zuiden van het dorp, ter hoogte van het huidige Insulinde, be
stond. 

Steenbakkerij. Hoe ver de steenfabriek Vecht en Rhijn (Straatweg 3) in de geschiedenis 
te rug gaat, is mij nog niet bekend. Zeker is dat hij er in de 18de eeuw was, maar vermoede
lijk is hij nog een heel s tuk ouder. Al ten minste vanaf de eerste helft van de 15de eeuw werd 
er rond Breukelen baks teen gefabriceerd. In de jaren veertig van onze eeuw kwam aan de 
s tenenprodukt ie op Vecht en Rhijn een eind. Het aan de overzijde van de Vecht gelegen 
Cromwijck (Zandpad 42, Maarssen) was eveneens vanouds een steen- en tegelbakkerij . 

Achter de steenfabriek Vecht en Rhijn stonden nog tot na het midden van onze eeuw der
t ien er bij horende povere arbeidershuisjes, in twee rijen haaks op elkaar. Meteen na Vecht 
en Rhijn s taan aan weerszijden van de Vecht nog steeds huisjes die overwegend hun oor
sprong vonden in reeksen kleine oude woninkjes voor he t steenovenvolk. 

Buitenhuizen. In de 16de eeuw verloren de kastelen hun strategische betekenis. De Vecht
streek werd in toenemende mate ontdekt door rijke stedelingen. Vechtbuitens met prachtige 
u u i i i C " *>i* ojictKufc^fcib g i n g e n neu d a i ü i c i i uuiiiiiici en . i n uc iwccUc n e i n v a n ue i / a e e e u w 
en de eers te helft van de 18de eeuw beleefde de zegepralende Vecht h a a r hoogtepunt . 
Trekschuiten en particuliere jachten bepaalden het beeld op het water. Over de buitenplaat
sen bes taa t vrij veel l i tera tuur ; daarom beperk ik mij hier tot één voorbeeld en enkele min
der bekende gegevens. 

Boom en Bosch is een van de mooiste resterende Vechtbuitens. Het doet thans dienst als 
gemeentehuis van Breukelen. Gesticht kort na 1673, is het vooral beroemd geworden door 
Engel de Ruyter , r idder en vice-admiraal van Holland en West-Fr ies land, die he t hu is 
overigens slechts drie jaar bezat, van 1680 tot 1683, en door Theodoras Boendermaker, die er 
in he t begin van de 18de eeuw een enorm lusthof van maakte. Het hoofdgebouw toont enkele 
typische kenmerken van de Vechtbuitens uit de Gouden Eeuw. Het is symmetrisch en blok
kendoosacht ig van vorm, een stijl waaraan vooral de naam van de architect Phil ips Ving-
boons is verbonden, en heeft identieke gevels aan de rivier- en de landzijde. Tussen huis 
en rivier zien we een vereenvoudigde versie van een Franse tuin in de stijl van Le Nôtre, 
geometr isch in ui t leg, me t buxushagen en beuken. Niet te verge ten ook de pracht ige 
Catalpa 's of t rompetbomen, die in juni-juli grote orchidee-achtige bloemen dragen; daa rna 
vormen zich vruchten in de vorm van tot 25 centimeter lange peulen. Aan de andere kant , 
tussen huis en Markt ligt een tuin in de Engelse landschapsstijl. Aan de Vechtoever is van 
de oorspronkelijke Boendermaker - tu in nog een in de Vecht ui tgebouwde aanlegste iger 
aanwezig, waar vroeger de t rekschui t kon aanleggen; daar s t aa t een smeedijzeren hek in 
Lodewijk XIV-stijl. Aan weerszijden van de steiger een fraaie tu invaas uit 1715 op een hoge 
piëdestal . 

Vergelijkbare aanlegplaatsen met ijzeren hek vindt u onder meer bij Vreedenoord (wat 
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door klimop overgroeid), Vecht en Dam en Vegtvliet. 
In de achtertuin van Straatweg 188 staat aan de Vechtoever vrij onopvallend een betrek

kelijk eenvoudig ijzeren hek met bovenop de naam Vechtstroom. Dit is alles wat er nog 
over is van een oude buitenplaats met die naam. 

