
Verschijnt viermaal per jaar ISSN 0922-1247 

TIJDSCHRIFT 

HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

. ««»"»",'*: 

Jaargang 9 
Nummer 4 

December 1994 



fflSTOKISOTE KEING BE1UKELI 

BESTUUR 
A.A. Manten, Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 

voorzitter 
H.J. van Es, Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen tel. 61988 

vice-voorzitter 
Mw. N. Peppink-Greven, Helmbloeml3, 3621 RZ Breukelen tel. 65063 

lste secretaris 
H. Polderman, Stinzenlaan-Noord 108, 3621 RK Breukelen tel. 61716 

2H p ^Pf*T*ptfîT*i ^ 

B. Barelds, Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen tel. 61779 
penningmeester 

H. van Walderveen, Van Couwenhovenstr. 15, 3621 CC Breukelen tel. 62413 
archivaris/bibliothecaris 

J.G. Bokma, Daslook 51, 3621 RR Breukelen tel. 61120 
J.B.R. Pol, Herenstraat 30, 3621 AR Breukelen tel. 65507 
G. Versloot, Portengen 97, 3628 ED Kockengen tel. 03464-1293 

REDACTIE 
Mw. H.A. Manten-Werker, Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen tel. 62253 

DOELSTELLING 
De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van 
Breukelen en de omgeving van Breukelen, alsmede met die aspecten van de 
regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn voor 
een goed begrip van de geschiedenis van de gemeente Breukelen. 

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 
Gewone leden (inclusief tijdschrift) ƒ 32,50 /jaar 
Verdere leden uit zelfde huishouden (zonder tijdschrift) ƒ 15,00 /jaar 
Eerdere afleveringen van dit tijdschrift zijn aan nieuwe leden 

nog (beperkt) leverbaar voor ƒ 10,00 / nummer of ƒ 32,50 /jaargang 
Prijs van losse nummers voor niet-Kringleden ƒ 12,50 / exemplaar 

BETALINGEN 
De lidmaatschapsbijdrage dient te worden voldaan na ontvangst van de 
acceptgirokaart. 
Bankrekeningnummer: 3106.48.521 (t.n.v. penningmeester Historische 
Kring Breukelen). Gironummer van de (Rabo)bank: 42595. 

KRINGAVOND 
Iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, in het souterrain van "Boom en 
Bosch" (gemeentehuis), Markt 13, Breukelen (ingang zuidzijde). 



177 

Leenmannen en -vrouwen van de gerechts-
heerlijkheid Laag-Nieuwkoop, 1392 - 1727 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Laat in de 10de eeuw kwamen de ontginningen van de veenwildernissen 
tussen Vecht en Oude Rijn op gang. In een aantal achtereenvolgende fasen 
werd een aanzienlijk gebied in cultuur gebracht, en ontstond een verschei
denheid aan nieuwe bestuurlijke eenheden.1 

Ten westen van de Vecht werden bij Breukelen eerst het Otterspoorbroek 
en Oud Aa, en bij Maarssen het Maarssenbroek ontgonnen. Vervolgens 
kwamen ten westen van Otterspoorbroek de ontginningen Kortrijk, Vijf-
hoeven en Gieltjesdorp tot stand. In de derde fase ontstond Portengen-Zuid
einde, in de vierde Kockengen. 

De ontginningen Laag-Nieuwkoop, de Haar en de Lage Haar 

Tijdens de uitvoering van de derde fase kregen de ontginners die met de 
Vechtstreek als eerste uitgangsbasis van oost naar west werkten collega's in 
zicht die van zuid naar noord groeven en de Oude Rijn als basis hadden.1 Zij 
kwamen niet verder dan twee fasen. 

Ten zuidwesten van het Maarssenbroek ontstond Themaat . Ten zuidwesten daarvan 
lag het gebied van De Haar, dat twee gerechtsheerlijkheden zou worden, die beide een oor
sprong hadden als eerste-fase Oude-Rijnontginningen en evenals Themaa t in he t zuiden 
grensden aan de oude riviergronden van het gerecht Vleuten. De oostelijkste van deze twee 
was he t gerecht De Haar waarin he t gelijknamige kasteel werd gebouwd,2 de westelijkste 
het gerecht Lage Haar (lange tijd ook bekend als het Loefsgerecht van Ruwiel). 

Het gebied van Laag-Nieuwkoop was de Oude-Rijnontginning van fase 
twee die het verst naar het noorden kwam. Hoewel het oorspronkelijke Laag-
Nieuwkoop bestond uit een bijna vierkant gebied, was het totale patroon van 
de ontginningen die in deze omgeving vanuit de oeverwallen van de Oude 
Rijn werden uitgevoerd over het algemeen minder strak van lijn dan dat 
van de Vechtontginningen. Dat duidt er op dat ze als restontginningen wer
den uitgevoerd toen de aangrenzende ontginningen vanuit de Vecht al min 
of meer waren gerealiseerd.3 De werkers vanuit de Oude Rijn hadden bijge
volg rekening te houden met vastliggende buitengrenzen. Dat houdt in dat 
Laag-Nieuwkoop jonger moet zijn dan het belendende Portengen-Zuideinde, 
en in oorsprong 12de-eeuws is. Het wat oudere De Haar dateert misschien 
nog uit de 11de eeuw.4 Het ongeveer 270 morgen grote Laag-Nieuwkoop,5 

waar in weg en wetering inbegrepen zullen zijn geweest, zal aanvankelijk 
plaats geboden hebben aan waarschijnlijk 16 boerderijen met elk ongeveer 
16 morgen (ca. 13,5 hectare) land. 

Deze Middeleeuwse ontstaansgeschiedenis legde de hoofdlijnen in de 
s t ructuur van het gebied voor verscheidene honderden jaren vast. 

In de oorlog van 1672 - 1673 trachtte een monsterverbond, gesmeed door de koningen van 
Frankr i jk en Engeland en de bisschoppen-keurvorsten van Munster en Keulen, tevergeefs 
de eigenwijze Republiek der Zeven Provinciën van de kaar t te vegen. Het F ranse leger van 
Lodewijk XIV richtte toen in onze omgeving veel schade aan, ook in en rond De Haar . Na 
die oorlog verviel het gehavende kasteel De Haar meer en meer tot een pittoreske ruïne, die 
menig schilder en tekenaar inspireerde. Pas in 1892 werd onder leiding van bouwmeester 
Dr P.J .H. Cuypers met de herbouw van kasteel De Haar begonnen. Deze Cuypers was niet 
alleen de laa ts te Middeleeuwer van Nederland maar ook de eerste projektontwikkelaar; 
hij was de mening toegedaan dat alle elementen van een bouwwerk door één hand dienen 
te worden ontworpen ter wille van een goede samenhang van het totaal. 
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Na de Franse tijd (1795 - 1813) kwamen de twee oude gerechtsheerlijkheden onder twee 
verschi l lende gemeenten te vallen: De H a a r samen met T h e m a a t onder de g e m e e n t e 
Haarzu i l ens en de Lage Haar (evenals Gieltjesdorp, Vijfhoeven en Zuideinde van Por ten
gen) onder de gemeente Laag-Nieuwkoop.6 Toen Laag-Nieuwkoop in 1942 aan de vergrote 
gemeente Kockengen werd toegevoegd, werd ook de Lage Haar deel van die gemeente . He t 
bescheiden Haa rzu i l ens deelde van 1852 tot 1953 één burgemees te r me t de gemeen t e 
Vleuten. Bij de jaarwisseling 1953/1954 hield Haarzui lens op als afzonderlijke gemeen te 
te bestaan en werd het deel van de nieuwe gemeente Vleuten-De Meern. Per 1 januar i 1964 
werd - ingevolge de wet van 20 november 1963 tot gemeentel i jke he r inde l ing van de 
Vechts t reek en wijziging van de grenzen van enkele nabij deze s t reek gelegen gemeenten -
he t grootste deel van het vroegere Loefsgerecht van de gemeente Kockengen losgemaakt en 
eveneens bij Vleuten-De Meern gevoegd. 

Oudste gerechtsheren van Laag-Nieuwkoop onbekend 

Wie in de begintijd zeggenschap hadden over de gerechtsheerl i jkheid 
Laag-Nieuwkoop heb ik tot dusver niet kunnen achterhalen. Vermoedelijk 
zal zij aanvankelijk een eigen gerechtsheer hebben gehad. Maar die betrek
kelijke zelfstandigheid raakte zij al vrij snel kwijt. 

Ergens gedurende de eerste anderhalve eeuw van haar bes taan moet de 
gerechtsheerlijkheid Laag-Nieuwkoop in handen zijn gekomen van de heer 
Van Goye, die zetelde op het Huis Ten Goye.7 Dat lag in het dorp da t we 
thans kennen als 't Goy (tussen Houten en Wijk bij Duurstede). Niet direct 
naas t de deur dus! Deze heer gaf vervolgens gerecht, tijns en tiende als leen
goed uit aan leden van bevriende families. 

In 1316 had het geslacht Van Goye in elk geval voet aan de grond in Laag-Nieuwkoop. 
In da t j aa r t rad Loef van Ruwiel als getuige op ten behoeve van Gijsbert (Gijsbrecht) Uten 
Goye.8 

Aanvankel i jk was de heer Van Goye een zelfstandig edelman, die zijn Huis Ten Goye 
in vrij bezit had . Graaf Willem III van Holland maak te daar een eind aan . Die dwong 
Ghisebrecht (Gijsbrecht) Uten Goye bij oorkonde van 29 maar t 1333 zijn Huis Ten Goye 
"mitten voirburghe ende metten hofstede daer 't op staet ten uteren cante toe van der u ters te 
cinghelen" aan de graaf op te dragen en het van hem in leen terug te ontvangen, echter op 
voorwaarde dat he t voor de graaf altijd een "open Huus wesen sal", da t wil zeggen dat de 
graaf er te allen tijde als hij dat nodig vond troepen kon legeren en he t hu is in zijn oorlogs
voeringen kon gebruiken. Zoals bij he t afstand doen van allodiaal goed wettelijk vere is t 
was, moest de opdracht van het Huis Ten Goye aan de graaf vervolgens nogmaals geschie
den "bi r ade van maghen en vrunden" van Gijsbrecht - dus met goedkeuring van zijn ver
wanten en vrienden. Reeds 6 dagen later, bij oorkonde van 4 april 1333, vond dat plaats .9 

Van Leenhof van Goye naar Leenhof van Vianen 

In het begin van de 14de eeuw trouwde ridder Hendrik (Henrick) van 
Vianen (ca. 1285 - 1352), Heer van Vianen, zoon van Hubrecht van Vianen en 
Agniese van Langerak (Langheraecke), met Katharina van Goye (Katerine 
Uten Goye). Deze Katharina was de tante en erfgename van een jong overle
den kind Van Goye, waarvan de voornaam niet bekend is, dat in rechte lijn 
afstamde van de heren Van Goye. Zij beiden waren de laats te dragers van de 
adellijke geslachtsnaam Van Goye.10 

Toen op 4 april 1333 de familie en vrienden van Gijsbrecht Uten Goye er mee ins temden 
dat Ten Goye een leen van de graaf van Holland werd, was daarbij ook r idder Zweder van 
Vianen aanwezig, een broer van Gijsbrechts zwager Hendrik van Vianen. Andere aan
wezigen waren r idder Dieric (Diederik) van Lienden, Hubrecht de Scencke van Culen-
burch en zijn broer J a n van Culenburch (beiden neven van moederszi jde) en G h e r y t 
(Gerard, Gerri t) van den Vliet (een zwager).9 Een klein gezelschapje dus maar . 

Door de doelbewust op bezitsuitbreiding gerichte huwelijkspolitiek van de 
heren Van Vianen kwam na het overlijden van Kathar ina van Goye he t 
Leenhof van Goye in het bezit van het Leenhof van de heren Van Vianen.11 
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De hiervoor al genoemde Loef van Ruwiel was getrouwd met Alijsen,8 dochter van Hu-
brecht van Vianen en Agniese van Langerak. Gijsbert Uten Goye en Hendr ik van Vianen 
waren dus zwagers en Kathar ina Uten Goye een schoonzuster van Loef. Dat werpt licht op 
de belening van Loef van Ruwiel met het gerecht de Lage Haar (zie ook Afbeelding 1). 

Gijsbert I van Ruwie 
Heer van Ruwiel 

1 Hubrecht van Vianen 
Heer van Vianen 
x Agniese van Langerak 

1 
\ 

Gijsbert II van Ruwiel 
Heer van Ruwiel 

1 
Loef x 
van 
Ruwiel 

Alijsen 
van 
Vianen 

1 
Hendr ik van Vianen 

Heer van Vianen 
x Kathar ina van Goye 
zuster en (indirect) 
erfgename van 
Gijsbrecht van Goye 

Afb. 1. Huwelijksverbintenissen die de basis legden voor het in de eerste helft van de 14de 
eeuw als zodanig gevormde Loefsgerecht van Ruwiel, een gerechtsheerlijkheid die van het 
Leenhof van Goye overerfde naa r he t Leenhof van Vianen. Onduidelijk is of dat gebied 
ook daarvoor al een afzonderlijke bestuurseenheid was. 

De oude lenen van Goye 

Uit het archief van dit Viaanse leenhof12 kunnen we een goed beeld krij
gen van de ooit zeer uitgebreide bezittingen van het Leenhof van Goye. Het is 
een lange lijst, maar de stukken in kleine letter kunt u desnoods overslaan. 