Het voorhuis van de gebroken-wit gepleisterde boerderij Boomrijk (Zandpad 54) met 
groene Louvre-luiken werd in 1833 als buitenhuis gebouwd. Hier is sprake van een omge
keerde gang van zaken; he t kwam veel vaker voor dat boerderijen tijdens de Gouden Eeuw 
in bui tenplaa tsen werden veranderd. Een aardig detail is he t halfronde r a a m rechts in de 
voorgevel van Boomrijk met het naar beneden klappende eveneens halfronde Louvre-luik. 

Het oorspronkelijke Klein Boomrijk is niet he t bescheiden woonhuis dat nu die naam 
draagt, m a a r he t dubbele huis ten noorden daarvan, met de vier grote ramen (oorspronke
lijk deuren) in de lange gevel aan de Zandpadzijde. 

Grigia en h e t wat noordelijker gelegen Klein Boom en Bosch zijn twee 19de-eeuwse 
Vech thu izen . Gr ig ia deed vóór de Tweede Wereldoorlog d iens t a ls k i n d e r z i e k e n h u i s . 
Klein Boom en Bosch was vele jaren lang de woonplek van de bekende toneelspeler Eduard 
Verkade en zijn vrouw Dr. E.F. Verkade-Cartier van Dissel. Daarvoor, tussen 1919 en 1930, 
woonde er de emeri tus-predikant Siebold Ulfers. Hij was van 1880 tot 1884 dominee in 
Tienhoven (Utr.) en stond la ter in Rotterdam, maar kreeg in zijn tijd vooral bekendheid 
door zijn l i te ra i re werken, waaronder de roman "Oostloorn". 

Beroepsscheepvaart. Gedurende de 19de eeuw maakte de Vecht deel uit van de drukbevaren 
handelsroute tussen Amsterdam en he t Rijnland. De zeilvrachtvaart werd in toenemende 
mate vervangen door de stoom- en sleepvaart. Het wonen langs de oevers van dit deel van 
de Keulse Vaar t h a d veel van zijn vroegere aantrekkeli jkheid verloren. 

In 1875 besloot de gemeente Breukelen-Nijenrode tot de aanleg van een gemeentelijke 
afmeerplaats aan de Vechtoever. Daartoe werd in 1876 een terrein aan de Herens t raa t naas t 
"de kerk van de Afgescheiden gemeente" aangekocht voor een bedrag van ƒ 1200,-; voor de 
inrichting was nog een even groot bedrag nodig. Dat werd aan de gemeente geleend door de 
heer H.D. Willink van Collen, van Gunterstein. In 1877 kwam bij he t gemeentebestuur een 
verzoek binnen van de rederij Stoomvaart op de Vecht om voor het afmeren van hun stoom
boten gebruik te mogen maken van de nieuwe aanlegplaats . Dat verzoek werd afgewezen: 
de plek was bestemd voor kleine bootjes; bovendien zou het afmeren van stoomboten extra 
kosten aan de steiger met zich brengen. Later werd de Loswal toch mede voor omvangrij
ker bedri j fsmatige doeleinden gebruikt , zoals de aanvoer van bouwmate r i a l en . Tegen
over de Loswal s t aan de graanpakhuizen van de vroegere mee lhande laar Van Muiswin
kel. In l a te r j a r en dienden deze als garages van de t ranspor tonderneming Trio (Mur), die 
vervolgens - tegen vergoeding - ook veelvuldig vrachtwagencombinaties op he t Loswal-ter-
rein had s taan . Nadat Trio in 1986 definitief was verhuisd naar het bedrijfsterrein ten wes
ten van he t Amsterdam-Rijnkanaal, liet de gemeente het Loswalgebied hers t ruc tureren . 

Na de opening van he t Merwedekanaal in 1892 werd he t aanvankel i jk rus t ig op de 
Vecht. Er was nog plaatselijk en regionaal vaarverkeer. Maar in de loop van de tegenwoor
dige eeuw ging de recreatievaart in steeds sterkere mate het beeld bepalen. 

Waterlinie. Aan de oostkant van de Vecht s taan op een aantal plaatsen bunkers . Dat zijn 
betonnen groepsschui lplaatsen voor mil i tairen, bedoeld als afwachtingsdekking voordat 
men de loopgraven in ging. Ze werden hier vlak vóór de Tweede Wereldoorlog gebouwd, 
als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterl inie. 