Centraal stonden ui teraard de bezittingen in 't G o y , n t e weten: (1) het Huis Ten Goye 
met gerecht, heerlijkheid en verder toebehoren, dat de leenheer houdt van Holland; (2) de 
hofstede13 Oostrum met 12 morgen 1 4 land; (3) een hofstede genaamd de Berg; (4) een hofste
de in 't Goy, groot 4 (later 7) hont; (5) een hofstede genaamd de Geer; (6) een samengesteld 
bezit in 't Goy en omgeving, te zamen omvattend 22 morgen land en de halve tiende in 't 
Waal en in leen uitgegeven aan zeven verschillende leenmannen; (7) een bouwing in 't 
Goy in he t overeind, genaamd op de Vijfhoeven, groot 28 morgen binnen- en buitendijks, 
en nog vier andere bebouwingen en stukken land, te zamen 49 morgen; (8) 7 morgen land 
naas t de hofstede van de leenman over de Meer en 14V2 morgen achter de hofstede op de 
Eng; (9) 2V2 morgen land op Genekensdam, 2 morgen over de Oosterlaak, 4 hont bij de 
Loeriker brug en 3 morgen aan beide zijden van de s t raa t nabij Wickenborg; (10) 4 mor
gen land op Vriemerveld en 2V2 morgen boven Genekensdam; (11) 6 morgen land in 't 
Goy; (12) drie stukken land in 't Goy, te zamen 9'/2 morgen groot; (13) 4 morgen land in 't 
Goy; (14) 4 morgen land in 't Goy bij de papenprove; (15) 3 morgen land in 't Goy in 
Oostrum; (16) 2 morgen land in 't Goy; (17) 10 hont land in 't Goy over de Oosterlaak bij des 
Weldigen hofstede; (18) 5 hont op Middelveld in 't Goy; (19) 2 hont land in 't Goy; (20) twee 
akkers in 't Goy op de Eng, genaamd Acht akker; (21) 6 morgen land aan de oostzijde van 
de hofstede te Overdamme; (22) 4V2 morgen land in het gerecht van 't Goy in Loerik; (23) 3 
morgen land in Loerik in he t gerecht van de leenheer in 't Goy. 

Aangezien wij ons primair richten op de geschiedschrijving van de ge
meente Breukelen, zijn voor ons vooral van belang: (24) gerecht, tijns en 
tiende van Laag-Nieuwkoop in de parochie Kockengen; en (25) 3V2 morgen 
land in Laag-Nieuwkoop. Bovendien: (26) 56 morgen land met tien hofste
den, gelegen ten zuiden van De Haar (in leen aan Loef van Ruwiel); en (27) 
een halve hoeve land met tiende en toebehoren op de Lage Haar. 

Niet al leen de Lage H a a r (Loefsgerecht van Ruwiel), maar ook de aanpa lende ge
rechtsheerlijkheid De Haar met het kasteel en de daaraan verbonden rechten was in han
den gekomen van het Huis Ten Goye en vervolgens van dat van Vianen: (28) he t Huis Ter 
Haar met vrijthof, gerecht, tijns, tienden en verder toebehoren, 9 hoeven land op Haarveld, 
en 2 hoeven land op Haarveld waar het Huis Ter Haar op staat; (29) 6 morgen land op Hoog 
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Haarveld in De Haar , een hoeve op Hoog Haarveld, alsmede een halve hoeve op Haarve ld 
nabij he t vrijthof, 7 morgen land op Haarveld, alles met gerecht, tijns en t iende; (30) 4 hon t 
land; de t iende van de helft van een halve hoeve behorend aan Dirk Bokelsz van de Mye; 
de tiende van 8 hont in de Roeyhoeve op Haarveld. 

Verder vielen onder de lenen van Goye: (31) de helft van de t iende van Honswijk; (32) 
een hofstede, groot 1 hont , in Honswijk; (33) een viertel land in Honswijk; (34) 3 morgen 
land in Honswijk, aan de Lek; (35) 2 morgen 2 hont land in Honswijk, aan he t Boterdiep; 
(36) 2 morgen land in Honswijk; (37) IV2 morgen land in Honswijk, a a n de Honswi jker 
wetering; (38) een akker land buitendijks in Bloemenstein in he t kerspel Honswijk; (39) 1 
morgen l a n d in Well ingwijkerveld in Honswijk; (40) 1 morgen l a n d in Wel l ingwijk; 
(41) 4 morgen land in Amerongen op de Hoeven, aan de Ameronger wetering; (42) 7 hon t 
land in Dwarsdi jk; (43) een hofstede genaamd Tielland, in Houten , en 1 morgen l and 
daa rnaas t ; (44) 18 morgen land in Houten, aan de wetering tussen Houten en Schalkwijk; 
(45) 3 morgen land in Houten; (46) 11 hont land tussen De Geer en Houten; (47) 8 hont land 
tussen de Houterweg en de dwarsweg, Houten; (48) 2V2 morgen land op Delf in Houten en 1 
morgen aan he t eind van de Lange voort; (49) 2V2 morgen land op Delf aan de Attevelder 
kade; (50) de huizing en hofstede te Hardenbroek (in Langbroek) die de leenheer houdt van 
Gelre, met 4 morgen land; (51) de tiende op Leemkolk bij Hardenbroek (later vermeerderd 
met een visserij en zwanerij in de Kromme Rijn); (52) een akker in Neder langbroek in de 
dertighoeven Goywaarts met het stenen huis Domenstein; (53) 4 morgen land in de dertig-
hoeven; (54) 2 morgen land in Langbroek; (55) 5 morgen land ( la ter m e t hofstede) in 
Odijk; (56) 2 morgen land in Odijk; (57) een derde van twee vier te is veen en veld in 
Oostveen aan de Bisschopswetering; (58) een veen op Ridderveen, s t r ekkende van de 
Vuursche tot De Bilt; (59) gerecht en tijns van de 20 hoeven in Raven en de halve t iende 
daarvan ten oosten van de Rijn; (60) de tiende in Raven; (61) de t ienden van 9 hoeven in 
Nederraven ten westen van de Rijn bij Utrecht; (62) een waard, genaamd Gravenwaard , 
in Redichem met visserij en toebehoren; (63) de hofstede Markenburg, Schalkwijk, me t 24 
morgen land waar de burcht op placht te staan; (64) een hoeve land in Schalkwijk; (65) een 
halve hoeve land in Schalkwijk; (66) nog een halve hoeve land in Schalkwijk; (67) nog 
een halve hoeve land in Schalkwijk; (68) 8 morgen land (een halve hoeve) in Schalkwijk; 
(69) een viertel (4 morgen) land in Kanebroek, Schalkwijk; (70) 3 morgen land in Kane-
broek, s t r e k k e n d e van de Honswijker weter ing n a a r Schalkwijk; (71) 2 morgen l a n d 
s t rekkende van de Honswijker wetering naar Schalkwijk; (72) de helft van een vier tel , 
geheel 3 morgen groot, in Schalkwijk naar 't Goy. 

Tot de opmerkelijke rechten welke deel u i tmaakten van de goederen van he t Huis Het 
Goye behoorden: (73) de begeving van de kapel van Bloemenstein in he t kerspel Honswijk; 
(74) het hanekoorn in het kerspel Houten, in 1392 zijnde Gijsbert Scive voor 15 mud haver 
ui t zijn erf te Houten , de nonnen van Oudwijk voor 14 mud min 1 schepel h a v e r u i t 
Abbenhoeve, de vrouw van Hubert van Wulven voor 10 mud min 1 schepel haver u i t h a a r 
erf a ldaar , Willem Huber tsz voor 6V2 mud haver ui t zijn erf, He rman van Wulven voor 3 
mud en 1 schepel uit zijn erf, Herman Wy voor 3 mud haver uit zijn erf, Simon Pont iaansz 
te Oud-Wulven voor 3 mud en 1 schepel haver uit zijn erf, Gerard van Voorn voor 2 m u d 
haver uit zijn erf, Egbert Hermansz voor 2 mud haver uit zijn erf, Filips Ernstsz voor 2 
mud haver ui t zijn erf, Willem Mengelaar voor 1 mud haver uit zijn erf, J o h a n die Wit te 
voor 1 mud uit zijn erf, Johan Quint voor 6 schepel uit zijn erf en Herman van Kamp voor 
10 mud ui t zijn erf aldaar. 

Gezien tegen de achtergrond van zo'n omvangrijk bezit zal de hoge leen
heer op Ten Goye, en zeker die op het Huis Vianen (waaraan bovendien nog 
diverse andere grote complexen bezittingen ten deel waren gevallen15), wei
nig meer zorg aan Laag-Nieuwkoop hebben besteed dan de nodige admini
stratieve aandacht. Het enige dat telde, was dat het wat geld opbracht. 

Gerechtsheren van Laag-Nieuwkoop van 1392 tot 1550 

Vanaf 1392 is bekend aan wie het gerecht, de tijns en de t ienden van 
Laag-Nieuwkoop door het Leenhof van Vianen in leen werden uitgegeven.16 

De begunstigde had de status van gerechtsheer (in Holland ambachts
heer genoemd). Hij was verantwoordelijk voor de lagere rechtspraak, regel
geving en bes tuur en mocht aanspraak maken op diverse inkomsten uit het 
gerechtsgebied en op andere rechten, zoals het visrecht in de binnen het ge-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 4, 1994 



181 

recht gelegen wateren, het recht van zwaandrift enz. 
De navolgende beleningen zijn in de Viaanse archieven terug te vinden 

(zie ook Afbeelding 2): 

18 augustus 1392: Heer Johan van Renesse kreeg Laag-Nieuwkoop in 
leen, met de "ledige hand" (dus zonder dat hij daarvoor aan zijn leenheer 
Hendrik van Vianen jaarlijks een vergoeding hoefde te betalen).16 

De volgende beleningen werden uitgegeven door personen uit het ge
s lacht Van Brederode, als uitvloeisel van het huwelijk van erfdochter 
Johanna van Vianen met Walraven van Brederode. 

16 april 1420: ridder J an van Renesse van Rijnauwen werd met Laag-
Nieuwkoop beleend, op dezelfde wijze als zijn vader.17 

4 maart 1460: J a n van Renesse van Rijnauen, neef van de leenheer , 
kreeg de Laag-Nieuwkoopse goederen van Vianen in leen.18 

Johan van Renesse (1392 - 1420) 
I 

Jan van Renesse van Rijnauwen (1420 - 1460) 
I 

Jan van Renesse van Rijnauwen (1460 - 1476) 

overdracht  

Frederick VI Uten Hamme Jan Uten Hamme 
(1476 -1482) (voogd over minderjarige neef en achterneef Frederick) 

I 
Frederick VII Uten Hamme 

(1486 [de facto 1482] -1503) 
I 

Frederick VIII Uten Hamme 
(1503 - 1550; sedert 1530 gerechtsheerlijkheid uitgebreid) 

Frederick IX Uten Hamme 
(1550-1552) 

Elisabeth Uten Hamme 
(1553-1566) 
x J a n van Wanrooy Sr 

I 
J a n (Johan) van Wanrooy (Uten Hamme) 

(1569 [de facto 1567]-1587) 
I 

J a n van Wanrooy Uten Hamme 
(1588-1631) 

Jasper Uten Hamme van Wanrooy 
(1632-1644) 

Friderik Uten Hamme 
(de facto medebestuurder 
1645 -1695) 

Johan Uten Hamme 
(1645-1663) 

Hubert Uten Hamme 
(1664-1686) 

Margare tha Uten Hamme 
(1686-1727 [?]) 
laatste van het geslacht 
Uten Hamme 

Afb. 2. Gerechtsheren en gerechtsvrouwen van Laag-Nieuwkoop tussen 1392 en 1727 en 
hun onderlinge verwantschap (situatie 1687 - 1727 onzeker). 
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27 april 1476: Laag-Nieuwkoop werd in leen gegeven aan Frederick VI 
Uten Hamme, neef van de leenheer en bewoner van kasteel Den Ham,1 9 bij 
overdracht door ridder J a n van Renesse van Rijnauen. Het geslacht Uten 
H a m m e leverde toen al geruime tijd de gerechtsheren van Por tengen-
Zuideinde, dat leengoed was van de bisschop van Utrecht.20 

Frederick VI Uten Hamme, die getrouwd was met Margriete van Drakenborch, werd 
in 1469 door de graaf van Holland met het verdedigbare huis Den Ham beleend, als opvol
ger van zijn in 1468 in ball ingschap overleden vader Frederick V.21 Laats tgenoemde had 
in een conflict met het Utrechtse Kapittel van Oudmunster aan he t kortste eind getrokken. 
Aan een conflict met het Kapittel van St. J a n kwam ruim 10 jaar later , onder zijn zoon, een 
e ind . 2 2 Frederick VI bracht het tot Maarschalk van het Nedersticht. In zijn tijd woedde in 
he t Sticht een burgeroorlog, die voortvloeide uit een aantal geschillen tussen de Utrechters 
en bisschop David van Bourgondië, welke tweedracht in 1481 - 1483 op zijn hevigst was. 
Frederick Uten Hamme schaarde zich krachtig aan de zijde van de bisschop, terwijl de 
meeste andere edelen in deze strijd voor de Utrechters kozen. In 1479 werd hij in Utrecht 
krijgsgevangen gemaakt, waarna hij onder ede beloofde niets te zullen doen wat de s tad 
zou schaden. Hij bleef daarna echter toch de bisschop steunen, wat in 1481 leidde tot een 
beleg en verwoesting van Den Ham. Frederick werd la ter in Breukelen gevangen geno
men en naar Utrecht afgevoerd, waar hij op 16 april 1482 "mit den sweerde" ter dood werd 
gebracht . Na zijn dood nam hetzij zijn weduwe, hetzij zijn broer J a n vermoedelijk enige 
tijd de zaken waar, zonder dat zij officieel met Den Ham en Laag-Nieuwkoop waren be
leend. Pas in 1484 werd Fredericks nog minderjarige zoon en erfgenaam Freder ick VII 
onder voogdij van zijn oom J a n Uten Hamme door de graaf van Holland met Den Ham be
leend. Met vereende krachten hebben de Uten Hammes het kasteel weer opgebouwd.23 

14 maart I486: J a n Uten Hamme nam de Viaanse leenbrief inzake Laag-
Nieuwkoop in ontvangst namens Frederick VII Uten Hamme, zijn neef.24 

De reden waarom de belening met Laag-Nieuwkoop nog weer zo'n twee j a a r 
langer op zich liet wachten, is mij tot dusver onduidelijk. 