De landsverdediging met behulp van een daartoe planmatig ingerichte waterl inie heeft 
een geschiedenis van meer dan drie eeuwen. 

In 1629 beveil igde Freder ik Hendr ik he t gewest Hol land door de aan l eg van een 
Utrechtse Waterl inie langs de Vecht en de Vaartse Rijn van Muiden tot Vreeswijk. Ook 
werd een plan ontwikkeld voor een tweede kunstmat ige linie, een Hollandse Water l inie , 
langs de lijn Schoonhoven - Oudewater - Woerden - Nieuwersluis, waar deze moest aan
sluiten op de Utrechtse Linie langs de Vecht tot Muiden. Pas 40 jaar later werd dit plan voor 
een tweede linie door stadhouder Willem II uitgevoerd. 

In het Rampjaar 1672 - 1673 deed de Waterlinie goede dienst. Minder was dat het geval 
in 1794 - 1795, toen opnieuw het Franse leger hier kwam, maar ditmaal met steun van de 
Nederlandse patr iot ten. 

In 1816 - 1824 werd begonnen met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die 
ook de stad Utrecht binnen de waterlinie bracht; het werk aan die linie werd in 1840 - 1860 
voortgezet, na een onderbreking tussen 1825 en 1840 wegens de Belgische opstand. Bij de 
mobilisatie in 1870 (Frans - Duitse oorlog) kwamen veel gebreken aan he t licht, die in 1874 
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leidden tot verbeteringswerken. 
In 1885 werd de br isantgranaat ingevoerd, waartegen geen fort bestand is. In 1914 - 1918 

was de Nieuwe Hollandse Waterl inie niet temin in s t aa t van verdediging. In de mobilisa
tie van 1939 - 1940 werd die linie voor de laatste keer betrokken, maar het gebruik van lucht
landingstroepen door de Duitsers toonde duidelijk aan dat de linie geheel verouderd was. 

Verdere opmerkenswaardige bijzonderheden. De hofstede Het Kraayenest (Zandpad 88) 
ligt bij een sluisje da t een aan de zuidzijde van de Nieuweweg stromend kronkelend water
tje verbindt met de Vecht. Dat watertje was oorspronkelijk een riviertje dat zijn oorsprong 
vond in de grote veenwildernis ten oosten van de Scheendijk, het Breukeleveen. Bij de ont
ginning van dat veengebied werd het riviertje naar het oosten verlengd als de Vaart , la ter 
de Tienhovense Vaar t en thans het Tienhovens Kanaal geheten. Onlangs is komen vast te 
s taan dat bij de sluis in de Middeleeuwen een kasteel heeft gestaan, de ridderhofstad Riet
veld (zie blz. 168 van dit tijdschrift). In het later hier gebouwde huis Het Kraayenest was 
eeuwenlang, tot in de Franse tijd, he t rechthuis van de gerechtsheerlijkheid Breukelen-
Proostdij gevestigd. Daarna, tot 1949 het gemeentehuis van Breukelen-St. Pieters, een ge
meente die was gevormd door samenvoeging van Breukelen-Proostdij en Breukeleveen. 

Tegenover de ingang van het park van Nijenrode, bij de dienstwoning St raa tweg 17, 
ligt een opmerkelijke, twee verdiepingen hoge tuinkoepel, gebouwd in het midden van de 
19de eeuw. Op dit strategische punt heeft men een mooi uitzicht over de Vecht en wordt men 
zelf niet gezien door de hoge ligging. De koepel heeft nooit bij kasteel Nijenrode gehoord, 
wel gedurende enige tijd bij Gunterstein. Het verhaal wil dat deze voorpost van Gunters te in 
in die tijd een dagelijkse doorn in het oog was van de eigenaar van Nijenrode. Thans is de 
vorig j a a r geres taureerde koepel eigendom van een particuliere stichting. 

He t kleine okerkleurige gebouwtje nabij de linker Vechtoever op he t terrein van Beek
oever is een oudduifhuis. Het is het enige duifhuis in de vorm zoals die bij de buitenhuizen 
voorkwam, dat in onze omgeving bewaard gebleven is, zij he t dat he t enkele ja ren geleden, 
toen he t er erg vervallen bijstond, op het nippertje van de ondergang werd gered. Daa rna is 
he t keur ig gerestaureerd. 

Van de vroegere Breukelse bierbrouwerij De Vijfhoek, a ls brouwerij in gebruik vanaf 
ten minste de 16de eeuw tot omstreeks 1870, rest nog een bescheiden stenen bedrijfspand. 
We hopen vurig dat in de uitvoering van de plannen die de Gemeente Breukelen heeft met 
de hier s taande bedrijfspanden, dit gebouw wel fraai gerestaureerd wordt, maar zijn be
s taande uiterlijk zal behouden. 

Weltevreden, noord van de Danne, is een laat 18de-eeuws huis met erf; het huis heeft een 
rechte kroonlijst uit de 19de eeuw. De naam van het huis s taat boven de deur. 

Het tweede huis l inks noord van de Vechtbrug (Brugstraat 19) draagt het jaar ta l Anno 
1680. Dit in oorsprong 17de-eeuwse pand heeft een gevel met een 19de-eeuws karakter . Van 
de vier vens ters van de verdieping zijn de luiken van he t l inker en rechter venster altijd 
gesloten. Da t komt omdat het nep-vensters zijn, er zit niets achter; ze dienen alleen om het 
hu is aan de rivierzijde een royaler karakter te geven dan het in werkelijkheid heeft. 

Vlak h ie rnaas t ligt op de linker Vechtoever een oudegemeentestoep. Daar konden, in de 
tijd vóórdat de openbare waterleiding bestond, de mensen uit de woningen in de omgeving 
water halen en de was doen. De grond van he t daar achter liggende steegje was particulier 
bezit, maar er rust te stoeprecht op, wat betekende dat alle mensen die naar de stoep wilden 
gaan daarover vrij recht van overpad hadden. 

De sluis bij De Vliegende Kraai (Zandpad 133) is een van de oude toegangspoorten naar 
de Breukeleveense en Loosdrechtse Plassen. Het ligt aan de monding van een oud rivier
tje, de Weere, da t in de Middeleeuwen uit de achterliggende hoogveenwildernis kwam. 
Tijdens he t in cultuur brengen van het uitgestrekte Breukeleveense gebied is da t riviertje 
in fasen naa r he t oosten verlengd in de vorm van de Weersloot. De Weersloot was voor de 
Breuke levener s eeuwenlang de belangri jkste vaarverb inding me t de bui tenwereld . Te
genwoordig passeren m a a r weinig schepen de Weersluis; de vaste en maar 1,80 meter hoge 
brug vlak voor de sluis vormt voor de meestal hogere schepen een barrière. Ten noorden 
van de Weersluis en de Weere begint Nieuwersluis en daarmee de Gemeente Loenen. Het 
grote, vroeg-18de-eeuwse Vechtbuiten Weeresteyn (Zandpad 29, Nieuwersluis) is duidelijk 
genoemd naa r he t watertje de Weere. Er hoort een fraai park in landschapsstijl bij met twee 
mooie houten bruggetjes. Bij de Weersluis stond vroeger een versterkt stenen huis , ' t Huis 
te Weeresteyn, met kasteelachtige allures, dat het Rampjaar 1672 - 1673 niet heeft overleefd. 

Arie A. Manten 
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Mededelingen van het bestuur 

HKB-avond met lezing in Nieuwer Ter Aa 

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, waarin alleen nog m a a r op de oevers van de 
rivieren gewoond kon worden, heeft zeer boeiende gegevens opgeleverd, zodat he t een in teres
sante avond belooft te worden. De toegang is voor leden gratis, anderen betalen ƒ 5,-. 

Vertelavond en Dudok de Wit herdenking in Breukelen 

De jaarl i jkse bloemenlegging bij het beeld van L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar") in 
het park van Boom en Bosch is dit jaar op vrijdagmiddag 30 september, 16.30 uur . 