6 mei 1503: J an Uten Hamme haalde opnieuw een leenbrief op bij he t 
Leenhof van Vianen, ditmaal namens de volgende Frederick Uten Hamme, 
zijn (achter)neef, "bij dode" (= wegens het overlijden) van Frederick, diens 
vader.25 Deze Frederick VIII Uten Hamme was blijkbaar, net als zijn vader 
destijds, bij zijn aantreden als gerechtsheer van Laag-Nieuwkoop nog min
derjarig. Later trouwde hij met Gerarda van Zuylen van Zevender. Zij kre
gen zes dochters en één zoon, die evenals zijn vader, grootvader en over
grootvader Frederick heette. Op de oudste van de dochters, Elisabeth, kom 
ik later nog terug. Vier volgende dochters (Margriet, Philippota, Cathar ina 
en Mechteld) werden non; de jongste (Anna) komt niet op enige kloosterlijst 
voor, maa r ik heb evenmin aanwijzingen gevonden dat ze ooit getrouwd is. 

Gerechtsheren van Portengen-Zuideinde 

Hier onderbreek ik het geschiedenisverhaal over Laag-Nieuwkoop even, 
om beknopt in te gaan op het bestuur van het Zuideinde van Portengen. We 
kwamen daar immers ook Uten Hammes tegen. 

De oudste mij bekende vermelding van een telg uit het geslacht Uten 
Hamme in relatie tot Portengen is uit 1375. In dat jaar zegelde ridder Peter 
Utenham, Heer van Den Ham en Bertingen (= Portengen) samen met Otto 
van Arkel en zijn broer Frederik Utenham een akkoord met bisschop Arent 
van Utrecht.2 1 Deze Peter Uten Hamme werd pas op 2 februari 1380 door 
hertog Albrecht van Beieren beleend met het "Huis Den Ham en 7 morgen 
land daar het Huis op staat in 't Ambacht van Vleuten".21 Dit maakt het 
heel waarschijnlijk dat Peter Uten Hamme zijn titel Heer van Portengen 
ontleende aan zijn vader, Frederick I Uten Hamme, die in 1325 als leenman 
van de graaf van Holland Heer van Den Ham werd. 

Deze Frederick is de oudste Uten Hamme die genoemd wordt in he t Huisarchief Den 
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Ham. Zijn naam s t aa t in een charter uit 1367, maar dat document vermeldt verder niets 
over zijn familie en bezit t ingen.2 6 

Tussen vader Frederick en zoon Peter was ook Frederick II Fredericksz 
Uten Hamme, oudere broer van Peter, nog Heer van Den Ham. 

Op 29 november (St. Andriesavond) 1392 werd Freder ick III Uten 
Hamme, die toen nog minderjarig was, met Den Ham beleend, bij dode van 
Peter Uyten Ham, zijn vader.21 Op 17 juli 1394 werd deze Frederick genoemd 
als zijnde meerderjarig. We zagen reeds dat hij op 12 mei 1394 door de bis
schop van Utrecht beleend werd met gerecht, tijns en tienden van vijftien 
hoeven in het Zuideinde van Portengen.20 

Tegen het eind van de 14de eeuw trouwde Frederick III met Machteid (of Mechteld) van 
B r a k e l . 2 7 Uit dat huwelijk zijn drie zonen en een dochter bekend, welke laats te , Geertruid 
Utenham, trouwde met Gijsbrecht (Gijsbert) van Nijenrode, Heer van Velsen en Den Poel 
(de oude vroonhoeve van Breukelen). Later was Frederick III Uten Hamme vermoedelijk 
getrouwd met Hadewich van Zuylen.28 

Frederick III voegde kort na 1400 aan het Huis Den Ham een ongewoon hoge woontoren 
toe (zeven verdiepingen hoog in plaats van de gebruikelijke vier), symbool van welstand 
en macht . Het grondplan van Loevestein diende hem voor deze toren vermoedelijk tot 
voorbeeld; via Machteld van Brakel (die verscheidene bezittingen had in Woudrichem en 
omgeving) was Frederik bekend met het gebied waarin Loevestein is gelegen.29 

Op 3 juli (St. Thomas Aposteldag) 1420 werd Frederick IV Utenham, 
oudste zoon van Frederick Utenham en Machteld van Brakel, door hertog 
J a n van Beieren beleend met de goederen die hij "van de grafelijkheid hou
dende was". Op 5 november 1437 bevestigde hertog Filips de Goede van 
Bourgondië de belening met het Huis Den Ham. 

In 1422 bezegelde Frederick Utenham, Heer van Den Ham en Bertingen, als vertegen
woordiger van Holland de vrede met Utrecht. In 1436 en 1437 zegelde hij als lid van de rid
derschap van Utrecht.21 

Op 13 april 1442 werd Frederick V Utenham Heer van Den Ham en Ber-
tingen, bij transport door zijn vader.21 Hij was de vader van de Frederick 
Uten Hamme die in 1476 beleend werd met Laag-Nieuwkoop. 

Frederick I Uten Hamme 
, ! , 
I I 

Frederick II Uten Hamme Peter Uten Hamme 
I 

Frederick III Uten Hamme 
I 

Frederick IV Uten Hamme 
I 

Frederick V Uten Hamme 

Frederick VI Uten Hamme 
(vanaf 1476 ook gerechtsheer 
van Laag-Nieuwkoop) 

Frederick VII Uten Hamme 

I 
Frederick VIII Uten Hamme 

(tijdens zijn bewind werd Portengen-Zuideinde 
verenigd met Laag-Nieuwkoop) 

Afb. 3. De bijna eentonige lijst van gerechtsheren van het Zuideinde van Portengen van 
ca. 1325 tot 1530. Voor een verdere detaillering is nog nader onderzoek nodig. 
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Vanaf het laatstgenoemde jaar hadden het Zuideinde van Portengen en 
Laag-Nieuwkoop dezelfde gerechtsheer. 

De leenregis ters van he t Huis Den Ham (in leen ondergebracht in he t Rijksarchief te 
Utrecht) noemen geen grondbezit van Den Ham in he t gebied van Por tengen-Zuideinde. 
Men had daar dus blijkbaar alleen bestuurlijke rechten. 

Daarentegen had Den Ham, in elk geval in la ter ja ren , wel diverse eigen bezi t t ingen 
buiten he t Zuideinde van Portengen en Laag-Nieuwkoop.30 

Bestuurlijke reorganisatie 

In 1530 vond zowel een samenvoeging van gerechtsheerlijkheden plaats 
als een wijziging in de bestuursvorm: "Aan die van 't Zuideinde van Porten
gen, Nykoop, Vijfhoeven en een huis in Gerverskop, heeft Keizer Karel [V], 
in den jaare 1530, tot één Geregt en Vierschaar vereenigd zynde, in plaatse 
van het Buurregt, vergund het Schepenregt te gebruiken, zo dat er regt ge
daan werdt bij eenen Schout, en vyf Schepenen, jaar lyks te vernieuwen", 
via benoemingen door de gerechtsheer.5 De eerste die als zodanig schepenen 
in het gereorganiseerde gerecht Laag-Nieuwkoop kon aanstel len, Frederick 
VIII Uten Hamme, overleed in 1550.31 

Het onderscheid tussen burenrecht en schepenrecht is al eerder in dit 
tijdschrift aan de orde geweest.32 

Het grondgebied van de bij de herindeling in 1530 ontstane vergrote gerechtsheerli jk-
heid Laag-Nieuwkoop valt tegenwoordig voor het overgrote deel onder de gemeente Breu-
kelen. Het kasteel van waarui t het werd bestuurd staat echter in Vleuten en valt dus als zo
danig buiten he t studiegebied van de Historische Kring Breukelen. In 1536 werd da t kas 
teel Den Ham door de Staten van Utrecht als ridderhofstad erkend. 

Ook het ui tgebreide, geheel agrarische gerecht Laag-Nieuwkoop kon 
geen aanspraak maken op een eigen korenmolen. 

Sedert de Late Middeleeuwen had men voor he t oprichten van een molen toes temming 
nodig van de landsheer (tot 1528 de bisschop, daarna de keizer). De wind was namelijk 
niet overal grat is , m a a r moest gepacht worden tegen een jaarlijkse betaling, het zogeheten 
windgeld. Veelal bezaten bepaalde gerechtsheren het windrecht als onderdeel van h u n 
heerlijke rechten. Nauw verweven met he t windrecht was het ban- of molenrecht. Da t hield 
in dat de bewoners van een gerechtsheerlijkheid verplicht waren h u n graan door een daar
toe aangewezen molen te la ten malen. De mensen in Laag-Nieuwkoop, Zuideinde van 
Por tengen , Giel t jesdorp, Themaat , Kockengen, Kockengen-Lokhors tgerecht , Spengen , 
Gerverskop, Breudijk zijnde Moersbergensgerecht, en de heerli jkheid De H a a r moes ten 
la ten malen door de molen van De Haar . Pas t i jdens de Bataafse Republiek is bij de 
Staatsregel ing van 1798 het windregaal vervallen verklaard.3 3 

Gerechtsheren en -vrouwen van Laag-Nieuwkoop van 1550 tot ca. 1700 

Kijken we vervolgens naar de opvolgers van Frederik VIII Uten Hamme 
als gerechtsheer van de verenigde heerlijkheid Laag-Nieuwkoop, Zuideinde 
van Portengen en Vijfhoeven, kortweg Laag-Nieuwkoop genoemd. 

25 augustus 1550: Frederick IX Uten Hamme J r kreeg Laag-Nieuwkoop 
in leen, bij dode van Frederick, zijn vader.34 

Frederick IX is nog geen twee j a a r gerechtsheer van Laag-Nieuwkoop geweest . Hij 
overleed in 1552 en had toen blijkbaar geen nakomelingen, want op 26 juni 1552 werden de 
nagela ten goederen van zijn vader Frederick Utenham en zijn moeder Ge ra rda bij onder
handse akte herverdeeld tussen zijn zusters Elisabeth en Anna. Een maand later , op 26 juli 
1552, beschikte keizer Karel V dat Elisabeth zelf vrij over de overdracht van de h a a r toege
vallen goederen kon besl issen: "Kaerle by der gracien gods Roomsch Keyser, Coninck 
van German ien etc. ve rk laa r t dat hij El isabeth Fredericxdr. Vuyten Ham h e t ve rgun t 
heeft om in h a a r t e s t amen t vrijelijk te mogen beschikken over h a a r erflenen zoals die ge
legen zijn in Holland, Gelre en Utrecht".3 5 
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21 februari 1553: J a n van Wanrooy J r aanvaardde de leenbrief aangaan
de Laag-Nieuwkoop namens zijn moeder Elisabeth Uten Hamme, weduwe 
van J a n van Wanrooy Sr, bij dode van Frederick, haar broer.36 

Deze belening aan Elisabeth Uten Hamme (die om juridische redenen een man na
mens h a a r moest laten optreden) kwam laat , veel meer dan een half jaar na he t overlijden 
van h a a r broer, tot s tand. Dat had mogelijk te maken, evenals de hierboven genoemde spe
ciale beschikking van keizer Karel V, met de levensgeschiedenis van El i sabe th . H a a r 
echtgenoot, J a n van Wanrooy (ook wel gespeld Wanrode) was niet van adel, maar "haers 
vaders snijders ofte wiltschut" (voorsnijder of boswachter). Hij schaakte de dochter van 
zijn heer , nam haa r mee "te lande vuyt" (dus naar het "buitenland", naa r de begrippen 
van die tijd, toen elk gewest in wezen een apart land was), en trouwde daar met haar , ver
moedelijk in 1522. In 1523 werd hun eerste kind geboren, Jan van Wanrooy J r . J a n van 
Wanrooy Sr overleed in 1531.31 Na het overlijden van vader Frederick (1550) en broer 
Frederick (1552) werd Elisabeth Uten Hamme pas op 12 mei 1553 officieel met kasteel en 
heerl i jkheid Den Ham beleend,31 nog weer bijna drie maanden later dan het tijdstip waar
op zij met vertraging Vrouwe van Laag-Nieuwkoop was geworden. 

Elisabeth overleed vermoedelijk in 1566. Op 10 februari 1567 werd Jan Uten Hamme be
leend met het Huis Den Ham, bij dode van Joncvrouw Elizabeth, zijn moeder.21 

8 maart 1569: Johan (van Wanrooy) Uten Hamme,37 wonend op het Huis 
Ham bij Utrecht, werd begunstigd met de Laag-Nieuwkoopse leengoederen, 
bij dode van Elisabeth Uten Hamme, zijn moeder.38 Hij kreeg deze in leen op 
gezag van niemand minder dan koning Filips II van Spanje, omdat he t 
huis Vianen met toebehoren van 1567 tot 1576, in het begin van de Tachtig
jar ige Oorlog, geconfisceerd was. Vandaar mogelijk deze ver t raging van 
ruim 2 j aa r in de officiële belening met Laag-Nieuwkoop. 

In dat j aa r 1569 werd genoteerd dat het Viaanse grondleen Nycoop een 
gebied van niet meer dan 50 hont land besloeg (= 8V3 morgen), elke hont 15 à 
16 schellingen (= 90 à 96 stuivers) aan belastingen opbracht, en dat het 
schoutambt in de gerechtsheerlijkheid voor een klein bedrag werd ver
huurd, jaarlijks 38 pond waard.38 

Johan (Jan) van Wanrooy Uten Hamme trouwde tweemaal, omstreeks 1550 met Cor
nelia van Hanegreef en omstreeks 1568 met Margarethe Gerritsdochter. Uit het eerste hu
welijk werden drie k inderen geboren, die waarschijnlijk geen van allen de volwassen 
leeftijd bereikten, a l thans ze lieten geen nageslacht na. Cornelia is "mortua in puerpe-
rio", in de k raam gestorven. Johans tweede vrouw, Margarethe, wordt in twee oude bron
nen aangedu id als "een lelicke boerinne"3 9 en "een slechte boerendochter".40 Zij was dus 
zeker niet van adel, maar moet wel een ontwikkelde vrouw zijn geweest. Blijkbaar zat 
Johan in 1568 danig verlegen om een degelijke oppas voor huis en kinderen. Uit dit huwe
lijk zijn ten minste vier kinderen geboren. Johan van Wanrooy overleed op 24 juli 1587.31 

20 augustus 1588: J an van Wanrooy Uten Hamme kreeg door het Leenhof 
van Vianen Laag-Nieuwkoop toebedeeld, bij dode van zijn vader.41 

Deze J a n (ook wel Johan genoemd) was de oudste zoon uit het huwelijk van Johan van 
Wanrooy Uten Hamme en Margarethe Gerritsdochter. Hij trouwde op 2 februari 1594 met 
zijn nicht Gerarda van Wanrooy Utenham; vanwege hun bloedverwantschap en h a a r bezit 
gebeurde dat "met dispensat ie ende toelatinge der leenheeren die veele goederen we-
derbrachten aan de huyse van Den Ham". Uit dit huwelijk werd één zoon geboren, Johan . 
Gerarda stierf op 9 januar i 1595 in het kraambed. Zij werd op 10 januari 1595 "overluid" 
met de grote klok (Salvator) van de Dom te Utrecht. Op 16 februari 1602 hertrouwde J a n van 
Wanrooy me t Margare tha de Brouxelles, dochter van Gaspar de Brouxelles, Heer van 
Grand Reng, en Christ ina Monix, Vrouwe van Gunterstein.4 2 Uit dit huwelijk werden acht 
k inde ren geboren. 

J a n van Wanrooy bleef in de tijd van de Kerkelijke Reformatie Rooms-Katholiek en 
woonde toen met zijn gezin bijna permanent op kasteel Den Ham (in plaats van een deel 
van de tijd in zijn Utrechtse stadswoning door te brengen). Hij had op Den Ham een gees
telijke in hu is , zogenaamd alleen om de kinderen te onderwijzen, maar in werkeli jkheid 
ook om zijn onderhorigen en anderen in de omgeving voor de Rooms-Katholieke kerk te 
behouden. Dat lukte redelijk wel; zelfs twee en een halve eeuw later was nog altijd 65 % 
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van de bevolking van Laag-Nieuwkoop, Portengen-Zuideinde, Vijfhoeven, Gielt jesdorp en 
Lage H a a r Rooms-Katholiek,6 vergeleken met bijvoorbeeld een kleine 40 % in de toenma
lige gemeente Breukelen-Nijenrode; in de gemeente Kockengen, waar de overgang n a a r 
he t protestant isme zo moeizaam verliep,43 was omstreeks 1845 nog m a a r een kleine 25 % 
van de bevolking Rooms-Katholiek. In een uitbouw van het Huis Den H a m was n a de 
Reformatie vermoedelijk een Rooms-Katholiek schuilkerkje ingericht . 4 4 

J a n van Wanrooy overleed in 1631; hij werd overluid te Utrecht op 8 september 1631 en 
daarbij aangeduid als Heer van De Ham, Leech, Nieuwcoop en Portengen.4 5 

26 september 1632: Jasper Uten Hamme van Wanrooy werd gerechtsheer 
van Laag-Nieuwkoop, bij dode van Jan, zijn vader.46 Deze Jasper (of Gas
par), geboren omstreeks 1604, was de oudste volwassen geworden zoon uit 
het tweede huwelijk van zijn vader. Zijn oudere halfbroer Johan was al in 
september 1627 overleden. 

Jaspe r trouwde op 3 februari 1638 met Agnes Maria Baltens, die bij de huwelijksafkon-
diging in 's-Gravenhage woonde, maar s tamde uit een Zeeuws geslacht. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen bekend: Johan (Jan), Hubert (Huybert) en Margare tha . J a s p e r overleed 
in 1644 en werd op 20 augustus van dat jaar in Utrecht overluid als Heer van Den Ham, 
Nieuwcoop, Portengen, enz.47 

22 juni 1645: Johan Uten Hamme ontving de leenbrief inzake Laag-
Nieuwkoop, bij dode van Jasper, zijn vader.48 Johan, geboren in 1639, werd 
reeds op 7 oktober 1644 officieel beleend met Den Ham. Waarom het daarna 
nog bijna driekwart jaar duurde voordat Laag-Nieuwkoop volgde, is mij 
niet bekend. Zijn oom Friderik49 (geboren 1614) trad tijdens Johans minder
jarigheid op als zijn voogd. Op 20 januari 1663 trouwde Johan met Jonk
vrouwe Maria de Cuypere, een huwelijk dat zeer kort duurde, want Johan 
overleed nog geen week later, op 26 januari 1663.^ 

18 januari 1664: Friderik Uten Hamme haalde bij het Viaanse leenhof de 
volgende Laag-Nieuwkoopse leenbrief op, welke ditmaal gesteld was op 
naam van Hubert Uten Hamme, zijn neef, bij dode van Johan, diens broer.51 

Hoewel Hubert (geboren in 1642) toen al meerderjarig was, bemoeide oom 
Friderik zich vaak met diens zaken. Hubert trouwde tweemaal, eerst met 
Beatrix van Deurn, die in 1677 overleed, en daarna met Dilliana Ida van 
Weynestein (ook wel Deliana Cornelia van der Borgh van Weynestein ge
noemd). Beide huwelijken bleven echter kinderloos.50 Hubert was gerechts
heer van Laag-Nieuwkoop tijdens de oorlogshandelingen van het Rampjaar 
1672 -1673. Hij overleed op 5 juni 1686.52 

Oom Friderik volgde in de praktijk Hubert Uten Hamme op.53 Uit diverse 
stukken komt hij naar voren als een goed zakenman en beheerder. Fride
rik is getrouwd geweest met Christina Elisabeth de Favre, die vermoedelijk 
geboortig was uit Brussel. Zij stierf te Utrecht op 1 maart 1688. Later in dat 
jaar verzocht hij belening met de landerijen van zijn overleden vrouw. Zelf 
had hij ook vele landerijen in bezit, wat vermoedelijk niet alleen veroorzaakt 
werd doordat hij de laatste overblijvende man van de familie was. 

Toen Friderik in 1663 ernstig ziek was en een tes tament liet opstellen, m a a k t e n de vele 
doorhalingen en inlassen in het tweede deel van de akte duidelijk dat de zieke man zijn 
verwanten smeekte om de bezittingen bijeen te houden.5 4 Hij he rs te lde echter van zijn 
ziekbed en kon die t aak nog een kwar t eeuw zelf blijven vervullen. In tussen overleden al 
zijn directe verwanten, op één na. 

Bij het overlijden van Friderik Uten Hamme, 81 jaar oud, op 3 augustus 
1695 te Utrecht, was zijn omstreeks 1644 geboren nicht Margaretha zijn 
universele erfgename.55 Sedert dat jaar 1695 droeg zij als laatste Wanrooy 
Uten Hamme de titel Vrouwe van Den Ham. 

Het is onzeker of zij in die tijd nog op het Huis Den Ham woonde; maar zo niet, wie dan 
wel? De zakelijke eigendomsrechten op Den Ham had Margare tha inmiddels overgedra-
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gen aan twee neven,56 maar die zullen daar, gelet op hun verdere bezittingen, vermoede
lijk niet gewoond hebben. Dat gold nog meer toen achternicht Maria Cornelia van der 
Borch eigenaresse werd; zij zal met haa r echtgenoot, de Gelderse edelman Olivier Hacfort 
tot ter Horst, verblijf gehouden hebben op diens kasteel Ter Horst. 

M a r g a r e t h a overleed in Ut rech t , waar ze in h a a r nadagen a a n de 
Mariaplaats woonde, op 30 augustus 1727. Op die dag kwam definitief een 
eind aan de eeuwenlange band van het geslacht Uten Hamme met Laag-
Nieuwkoop en Portengen-Zuideinde. 

In 1728 bleek dat Margaretha Uten Hamme haar achternicht Maria Cor
nelia van der Borch, dochter van wijlen Diederik van der Borch, als erfge
name van haar resterende bezittingen had aangewezen. 

In 1679 stierf het laatste lid van de familie Van Brederode, eigenaar van he t gerecht 
Laag-Nieuwkoop, waarna het Huis Vianen met alles wat daarbij hoorde door erfenis aan 
he t geslacht Van Dohna en vervolgens aan dat van Van Lippe-Detmold kwam. In he t j aa r 
1725 werd Vianen door de Staten van Holland aangekocht. 

Afb. 4. Het Huis Den Ham, van waarui t gedurende verscheidene eeuwen Laag-Nieuwkoop 
en he t Zuideinde van Portengen bestuurd werden. Gravure van C. Specht, 1698 (kopie in 
Collectie Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens) . 

Leenmannen van een akker in het westen van Laag-Nieuwkoop 

In het archief van het Leenhof van Vianen vinden we ook de belenings
geschiedenis van een stuk land, 3V2 morgen groot, in het westen van Laag-
Nieuwkoop. Dat was al vóór 1392 in leen uitgegeven aan Egbert Herman 
Salmsz en - nadat die er afstand van had gedaan - aan Daniel van der Mye 
Bokelsz.57 Als aangrenzend landbezit werd toen opgegeven "boven" (west) 
het gerecht van de heren van Abcoude (= Gerverskop) en "beneden" (oost) 
heer Steven van Zuilen.58 In latere stukken werd de begrenzing aangeduid 
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als boven de dijk van Portengen en beneden land in bezit van de heren van 
het Duitse Huis (Utrecht). 

De volgende beleningen werden geregistreerd: 
30 juli 1392: Daniel Bokelsz van der Mye (herbevestiging, waarschijnl i jk in ve rband 

met de opvolging van Gijsbrecht van Vianen door zijn zoon Hendrik II van Vianen).5 9 

6 mei 1403: Matthijs van der Mye.60 

5 augustus 1431: Alfer van der Mye Gerardsz, bij overdracht door Matthi js van der Mye 
D a n i e l s z . 6 1 

20 november 1450: Dirk Gerard Antonszz.6 2 

21 februari 1460: Steven van Ruitenberg, natuurl i jke zoon van heer Adolf van Rui ten
berg, proost van St. Marie te Utrecht, neef van de leenheer, bij overdracht door Dirk Gerard 
Antonsz, eventueel na hem te komen op Adolf, zijn natuurlijke broer.63 

28 april 1523: Willem, bas taard van Montfoort, namens Lodewijk, zijn zoon, bij dode 
van Adriana, dochter van Steven van Ruitenberg, diens moeder.64 

10 januari 1545: Christoffel van Montfoort Willemsz, bij overdracht door Lodewijk, 
zijn broer.6 5 

4 augustus 1559: Joost Willemsz van Kockengen, bij overdracht door Christoffel van 
Montfoort.66 

21 juni 1595: Willem Joostensz te Kockengen, bij dode van Joost Willemsz, zijn vader ; 
met de bepaling dat na hem dit bezit moet komen aan zijn kinderen die hij heeft bij Dirkje 
Jaspersdr , zijn vrouw, waarbij de oudste zoon de mede-erfgenamen zal moeten ui tkopen 
m e t / 700,-.67 

2 december 1620: Jacob Willemsz, bij dode van zijn vader Willem Joostenz. 6 8 

1 mei 1650: Willem Joost Willemszz, bij dode van zijn oom Jacob Willemsz, te Gieltjes-
dorp.6 9 

31 maart 1655: Adriaan Jansz Schutte te Reeuwijk, bij overdracht door Willem Joostenz 
te Kronenburg. 7 0 

Uit de namen van de genoemde leenmannen valt af te leiden dat zij zich 
de rug niet krom gewerkt zullen hebben met het bewerken van deze akker. 
Het bezit was voor hen een bron van inkomsten. Uit onderverhuur aan een 
boer ontvingen ze gemiddeld meer dan zij zelf aan hun leenheer moesten 
betalen. Zij droegen echter het door de leenheer afgewentelde ondernemers
risico, wanneer de daadwerkelijke gebruiker door misoogst of veesterfte niet 
tot betalen in staat was. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1986. Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 1, nr. 1, blz. 11 - 20, in he t bijzonder 
blz. 14 en 15. 

2 Op het eind van de 13de eeuw werd Werneer van der Hare, die gerechtsheer was van 
Spengen en een deel van Kockengen, ook genoemd als gerechtsheer van dit gerecht De 
H a a r ; zie: P.W.A. Immink en A.J. Maris , 1969. Registrum Guidonis . He t zogenaam
de register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301 - 1317). Met aanslui
tende stukken tot 1320. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van he t Oud-
Vaderlandsche Recht, Derde Reeks, No. 23. Kemink en Zoon, Utrecht , 319 blz.; daar in 
lezen we, op blz. 168, in een lijst van dijkplichtige hoeven: "In S p a n g h e n en in 
Cokanghen in Werneers gherecht van der Hare XIII hoeven. Op die Hare in Werneers 
gherecht VIV2 hoeve XII morgen. In Tekencoip ins heren gherecht van Amestel X W 2 
hoeve. In Kokanghen in Rusken gherecht II1/2 hoeve. Item in Cokanghen in h a r e n 
J a n s van Lynscoten gherecht IIV2 hoeve. Item in Cokanghen in Roevers gherecht V hoe
ven VIII morghen." 