De HKB-najaarsledenvergadering zal op woensdagavond 9 november 1994 worden gehou
den in he t Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breukelen, aanvang 20.00 uur . Dat wordt een vertel
avond, onder leiding van de heer H.J. van Es, met medewerking van verschi l lende oudere 
Breuke laars . Gesproken zal worden over onderwerpen als school, huisves t ing , vrouwenleven 
en middens tand in het dorp Breukelen tussen de beide Wereldoorlogen. In Nieuwer Ter Aa 
waren dergelijke HKB-vertelavonden een groot succes (zie ook de vers lagen ervan in ons tijd
schrift), zodat we verwachten dat deze avond in Breukelen-dorp ook veel belangste l l ing zal 
t r ekken . Toegangsprijs: leden grat is , anderen ƒ 5,-. 

Onthulling van de eerste HKB-informatiepanelen bij monumentale panden 

Zaterdag 10 september is he t landelijk weer Open Monumentendag. Voor details verwijzen 
we u n a a r de dag- en weekbladen. Als gewoonlijk doen we ook in Breukelen d a a r a a n mee. 

Informatieborden bij monumentale gebouwen zijn heel geschikt om belangs te l lenden m e e r 
inzicht te bieden in ons cultureel erfgoed. Op vrijdagmiddag 7 oktober 1994 zullen bij de 
P ie te rskerk in Breukelen de eerste drie in opdracht van de HKB vervaardigde informatiepa
nelen officieel worden onthuld. Daarbij zullen de burgemeester van Breukelen , W.F.E. van 
der Feltz, de plaatsvervangend-hoofddirecteur van de ANWB, Ir J . Barkhof, en verscheidene 
andere genodigden aanwezig zijn. De beide andere panelen hebben be t rekking op de dorps-
kerk in Nieuwer Ter Aa en Groenlust met twee aangrenzende boerderijen te Kockengen; deze 
beide informatieborden zullen zo spoedig mogelijk na de onthulling op hun bestemde plek wor
den geplaatst . De begroting voor dit project laa t nog een fors tekort zien, zodat vrijwillige bij
dragen bijzonder welkom zijn. We hopen zelfs dat er fondsen gevonden k u n n e n worden om in 
de komende tijd nog meer van deze borden te kunnen laten maken. 

Monumentenzorg, recreatie en economie 

Monumentenzorg kost niet alleen geld, maar kan ook geld opbrengen. De gemeente Breu
kelen ligt in een voor zowel b innen landse als bu i ten landse toe r i s t en a a n t r e k k e l i j k e om
geving en zou meer rust ige recreanten kunnen trekken dan t hans he t geval is en deze langer 
hier kunnen laten blijven. Die conclusies ontlenen we aan een medio 1994 verschenen studie
rappor t " V W Breukelen; he t 'Vechten' waard?", gemaakt door vijf s tuden ten van de Hoge
school voor Toerisme te Breda. Enkele citaten uit dit rapport: "Breukelen heeft een grote cul
t uu r scha t binnen haa r gemeentegrenzen, met name door de aanwezigheid van de pracht ige 
Vechtbui tens ... Helaas is de toegankelijkheid en de bereikbaarheid beperkt . Ook is er weinig 
sp rake van promotie en presenta t ie van deze culturele bez ienswaard igheden" . "De Monu
mentenzorg vanuit de gemeente is niet optimaal te noemen". "De gemeente biedt de toer is t 
geen musea ...". Momenteel "zijn cultuur, toerisme en recreatie . . . niet eerste pr ior i te i ten 
van de gemeente. Daarbij komt nog dat de ondernemers niet samenwerken bij de ontwikke
ling van he t toeristisch/recreatief aanbod." Voor de hele plaatselijke gemeenschap iets om over 
na te denken? 

Jaarmarkten 1994 

Bij de HKB-kraam op de j aa rmark ten in Breukelen en Kockengen meldden zich zeven, 
respect ievel i jk vijf nieuwe leden aan . De verkoop van boeken, losse t i j d sch r i f t nummers , 
l a n d k a a r t e n , prenten en foto's bleef wat beneden de verwacht ingen. Tijdens de wekelijkse 
werkavond van de Kring kun t u echter ook bestellingen plaatsen! Onze hartel i jke dank aan de 
vrijwilligers die de deelname aan de j a a rmark t en mogelijk m a a k t e n . 
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