3 O. Wttewaall , 1994. Vleuten - De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing. Uit
geverij Kerckebosch, Zeist (in reeks: Monumenten- inventar isa t ie Provincie Ut rech t ) , 
400 blz., in het bijzonder blz. 40. 

4 Wttewaall , 1994, blz. 69 - 70. 
5 Anoniem, 1772. Tegenwoordige S t aa t der Vereenigde Neder l anden , Twaalfde deel, 

Vervolgende de Beschryving van de Provincie van Utrecht. Te Amste rdam, by de Wed. 
I saak Tirion, blz. 189. 

6 A.J. van der Aa, 1844. Aardrijkskundig Woordenboek der Neder landen, deel 5. Jaco-
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bus Noorduyn, Gorinchem, biz. 22 en 24. Ook: Van der Aa, 1848, deel 8, biz. 108 - 109. 
7 Over het geslacht Van Goye zie: P.G.E. Vermast, 1949-1950. De Heeren van Goye. De 

Neder l andsche Leeuw. Maandb lad van he t Koninklijk Neder landsch Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde gevestigd te 's-Gravenhage, j aa rgang 66, nr . 9-10, ko
lommen 259 - 313, nr. 11, kolommen 330 - 410, nr. 12, kolommen 419 - 435; jaargang 67, 
nr. 6, kolommen 165 - 177, nr. 7, kolommen 194 - 229, nr. 8-9, kolommen 236 - 251. 

8 A.A. Manten, 1991. Kasteel Ruwiel en het geslacht Van Ruele. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 4, blz. 174 - 187, in het bijzonder blz. 181. 

9 Vermast , 1949, kolommen 430 - 431. 
10 Vermast, 1949, kolommen 380 - 381. 
11 J .C . Kort, 1986. De leenhoven van de heren van Vianen, deel III. Ons Voorgeslacht. 

Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, j a a r g a n g 41 , nr . 357, 
blz. 48 - 91 , in het bijzonder blz. 48. 

12 De inventar is van dit archief is gepubliceerd door G.H.C. Breesnee, 1924. Het archief 
van h e t leenhof van Vianen . Vers lagen omt ren t 's Rijks Oude Archieven, XLVII, 
Eers te deel, Algemeene Landsdrukkeri j , 's-Gravenhage, blz. 176 - 191. 

13 De woorden hoeve, hoefstede en hofstede komen in Middeleeuwse documenten in ver
schillende betekenissen voor. Vaak wordt enkel een stuk grond bedoeld (zie midden op 
blz. 178: Huis Ten Goye met de "hofstede daer 't op staet"), soms een daarop gevestigde 
boerderij (zie in de opsomming van de lenen van he t voormalige Leenhof van Goye 
onderaan op blz. 179 bijvoorbeeld de aanduiding "land met hofsteden"), soms ook een 
combinatie van beide. Oorspronkelijk was een hoeve 16 morgen (ca. 13,5 hectare) groot 
en een viertel dus een kwar t daarvan of 4 morgen; later vervaagden deze begrippen en 
ging he t meermalen om een kleinere oppervlakte. 

14 In onze omgeving werd gewoonlijk gemeten met de Rijnlandse morgen (8516 m2); 1 
morgen was 6 hont; 1 hont 100 vierkante roeden. Voor kleinere oppervlakten was de 
hon t een populaire maa t ; men telde dan ook vaak door; een aanduiding als "9 hont 
land" was niet ongewoon (zoals men ook sprak van een prijs van 25 stuivers). 

15 Zie bijvoorbeeld de opsomming van de bezittingen van het eveneens aan de heren Van 
Vianen gekomen Leenhof van Van Dolre, in: A.A. Manten, 1994. De ves t ig ingsplaats 
van Boom en Bosch tussen 1439 en 1663. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 9, nr. 2, blz. 84 - 93, in het bijzonder blz. 84 - 85. 

16 Archief van he t Leenhof van Vianen (Algemeen Rijksarchief, ' s -Gravenhage) , inv. 
nr . 6, Register van acten van belening uitgegeven door Hendrik, heer van Vianen en 
van den Goye en van Ameide, 1391 - 1396; daarin fol. 37. 

17 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 9, Register van acten van belening uitge
geven door Reinoud van Brederode, heer van Gennep, Vianen en Ameide, 1420 - 1424; 
daa r in fol. 29. 

18 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, Register van acten van belening uit
gegeven door Reinoud van Brederode, heer van Gennep, Vianen en Ameide, en door 
Jo lan te van Lalaing, zijne weduwe, als voogdes over haar zoon Walraven, 1427 - 1477; 
daa r in fol. 89. 

19 Het versterkte Huis Den (of Ten) Ham lag ten westen van Utrecht aan de Leidse Rijn, 
tussen het Huis Te Eng en het Huis Te Harmelen (Lud. Smits, 1727. Schatkamer der 
Neder landsse Oudheden. Uitgave Joannes Marshoorn, Haar lem, blz. 127). Van dit 
kasteel resteert thans nog slechts een uit het begin van de 15de eeuw stammende woonto
ren . Wanneer Den Ham werd gesticht is onbekend, maar waarschijnlijk heeft he t ver
sterkte stenen huis een houten voorganger gehad, die uit de 12de eeuw dateerde (Wtte-
waall, 1994, blz. 138). De oorspronkelijke verdedigbare houten toren werd vermoedelijk 
in de 13de eeuw opgevolgd door de vier verdiepingen hoge stenen toren die in Afbeel
ding 4 op de voorgrond getekend s taa t (G.J. van Andel en W.J.M, van Andel, 1994. Den 
H a m en Loevestein, twee kas te len met hetzelfde grondplan. De Woonstede door de 
Eeuwen heen, nr. 101, Ie kwartaal 1994, blz. 35 - 45). Rond deze karakteris t ieke toren 
werd he t kasteel vervolgens verder uitgebouwd. 

De oudste vermelding van een lid van de familie De Hamme (later Uten Hamme of 
U t e n h a m ) in verband met Vleuten, r idder Bernardus de Hamme, da tee r t uit 1259. 
A a n g e n o m e n wordt d a t h e t ges lach t Uten H a m m e a f s t amde van de h e r e n Van 
Woerden. Het familiewapen van de Utenhams is hetzelfde als dat gevoerd door de Van 
Woerdens met toevoeging van een zogenaamde barensteel, wat wijst op een jongere tak 
ui t dat geslacht. In 1325 droeg de toenmalige kasteelheer Frederick Uten Hamme zijn 
s tenen huis in Vleuten op aan de graaf van Holland om het vervolgens in leen terug te 
ontvangen. De kasteelheer moest als leenman trouw zweren aan de graaf. De Utrechtse 
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bisschop was niet ingenomen met een sterk vijandelijk kasteel zo dicht bij de s tad . Hij 
wist voor elkaar te krijgen dat Frederick II en Peter Uten Hamme hem in 1347 beloof
den met het huis Den Ham de bisschop en de stad Utrecht geen kwaad te zullen doen 
(Wttewaall, 1994, blz. 138 -139). 

20 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 147 verso. In A.J. Mar is , 1956. 
Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak, deel 1. De 
Nederst ichtse leenacten (1394 - 1581). Uitgave Ministerie van Onderwijs, Kuns ten en 
Wetenschappen, 's-Gravenhage, s taa t op blz. 162, onder nr. 189, dat Freder ick Uten 
Hamme in 1394 door de bisschop met gerecht, tijns en tienden van vijftien hoeven in 
Portengen-Zuideinde en elf hoeven op de "Lage Haer" werd beleend ("Dat gericht, t yns 
ende t iende van XV hoeven lants gelegen in dat zuytende van Bartengen [= Portengen] , 
item dat gerecht, tyns ende tiende van 11 hoeven lants gelegen op die Lege Haer." 12 
Mei 1394: Frederick Uten Ham). Zie hierover ook: H. van Koolbergen, 1977. Gerecht en 
t i jns in Harmeien , Vleuten, Kamerik (behalve Mijzijde) en Kockengen ten westen van 
de Bijleveld. In P. Henderikx (docent), Ontginningen en Publieke Organ i sa t i e in h e t 
Gebied aan Weerszijden van de Oude Rijn tussen Utrecht en Zwammerdam. Onge
publ iceerd gezamenli jk manuscr ip t van de Doctoraalwerkgroep Midde leeuwse Ge
schiedenis 1976 - 1977. Historisch Seminarium van de Universi tei t van Amste rdam, 
blz. 49 - 65, in het bijzonder blz. 58. Dit gegeven duidt er op dat niet het hele gebied van de 
Lage H a a r onder het Leenhof van Vianen viel en laa t verder zien dat naas t he t geslacht 
Van Renesse ook he t geslacht Uten Hamme al betrekkelijk vroeg belangen had in de 
regio De H a a r - Laag-Nieuwkoop. 

21 E.B.F.F. Wi t te r t van Hoogland, 1909. Bijdragen tot de Geschiedenis der Ut rech tsche 
Ridderhofsteden en Heerlijkheden. 's-Gravenhage, deel 1, 709 blz., in he t bijzonder 
blz. 345 - 349. 

22 Huisarchief Den Ham (Centraal Bureau voor Genealogie, ' s -Gravenhage) , inv . nr . 7. 
Akte waarbij door notaris Jacob Johannes ex Borsalia bepaald wordt dat he t Freder ik 
Utenham verboden is inbreuk te maken op de jurisdictie van de proost van St. J a n te 
Utrecht in de dorpen Mijdrecht, Wilnis, Achttienhoven, etc. (1 charter, 1479). 

23 Wttewaall, 1994, blz. 138 - 139. 
24 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 12, Register van acten van belening door 

Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 1480 - Mei 1508; daar in fol. 38. 
25 Archief van h e t Leenhof van Vianen, inv. nr. 12, fol. 168. Wit ter t van Hoogland (1909) 

noemt om onduidelijke redenen Frederick VIII niet in zijn overzicht van Heren van 
Den Ham. Met alle respect voor het belangrijke werk dat Wit ter t van Hoogland ver
r icht te , waarvan meer dan driekwart eeuw door velen dankbaar gebruik is gemaakt , is 
zijn boek t h a n s dringend toe aan een herziene opvolger (met bronvermeldingen!). 

26 Huisarchief Den Ham, inv. nr. 1. Verklar ing door Frederik U t e n h a m e.a. betreffende 
de schenking van het huis Schonevelt door Johannes , zoon van Elye, aan de Vleutense 
kapel (1 charter, 1367). 

27 Huisarchief Den Ham, inv. nr. 3. Stukken betreffende de huwelijkse voorwaarden tus
sen Frederick Utenham en Machteld van Brakel (3 charters, 1399, 1400). 

28 Huisarchief Den Ham, inv. nr. 4. Akte waarbij Hadewich van Zuylen afziet van h a a r 
l i jf tochtsrechten op zekere gronden ten behoeve van Frederick, J o h a n en Adryaan , 
zoons van Frederick Utenham (1 charter, 1439). 

29 G.J. van Andel en W.J.M, van Andel, 1994, blz. 43. De vóór 1994 vrij a lgemene o p v a t 
ting dat de hoge woontoren 13de-eeuws zou zijn en s taat op de plek van de oude houten 
woontoren waarmee het Huis Den Ham begon, wordt door deze auteurs op aannemeli j 
ke wijze weerlegd. 

30 Volgens een decreet van het Hof van Utrecht (Rijksarchief te Utrecht , Archief Hof van 
Utrecht , inv. nr. 188-16) stond het huis van de Vleutense molenaar "op gront van Jon-
cker Frederick Uttenham" binnen het gerecht Vleuten. In een akte van 18 oktober 1673 
(Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, inv. nr. U 047 a 007) wordt de hofstede van de 
"brouwer tot Vleuten" in het gerecht Vleuten "leenroerich aan den Hamme" genoemd. 

31 G.L. Wanrooy, zonder jaar . De nakomelingen van Elisabeth U t e n h a m m e en J a n van 
Wanroy, 26 blz. Archief Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haa rzu i l ens , inv. 
nr. 2AC028. Daar in blz. 2. Hij dateerde het overlijden van El isabeths broer Freder ick 
IX ten onrechte in 1553. 

32 A.A. Manten, 1993. Het Regthuys van Breukelen in de eerste helft van de 16de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 8, nr. 3, blz. 122 - 128, in he t bijzon
der blz. 126 -127. 

33 Wttewaall, 1994, blz. 87. 
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34 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 17, Register van afschriften van acten 
van belening uitgegeven door Reinoud van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 
1531 - 1552; daarin fol. 179 verso. 

35 Regestenlijst van he t huisarchief Den Ham (bij het Centraal Bureau voor Genealogie), 
samengesteld door L.R.W, van der Feen de Lille, regesten nrs. 59 en 60. 

36 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 18, Register van afschriften van acten 
van belening uitgegeven door Reinoud van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 
1553 - 1556; daarin fol. 3. 

37 Deze Johan Uten Hamme is dezelfde als de hiervoor genoemde J a n van Wanrooy J r 
(zie ook Maris, 1956, Repertorium, blz. 377). De voornamen J a n en Johan werden in die 
tijd vaker door elkaar heen gebruikt. De achternaam lijkt misleidend, doordat deze 
J a n / J o h a n vanwege de erfenis die hem van moederszijde was toegevallen, zowel de ge
s l ach t snaam van zijn moeder als die van zijn vader gebruikte . Zijn nakomelingen 
volgden hem daa r in . 

38 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr . 24, Register van afschriften van acten 
van belening uitgegeven door Philips II, koning van Spanje, ten tijde dat de heerlijkhe
den Vianen en Ameide geconfisceerd waren, 1567 - 1576; daarin fol. 16 verso. Ook: 
Archief van de Leen- en Regis te rkamer van Hol land (Algemeen Rijksarchief, ' s-
Gravenhage), inv. nr. 289 c. Vianen, fol. 3, en inv. nr. 340, fol. 208. 

39 Aernout van Buchel (Arnoldus Buchelius, 1565 - 1641), manuscript in drie boekdelen 
(Bibliotheek Rijksuniversiteit te Utrecht, Afd. Handschriften, inv. nr. 1780 Hs 8F28), 
fol. 93, 94, 94 verso. Ook: Buchelius, Diarium. Uitgegeven en toegelicht door G. Bron en 
L.A. van Langeraad, 1907, in: Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te 
Utrecht, 3de serie, deel 21, Amsterdam. 

40 A. van Drakenborch (1684 - 1748), handschr i f t in he t familie-archief Des Tombe 
(Rijksarchief te Utrecht) . 

41 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 25, Register van afschriften van acten 
van belening uitgegeven door Geertruid van Bronchorst en Batenborch, vrouw van 
Vianen en Ameide, 1576 - 1578 en 1584 - 1590; daarin fol. 103. 

42 Chris t ina Monix werd Vrouwe van Gunterstein in 1571, krachtens opdracht van haar 
grootmoeder Cornelia van Waveren, weduwe van Gijsbert van Nijenrode. Zij werd in 
1603 opgevolgd door haar zoon Carel de Brouxelles, die Heer van Gunterstein bleef tot in 
1611, in welk j a a r hij het kasteel verkocht aan Johan van Oldenbarneveld (L.A. Quar-
les van Ufford, 1980. Gunterstein. Uitgave Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 
6). Marga re tha de Brouxelles van Den Ham, Laag-Nieuwkoop en Portengen-Zuideinde 
was dus een zuster van Carel de Brouxelles van Gunterstein. 

43 A.A. Man ten , 1992. De na-Middeleeuwse Kerkelijke Reformatie in onze omgeving. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 207 - 209. 

44 Wttewaall (1994, blz. 140) gaat er van uit dat die kleine uitbouw toen voor godsdienst
oefeningen werd ingericht, maar verwijst niet naa r basisdocumenten die deze opvat
t ing onderbouwen. Het kan ook zijn dat die ruimte daarvóór reeds als huiskapel dienst 
deed. Indien ze als schuilkerk werd gebouwd, zou vermoedelijk voor een grotere vloer
oppervlakte zijn gekozen. 

45 Wanrooy, blz. 4 en 5. 
46 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 28, Register van acten van belening uit

gegeven door H a n s Wolphert van Brederode, als heer van Vianen en Ameide, Mei 1629 
- Augustus 1638; daarin fol. 32 verso. 

47 Wanrooy, blz. 4, 7 en 8. 
48 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, Register van acten van belening uit

gegeven door Hans Wolphert van Brederode (Januari 1639 - Augustus 1655), Hendrik 
van Brederode (Februari 1656 - Juni 1657) en Wolphert van Brederode (Juli 1657 -
November 1666), als heren van Vianen en Ameide en Noordeloos; daarin fol. 76. Hier 
is de ges lachtsnaam van Johans betovergrootvader (Van Wanrooy) dus volledig ver
drongen door die van zijn betovergrootmoeder (Uten Hamme). 

49 Dat zijn juis te naam Friderik was en niet Frederick blijkt uit zijn handtekening, die 
onder vele s tukken te vinden is en uit een inscriptie op een bewaard gebleven zilveren 
schotel (Wanrooy, blz. 9). 

50 Wanrooy, blz. 8 en 14. 
51 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, fol. 263. 
52 Wit te r t van Hoogland (1909, blz. 350 - 351) stelt dat Hubert Uten Hamme (volgens 

Wit ter t overleden in 1687) al in 1678 zijn leengoed transporteerde aan zijn broer Frede-
rik Uten Hamme en dat hun zuster Margaretha Uten Hamme in 1687 met Den Ham be-
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leend werd vanwege de dood van Hubert . In 1696 werd zij, volgens Wit ter t , "beleend 
me t goederen na doode h a a r s broeders Frederik". Deze gang van zaken bevreemdt 
mij; waarom zouden, na Johan en Hubert , de aanspraken van M a r g a r e t h a op Den Ham 
in 1687 zijn voorgegaan op die van een derde broer (Frederik)? Doordat Wit te r t niet 
aangeeft aan welke bronnen hij zijn informatie ontleende, is zijn in t e rp re t a t i e oncon
troleerbaar. Ik volg op dit punt liever de interpretatie van Wanrooy (zie ook noot 55). 

53 Ik ben er niet zeker van of hij Heer van Den Ham werd in volle rechten, dan wel Den 
H a m me t toebehoren b e s t u u r d e als z a a k w a a r n e m e r voor zijn n ich t M a r g a r e t h a . 
Wanrooy (blz. 10) noemt hem "voogd" over Margare tha . Ook de gegevens genoemd in 
noot 56 wijzen sterk in deze laatste richting. De gang van zaken vanaf 1686 is verwar
rend en vraagt om nader gedetailleerd onderzoek. 

54 Wanrooy, blz. 10. 
55 T e s t a m e n t van F r ide r ik van Wanrooy U t e n h a m , gepas see rd voor n o t a r i s C. v a n 

Schuylenborch op 3 juni 1688 (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, protocol nr. U 056 a 
016, blz. 110); daar in benoemde Friderik zijn nicht tot erfgename (zie ook Wanrooy, 
blz. 11), niet zijn zuster. 

56 Wit ter t van Hoogland, 1090, blz. 351: "Zij [Margriet = Margare tha] droeg den H a m over 
aan h a a r neef Hendr ik van der Borch in 1687". Ook: 1698 "Diederik van der Borch 
n a doode van zijn broeder Hendrik" en 1714: "Maria Cornelia van der Borch . . . na 
doode haa r s vaders Diederik". Deze gang van zaken vindt wat he t ke rnpun t betreft be
vestiging in een akte van 17 februari 1687 in het Huisarchief Den Ham; daar in ver
koopt Margare tha Uijten Hamme de Ridderhofstad Den Ham me t diverse bijbehorende 
bezi t t ingen aan Henric van den Borch met zijn broeder Dideric van den Borch. Over 
rechten op de lenen Zuideinde van Portengen en Laag-Nieuwkoop las ik daar niets . 

57 Daniel s tamde van de bezit ter van het kasteel Ter Mey. "Nevens h e t Huis te r Haa r , 
s tondt weleer het Huis ter Mey, insgelyks een oud adelyk gestigt, welke reeds in den' 
jaare 1436 bekend was. Doch het geslacht der Heeren van ter Mey is al overlang uitge
storven, en het Huis zelf, voor eenige jaaren afgebrooken" (Anoniem, 1772, blz. 194). In 
he t j aa r 1400 wordt een Dirk Bokelsz van der Mye genoemd (Wttewaall, 1994, blz. 155); 
wij kwamen hem eerder in dit artikel ook tegen als bezitter van goederen in De Haar'. 
De vader van Daniel en Dirk heette dus Bökel, een naam die voorkwam in he t geslacht 
Van der^Haar (de bewoner van kasteel De Haar omstreeks 1400 was een Bökel van der 
Haar) . JJat duidt er op dat het geslacht Van der Mye ontstond uit het geslacht Van der 
Haar , en zich naar hun bezit - het kasteel Ter Mey - noemde. 

58 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 5, Register van acten van belening uitge
geven door Ghijsbert, heer van Vianen en van den Goye, 1381 - 1391- daar in fol 4 verso 
en fol. 21 . 

59 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 6, fol. 58 verso. 
60 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 7, Register van acten van belening uitge

geven door Hendrik, heer van Vianen en van den Goye en van Ameide, 1399 - 1414; 
daar in fol. 11 verso. 

61 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 10 verso. 
62 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 62 verso. 
63 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 10, fol. 84 verso. 
64 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 13, Register van acten van belening uit

gegeven door Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, Jul i 1508 - 1530; 
daa r in fol. 60. 

65 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 17, fol. 122 verso - 123. 
66 Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 21 , Register van afschriften van acten 

van belening uitgegeven door Hendr ik van Brederode, heer van Vianen en Ameide 
1557 - 1567; daarin fol. 50 verso - 51. 
Archief van he t Leenhof van Vianen, inv. nr. 26, Register van acten van belening uit
gegeven door Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, 1592 - 1614- daar
in fol. 35. 

Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 27/2, Register van acten van belening 
uitgegeven door Hans Wolphert van Brederode (Maart 1620 - Maar t 1629), als heer van 
Vianen en Ameide; daar in fol. 13 verso. 

69 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, fol. 129. 
70 Archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 29, fol. 165 verso - 166. 

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzui lens wil ik g raag bedanken voor 
de inzage in de informatie waarover zij beschikt. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

6. D e tuinderij van Langezaal, later de werf van Van Stam 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Op de hoek van de Markt en de Dannestraat, waar nu het politiebureau 
en het postkantoor zijn gevestigd, lag in het verleden de tuinderij van Lange
zaal. De tuin strekte zich aanvankelijk uit van de Dannestraat tot de Straat
weg. Het westelijke deel werd in 1777 bij Boom en Bosch gevoegd1 en na 1847 
als openbaar plantsoen voor het publiek opengesteld. Het overgebleven deel 
van de tuinderij kwam in het bezit van de familie Van Stam, die zich om
streeks 1860 ging beperken tot de handel in fruit en wilgetenen. Op de voor
malige tuin liet Van Stam toen enkele schuren en arbeiderswoningen bou
wen. 

In Breukelen was in de 19de eeuw geen grond beschikbaar voor volkswoningen en 
daarom bouwde men eenkamerwoningen in de tuinen achter de bestaande huizen. Zo ont
stonden de vele stegen die ui tkwamen op de Kerkstraat (nu deel van de Kerkbrink) en de 
H e r e n s t r a a t . 

P a s oms t reeks 1905 k w a m er grond voor de volkswoningbouw b e s c h i k b a a r , toen 
Hendr ik van der Grift een strook grond aan de zuidkant van het Korenpad als bouwterrein 
had verkocht. Dat Korenpad voerde naar de watermolen aan de Broekdijk en bleef nog vijf
t ig j aa r lang een grindweg, die door de aanwonenden werd onderhouden. Het duurde tot 
omstreeks 1955 voor de gemeente Breukelen de weg overnam en hem liet bestraten. De oude 
naam, die herinnerde aan de periode dat hier graan verbouwd werd, is toen helaas vervan
gen door Willink van Col lens t raa t . De familie Willink van Collen had veel voor Breuke
len betekend en dus wel een s t r aa tnaam verdiend, maar die had wel in de Poel gegeven 
kunnen worden. De familie had immers omstreeks 1930 gronden in deze wijk en ook de 
strook grond langs de noordkant van het Korenpad ten behoeve van de woningbouw aan 
par t icul ieren verkocht. 

Langs de westzijde van de Straatweg had de heer H.D. Willink van Collen al in 1880 
een groot stuk van de tuin van Het State Wapen gekocht, dat hij bestemde als bouwterrein 
voor vijf vil la 's .2 

Sedert het midden van de 19de eeuw was ook Boom en Bosch (dat zich uit
s t r ek t e van Vecht tot S t raa tweg) eigendom van de familie Willink van 
Collen. In 1884 liet Herman Daniël op het noordelijke deel van het plantsoen 
aan de oostkant van de Straatweg een postkantoor en een villa bouwen.3 Het 
zuidelijke deel van dat plantsoen werd in 1925 eigendom van de gemeente 
Breukelen-Nijenrode, die het tijdens de aanleg van de Markt in 1926 als 
bouwterrein verkocht. Er kwamen drie winkels langs de Straatweg en aan 
het nieuwe marktplein verrezen een bankgebouw en een café met uitspan
ning en kaaswaag. 4 

Het huis van Langezaal Dannestraat 7 

De tuinder Barend Langezaal kocht in 1735 de voormalige boomgaard van 
Het Keyserrijck. Op het terrein stond een woning, waarvoor hij van 1735 tot 
1763 ongeveer ƒ 4 per j aa r betaalde in de Uytzettinge van Dorpslasten en 
Kostergeld. De eerste vermelding van het warmoezeniershuis vinden we in 
1739 bij de verkoop5 van twee woningen in de Dannestraat "daar ten zuiden 
en ook voor een deel ten westen Barent Langesaal naast gehuijst en geërft 
is". Van 1768 tot 1808 betaalde zijn zoon Gerrit de dorpslasten, daarna zijn 
kleinzoon Barend Langezaal. Bij de instelling van het kadaster in 1832 was 
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Afb. 1. Het huis van de familie Van Stam, Dannes t raa t 7, in oktober 1963 gezien vanaf de 
ui t r i t naa r de Dannes t raa t . Het huis van Sprey is dan al afgebroken, m a a r het hoge pand 
van de voormalige kleuterschool staat nog op de hoek van de Koekenbuurt. (Foto uit Archief 
Gemeente Breukelen.) 

deze Barend nog eigenaar van het terrein, dat toen een oppervlakte had van 
bijna 2200 m2 . De woning kreeg de kadastrale aanduiding6 Sectie C nr. 44, 
werd tot de belastingklasse 13 gerekend en belast met ƒ 66 per jaar. Het moet 
een behoorlijk huis zijn geweest, want het was slechts één klasse lager inge
schaald dan Het Huys te Keyserrijck. Aan de voorkant van het huis lag aan 
de Dannest raat een tuin, kadasternummer 46, die 126 m 2 groot was. 

In 1838 liet Barend de oude schuur met een oppervlak van 24 m2 vervangen door een 
nieuwe van 84 m2. Terrein en gebouwen kregen toen nieuwe kadas t e rnummers : he t woon
huis kreeg nummer 948, de siertuin 949, de schuur 950 en de moestuin 951. Misschien is het 
oude huis toen opgeknapt, want het was in 1955 nog een mooi huis met een gebroken kap en 
twee dakkape l l en , waaronder een brede deur en drie grote r a m e n (zie Afbeelding 1). 
Tussen he t hu is en de s t r aa t lag een bloementuin, waarin enkele s ierhees ters s tonden, 
onder andere een sering en een blauwe regen. Een ijzeren hek scheidde de tu in van de 
straat . Links van het huis voerde een breed pad naar het erf en de schuren. 

Cornelis van Stam nieuwe eigenaar 

Cornelis van Stam 7 kocht in 1839 de schuur van Langezaal, in 1842 de 
moestuin en in 1844 het woonhuis en de tuin aan de Dannestraat . 8 Op het 
woonhuis stond toen het nummer 69 geschilderd, wat blijkt uit een koopakte 
van een belendend perceel.9 In het Bevolkingsregister van 1849 werd de aan
duiding van het huis: Wijk A nummer 134. 

De huizennummering begon bij het Rechthuis op de Nieuwstraat en naa rma te er in de 
stegen meer huizen bij kwamen, kregen de volgende huizen een hoger nummer . Zo kreeg 
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het huis van Van Stam achtereenvolgens de nummers 140, 158, 193 en tenslotte werd het 
D a n n e s t r a a t 7. He t zuidelijke gedeelte van het huis had aanvankelijk het hu i snummer 
134a, later 141 en 159. Dit gedeelte werd in 1850 verhuurd aan de 86-jarige gepensioneerde 
ambtenaar Floris Cup, in 1853 aan bakker Dirk Snel, tot 1860 aan D.N. Gerwig en daarna 
ru im 15 j aa r aan de t immerman Nicolaas Engelbert Gerwig met zijn gezin van 9 kinde
ren. In 1884 kwam er de kleermaker Dirk de Jong, die in 1889 op 33-jarige leeftijd stierf. 

Volgens het kadaster was het beroep van Cornells van Stam in 1839 win
kelier, maar in het Bevolkingsregister van 1849 staat hij te boek als koop
man. Hij en zijn vrouw hadden toen zes kinderen. Waarschijnlijk heeft hij, 
net als Langezaal, niet alleen groenten gekweekt, maar ook in fruit gehan
deld. In 1846 bewerkte hij bovendien "de moestuin aan den Straatweg" van 
de buitenplaats Boom en Bosch, die hij voor ƒ 95 per jaar huurde.10 

Boom en Bosch had in 1846 een nieuwe e igenaar gekregen: Gerr i t 
Duur ing van de aangrenzende bui tenplaats Vreedenoord.11 Toen deze de 
openbare weg over beide bui tenplaa tsen wilde afsluiten en daar toe de 
Kerkweg wilde verleggen, maakte Cornells van Stam geen bezwaar tegen 
het nieuwe tracé langs de zuidkant van zijn tuin. Hij stelde echter wel als 
voorwaarde, dat de bermbegroeiing niet zo hoog mocht "opwassen dat dezel
ve eenige belemmering of schade aan zijnen huisgrond of tuin (zou) toebren
g e n " . 3 Duu r ing verkocht Boom en Bosch aan Jonkvrouwe J .M.E. van 
Collen, die in 1847 het terrein liet vergraven, de oude Kerkweg afsluiten en 
de nieuwe weg tussen Dannes t raa t en St raa tweg aanleggen. De marke-
ringspalen aan de Straatweg, waarop het jaar ta l van de aanleg stond, zijn 
in 1926 bij het toegangshek van Boom en Bosch geplaatst. 

Het in 1771 van Gerrit Langezaal gekochte en bij Boom en Bosch gevoegde 
s tuk grond werd door de nieuwe toegangsweg en de ernaast liggende berm-
sloot afgesneden van de rest van de bui tenplaats . Mevrouw Willink van 
Collen liet dit perceel toen inrichten tot een plantsoen. Zij stelde het open als 
wandelplaats voor de burgers, die het brede kronkelpad konden volgen dat 
van de Straatweg ten zuiden van de R.K. pastorie (nu garage Van Ekris , 
Straatweg 94) naar de villa Buitendorp liep. Op de hoek aan de Straatweg 
werd in 1898 een Wilhelminaboom geplant, beschermd door een heg en een 
naar buiten overhellend ijzeren hek. Bij de aanleg van de Markt in 1926 is de 
boom v e r d w e n e n om p l a a t s te m a k e n voor h e t gebouw w a a r i n de 
Middenstandsbank gevestigd werd. Van het plantsoen bleven slechts enkele 
eiken over, die nog op de hoek van de Marktstraat en de achteringang van 
het politiebureau staan. 

Cornelis van Stam overleed op 16 januar i 1864 in de leeftijd van 69 jaar; zijn vrouw 
stierf een j a a r en een dag later. Cornelis had op de algemene begraafplaats, die hij in 1829 
met Barend Langezaal had aangelegd, twee graven gekocht. Toen zijn zoon Dirk daar een 
grafkelder voor de familie wilde laten maken, bleken deze graven niet naas t e lkaar te lig
gen, m a a r gescheiden te zijn door twee graven van de familie Kasteleyn. De familie Van 
Stam heeft daardoor geen grafkelder, er zijn zelfs geen grafstenen.12 

Dirk van Stam handelaar in fruit en rijshout 

Dirk Cornelisz van Stam1 3 was 38 jaar oud en had zeven kinderen toen 
hij in 1864 het ouderlijk huis betrok. Hij had tevoren met zijn gezin op het 
adres Brugstraat 195 gewoond. Dirk was handelaar in fruit en griendhout. 

De familie Van Stam bezat drie bunder land met grienden en boomgaarden aan de 
Broekdijk en pachtte die ook wel van anderen. Het in de winter geoogste griendhout werd 
in he t voorjaar in de sloot naast het erf gezet. Na enige tijd konden de wilgetenen dan ge
schild worden. Dat deed men door ze tussen de twee tegen elkaar klemmende einden van 
een schilijzer te s laan en ze dan naar zich toe te t rekken. De dunne twijgen gingen naar de 
mandenmakers , de dikkere werden gespleten en tot hoepels verwerkt. Die werden verkocht 
aan de kuipers van boter- en haringvaatjes. Voor het teenschillen en hoepelmaken kon Van 
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Stam een beroep doen op seizoenarbeiders die per bos betaald werden. Verschillenden van 
hen woonden in het dorp en waren afkomstig uit Ju tphaas en IJsselstein, waar veel rijshout 
werd bewerk t . Dat waren onder andere de hoepelbuigers Van Dijk, Van Doorn, Van 
Dorssen, Van der Linden, De Pater en Van Zoelen. Ook Dirks bijna 18 j a a r jongere broer 
Willem van Stam werkte in he t bedrijf. Hij was daarvan voor de helft e igenaar , m a a r in 
he t kadaster1 4 werd dit pas in 1881 vastgelegd. 

In 1880 en 1881 waren er op het erf aan de Dannestraat nog enkele schu
ren bijgebouwd die dienst deden als werkplaats of opslagruimte voor de hoe-
pelfabricage en de fruithandel. 

Dirk van Stam was op 22 februari 1869 lid van de gemeenteraad geworden 
en al op 20 september van dat j aa r volgde hij de huisarts Floris Vos op als 
wethouder. Dirk had kennelijk capaciteiten, want hij werd steeds herkozen 
en was daardoor 17 jaar lang wethouder en loco-burgemeester van Breuke-
len-Nijenrode. Zijn wedde bedroeg ƒ 25 per jaar, maar die werd in 1883 ver
dubbeld. Hij heeft daar niet lang van kunnen genieten, want op een zomer
avond in 1886 ontstond er tussen de broers Dirk en Willem van Stam een hef
tige woordenwisseling, waarna Dirk in de daaropvolgende nacht overleed. 

Dirks weduwe Neeltje Barneveld wilde niet op de plaats van he t onheil blijven wonen. 
Ze verkocht het familiehuis en een schuur aan zwager Willem en vertrok me t h a a r dochter 
Pietje naar het huis Bohème, Poeldijk 135, waar tot 1887 de kunstschilder Nicolaas Baster t 
had gewoond.15 Het houten huisje16 dat in 1986 gesloopt is, stond op he t erf van Groenlust (nu 
Mari jkestraat 26) van de tuinder Jan Gerwig, die met haar dochter Engel van Stam was ge
trouwd. De gemeenschappelijke draaibrug over de Kerkvaart werd voortaan door moeder 
Neeltje bediend.1 2 

De familiebezittingen aan de Broekdijk, waar twee zonen van Dirk van S tam woonden, 
bleven tot 1912 onverdeeld.17 De oudste zoon Cornelis was veehandelaar en had een boerde
rij voorbij de molen van Coljee (nu nr. 14). Wijnand van Stam woonde ie ts verderop. Hun 
broer Ruth van Stam kwam pas in 1913 op een pachtboerderij aan he t eind van de Broekdijk 
(nu nr. 18). 

Willem van Stam en zijn zoons Cornelis en Willem Arie 

Broer Willem van Stam1 8 woonde eerst in het houten huis op de zuidwest
hoek van het erf, later in de villa Buitendorp en in 1887 betrok hij met zijn 
vrouw en vijf k inderen het vrijgekomen familiehuis. Volgens de Nijver-
heidsstatistiek1 9 was hij in 1888 de enige hoepelmaker in Breukelen-Nijen-
rode en had hij vijf man personeel in dienst. In 1898 verkreeg hij de overige 
familiebezittingen aan de Dannestraat. Bovendien bezat hij een deel van de 
omstreeks 1880 afgebrande buitenplaats Hofwerk aan de S t raa tweg naa r 
Nieuwersluis en een daarbij behorende boomgaard. In 1899 overleed hij in 
de leeftijd van 55 jaa r . Zijn bezit kwam toen op n a a m van zijn weduwe 
Neeltje van Zuylen, die als "hoepelfabrikante" het bedrijf en de fruithandel 
voortzette. Ze deed dat samen met haar zoons, de toen 24-jarige Cornelis en 
de 12-jarige Willem Arie van Stam. Toen Neeltje in 1910 ging inwonen bij 
haar dochter Grietje en schoonzoon Johan Pieter Broekhuizen, in het koet-
siershuis in het Plantsoen, verkocht zij haar bezit aan haar twee zoons. Die 
kochten in 1912 ook het aandeel van hun tante Neeltje Barneveld in de ge
meenschappelijke bezittingen aan de Broekdijk. 

De oudste zoon Cornelis van Stam,2 0 ook wel "kleine Stam" of "korte 
Stam" genoemd, bleef in het houten huis op de zuidwesthoek van het terrein 
wonen. Hij verkocht de gemaakte hoepels op beurzen in Amste rdam en 
Zwolle. Toen er geen vraag meer was naar dit produkt, bleef de fruithandel 
over. Cornelis was daar in niet zo aktief en beperkte zich tot het op zijn 
handkar uitventen van fruit en kaas in het dorp. 

Zijn jongere broer Willem Arie,2 1 die ook wel "lange Stam" werd ge
noemd, trouwde in 1910 en betrok het huis aan de Dannes t raa t . Hij was 
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meer koopman dan zijn broer en bleef boomgaarden pachten en in fruit han
delen. Hij verhuurde de schuren op het erf, onder andere voor het opslaan 
van inboedels. Ook was hij vertegenwoordiger voor Van Gent en Loos en 
zorgde hij met zijn vrachtauto voor de verzending en thuisbezorging van de 
goederen. Hij had twee kinderen. De oudste, vernoemd n a a r grootvader 
Willem van Stam, woonde in de gemeente Loenen en overleed daar in 1952 
op 40-jarige leeftijd. Dochter Hendrike trouwde met de Woerdense kaashan
delaar J a n Gentenaar, die iedere vrijdag in Breukelen kaas kwam kopen. 
De partijen kaas die hij kocht, werden in het waaggebouw van de familie 
Van Stam gewogen en in hun huis aan de Dannestraat afgerekend.22 Na de 
dood van zijn vrouw woonde Willem Arie alleen in zijn huis tot hij in 1954 
dodelijk verongelukte. Hij was naar een van Co van Oort gepachte boom
gaard aan de Woerdenseweg geweest en reed met zijn bromfiets bij Slange-
vecht de Straatweg op, waar een auto hem schepte. Zijn huis bleef onbe
woond tot de onteigening en afbraak in 1964. 

De villa Buitendorp 

Gerrit Duuring had in 1847 een stukje van het terrein van Boom en Bosch 
bij de Dannestraat voor zichzelf gehouden en daar de villa Buitendorp laten 
bouwen (zie Afbeelding 2 en in het artikel genoemd in noot 23, afb. 1 op blz. 
72, kadas te rnummer 1948). In de aankondiging van de openbare verkoop 
van de nieuwe villa op 31 mei 1848 in "Het Logement Het Statewapen be
woond door L.W. Kubatz" stond als aanbeveling: "gelegen aan den ingang 
van de nieuw aangelegde wandeling in het dorp Breukelen-Nijenrode over 
de bui tenplaa ts Boom en Bosch". Timmerman Dirk Koning ui t de Brug
straat kocht het voor ƒ 1050 en liet het op naam van zijn vrouw Jacoba Door-

Afb. 2. Het huis Buitendorp gezien vanuit de ingang van Boom en Bosch. (Foto J a a p Groot, 
uit Collectie mevrouw A.J. Groot-Wisse, Breukelen.) 
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nenbal zetten.2 4 Koning overleed nog in datzelfde jaar en zijn weduwe ver
huurde het huis. In 1887 werd Buitendorp het eigendom van haa r dochter 
Jacoba J o h a n n a Koning, gehuwd met K.W. Kroon, hoofd van een lagere 
school te Harmeien . In 1903 kwam het op naam van hun dochter Anna 
Jacoba Kroon, die in 1917 trouwde met H. van den Berg te Utrecht. Toen in 
1926 bij de aanleg van de Markt de weg naar Boom en Bosch wat naar het 
zuiden werd verlegd, kreeg Buitendorp er 33 m2 tuin bij. 

Het huis had aanvankelijk de aanduiding Wijk A nr. 136, later 147, 168, 203 en tenslot te 
Mark t 8. Het was al die jaren verhuurd aan min of meer welgestelde mensen . J o h a n n e s 
Berfflo woonde er met zijn vrouw en een dienstbode tot 1853, de weduwe Geer t ruida W.G. 
Schud met haa r gezelschapsdame tot 1859 en de hoogbejaarde mevrouw Elisabeth C.H. de 
Wit tot 1870. D a a r n a kwam de 53-jarige weduwe M.A. Rochart-Würth uit Baambrugge er 
met k inderen en kostgangers wonen. Een van hen was de in 1852 in Wilnis geboren Anna 
Keetje van Maanen , die met de graankoopman Jan Kasteleyn trouwde. Het jonge paa r bleef 
op Buitendorp wonen tot het in 1883 met vijf kinderen en een dienstbode de noordhelft van 
het herbouwde herenhuis aan de Vecht kon betrekken (nu Brouwerij 1). 

Van 1885 tot 1889 woonde Willem van Stam Sr er met zijn gezin, daarna de ren ten ie r en 
huizenbezit ter J a n Steen en van 1912 tot 1917 zijn weduwe Elisabeth Koning. Vervolgens 
woonde er de rentenier-kaashandelaar Tijmen Kroon, die in 1940 naar S t raa tweg 105 ver
huisde. Van 1941 tot 1962 woonde loodgieter Pieter van Eyk op Buitendorp, zijn opvolger 
Willem van Har ten van 1963 tot 1966. 

In 1948 was het huis eigendom geworden van de "Maartensdijkse bouw
en exploi tat ie-onderneming" te Utrecht . Deze bood he t in 1956 a a n de 
Gemeente Breukelen te koop aan, maar B & W vonden de vraagprijs van 
ƒ 16.000 te hoog. De directeur van de Boerenleenbank W.C. Schoonderwoerd 
werd in 1959 eigenaar en verkocht het huis twee j aa r la ter voor een veel 
hoger bedrag aan de Gemeente Breukelen.25 Toen deze het pand wilde slo
pen, is door enkele inwoners nog een poging gedaan het huis als monument 
te behouden, want op 15 juli 1968 kreeg de Gemeente Breukelen bericht van 
he t minis ter ie van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk da t het 
"voornemens was het huis op de monumentenlijst te plaatsen". De Gemeen
te vroeg toen niettemin bij dezelfde minister een sloopvergunning aan en die 
werd helaas op 29 april 1969 verleend. Twee maanden later was Buitendorp 
uit het dorpsbeeld verdwenen. 

Woningbouw aan de Dannestraat in 1856 

Cornelis van Stam Sr benut te zijn grond aanvankel i jk als moes tu in , 
maar later voor een gedeelte ook als bouwterrein voor eenvoudige woningen. 
De bouwaktiviteiten van Cornelis begonnen waarschijnlijk omstreeks 1850 
na de "openbare verkoop op de Burgerlijke Begraafplaats van he t a ldaa r 
s taande geamoveerde Brughuisje met derselver toebehoren". Voor ƒ 54 werd 
hij eigenaar van deze afgedankte houten brugwachterswoning, die op palen 
in de Vecht had gestaan.26 Hij zal dit bouwmateriaal hebben laten verwer
ken in de woningen en de schuren die later op zijn erf verrezen. De eerste 
vier huizen liet hij in 1856 aan de Dannestraat bouwen27 (zie Afbeelding 3 en 
in het artikel genoemd in noot 23 afb. 1 op blz. 72). In 1858 volgde nog een wo
ning van 55 m2 in de grote tuin. 

Het meest zuidelijke huisje kwam naast Buitendorp te staan. Het lag wat 
naa r achteren en was 1 m2 kleiner dan de andere drie huizen, die een op
pervlakte van 27 m2 hadden en direct aan de Dannestraat grensden. 

Dat zuidelijke huis kreeg de aanduiding Wijk A nr. 134e, welk nummer la te r werd ge
wijzigd in 147, 167 en tenslotte in 202. De eerste bewoner van dit huis was Dirk de Jager , die 
op Gunters te in werkte. Bijna 30 jaar lang woonde Abraham Jongeling er met vrouw en zes 
kinderen tot hij in 1888 twee huizen opschoof naar nummer 165. De stalknecht Mar t inus H. 
Imminkhuizen woonde er daarna twee jaar , evenzo de brievenbesteller Dirk J . de Jager , de 
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Afb. 3. De huizen Dannes t raa t 1 - 5 zoals ze er in 1964 bijstonden. Links ervan en iets naa r 
achteren ligt de vierde woning uit 1865, die aan Buitendorp grensde. (Foto mevrouw A.F. de 
Bruin , Breukelen. ) 

s iga renmaker Leender t Zwanink en de schipper H.E.J. van Roon. De koopman Gerri t van 
den Hoed woonde er van 1897 tot 1900, Cornelis Huussen met vrouw en drie kinderen van 
1904 tot 1912, daarna Cornelis Slotboom met vrouw en vijf kinderen tot zijn dood in 1919 en 
tenslotte sigarenmaker-veedrijver Anthonie de Jager . Na 1920 werd het huis niet meer be
woond, maar door Cornelis van Stam gebruikt als bewaarplaats voor levensmiddelen. 

Voor de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhel
mina in 1938 bouwden de bewoners van de Dannestraat bij dit huis een ere
poort (zie Afbeelding 4). 

De andere dr ie huizen aan de Dannes t r aa t hadden een portaal , een 
kamer met twee bedsteden en een zolder met dakkapel. Er was geen tuin, 
want de huizen grensden met de voorzijde aan de Dannestraat en met de 
achterkant aan de schuur van Van Stam. Op de werf van Van Stam stonden 
twee gemeenschappelijke toiletten. Een waterpomp stond aan de overkant 
van de s t raa t tegen de schutting om de boomgaard van de brouwerij. De hui
zen kregen eerst de nummers 134b t/m e, later 144 - 146, 164 - 166, 199 - 201 en 
ten slotte Dannestraat 5, 3 en 1. 

Het meest noordelijke huis, nr. 134b, werd eerst bewoond door de weduwe Anna Koning-
Karssemeyer en na haa r overlijden in 1856 door haar dochter Jansje, die ook weduwe was. 
De huisschilder J a n Kapper woonde er enige tijd met zijn gezin, daarna tot 1864 de werk
man Hendr ik Huussen . Vervolgens verbleven er de ri jksveldwachter Aar t van den Berg, 
de werkman Dirk de Lange en de uit België afkomstige brouwersknecht Eduard G. Mille-
cum, die in 1868 met vrouw en zes kinderen naar Utrecht verhuisde. Schipper Bernardus 
Johan Broekhuizen woonde er tot na het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Degenkamp in 
1884 en verhuisde omstreeks 1886 met zijn drie kinderen en zijn tweede vrouw, Gerritje 
Oostveen, naar de Koekenbuurt. De naaister Johanna Hesseis woonde er tot ze op haar 80ste 
j aa r in 1900 bij het hoofd van de R.K. school in huis werd genomen. Slagersknecht Evert 
Vogel verbleef 10 maanden in het huis. Wilhelmus van Zoelen ging er in 1901 wonen, siga
renmaker Anthony de Jager in 1920. De laatste bewoner, Pieter van der Stoop,28 vestigde 
zich er in 1940. 
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Afb. 4. Het aanbrengen van een feestelijke versiering in de D a n n e s t r a a t ter gelegenheid 
van he t reger ings jubi leum van H.M. koningin Wilhelmina in 1938; v. l .n.r . P a u l Spee 
(geb. 1915, Dannegracht 15), Kees de Haas (geb. 1904, Dannes t raa t 10), Kees Steenbrink 
(Dannest raa t 8) en Wim Pfeiffer (geb. 1922, Dannestraat 29); de laa ts te drie tonen de papie
ren rozen die in de groens l ingers bevest igd zullen worden. (Foto-archief H i s to r i sche 
Kr ing Breukelen. ) 

In het middelste huis , nr. 134c, woonde 32 jaar lang de naais ter El isabeth van Bem-
mel , 2 9 daa rna van 1888 tot zijn overlijden in 1896 de huisschilder Abraham Jongeling met 
vrouw en vier kinderen. Zijn zoons Cornelis en Abraham bleven er wonen. In 1920 kwam 
de g raanhande laa r sknech t Gijsbert van der Haar 3 0 er met zijn vrouw en vier dochters, in 
1926 de toen 72-jarige Jacob Gaasbeek met zijn gezin. Na zijn overlijden in 1934 woonde 
zijn weduwe er met h a a r zoons Jan en Johan . In 1947 overleed zij en verhuisden h a a r 
zoons. Het huis in de Dannes t raa t bleef onbewoond en werd pakhuis voor b u u r m a n Van der 
Stoop. 

In he t zuidelijke huis , nr. 134d, woonde vanaf 1856 de metse laarsknecht Willem Ver
meulen met zijn vrouw. Na hun dood in 1863 woonde hun zoon Gerrit er, tot deze omstreeks 
1874 met vrouw en vijf kinderen naar de Herens t raa t trok. Allerlei bewoners wisselden el
k a a r toen tamelijk snel af, onder andere metse laar Gerardus van Kampen , wagenmake r 
Cornelis W. van Berkesteyn, pakhuisknecht Johan van der Linden, br ievenbestel ler Dirk 
J . de Jager (1893 - 1897), t immerman Bruin Barneveld, boekbinder Willem Rijkse (1901), 
Bar t Grazell en de weduwe Geertruida Toornenberg-van der Schaft. De laa t s te bewoner, 
Arie van der Zwam, verhuisde op 1 décerner 1955 naar het Kerkplein. 

De genoemde huizen werden in 1949 onbewoonbaar verklaard,31 maar 
voor het noordelijke huis moest de ontruimingstermijn driemaal verlengd 
worden, tot 1953, 1955 en 1956, omdat er voor Pieter van der Stoop met zijn 
handel in afvalstoffen geen vervangende woon- en bedrijfsruimte was. Op 14 
mei 1963 verhuisde Van der Stoop naar de Bernhardstraat. De gemeente 
Breukelen had echter nog geen koopovereenkomst met de Erven Van Stam, 
zodat de afbraak van de huizen pas op 2 april 1964 na een onteigeningsproce
dure kon plaatsvinden. 
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Een nieuwe schuur en feestzaal in 1868 

Waarschijnlijk heeft Cornelis van Stam op zijn erf een stal met paarden 
of vee gehad, want toen in 1859 een nieuwe politieverordening32 van kracht 
was geworden, vroeg hij de gemeenteraad ontheffing van het verbod in de 
bebouwde kom een hooiberg te hebben. Die werd aan hem en ook aan de heer 
Kubatz van Het State Wapen voor één jaar verleend. In 1860 gaf de gemeente
raad Cornelis nog tot 1 januar i 1861 de tijd de hooischelf op te ruimen.33 

Van het uit 1729 stammende recht van uitweg via de steeg die later de 
Koekenbuurt werd genoemd,1 maakte Cornelis geen gebruik, want hij had 
een eigen uitrit op de Dannestraat aan de zuidkant van zijn woning. Toen in 
1926 het marktplein werd aangelegd, kregen zijn nazaten ook nog een uitrit 
naar het zuiden, die de hoofdingang van het erf werd (zie Afbeelding 5), en 
een naar het westen op de Marktstraat . 

Na het overlijden van Cornelis van Stam kwam het bezit in 1865 kadas
traal op naam van zijn zoon Dirk34 te staan. Deze liet in 1868 een huis op het 
erf afbreken en vervangen door een schuur met een oppervlak van 110 m2 

(zie Afbeelding 6 en noot 23; daarin afb. 1 op blz. 72 onder nr. 2395). Deze 
eerste "zaal van Stam" werd verhuurd voor bruiloften en partijen, waarbij 
bakker Van den Berg uit de Kerkstraat vaak de maaltijden verzorgde. Op 
vrijdagavonden deed het gebouw dienst als pluimvee- en eierveiling, soms 
ook als bloemenveiling. In 1880 werd er aan de oostkant een wagenschuur 
aangebouwd, die op de luchtfoto35 van 1926 te zien is als een lager gedeelte 
met plat dak. 

Gedeelten van dit gebouw werden later als werkplaats verhuurd, onder 
andere aan de uit Vreeswijk afkomstige fietsenmaker Elias van Leusden. 
Deze begon in 1913 in Breukelen een eigen bedrijf, dat hij later voortzette in 

Afb. 5. De ingang van het erf van Van Stam aan de Markt omstreeks 1939. Op de voorgrond 
s taan A. Hamoen, een onbekende, en achter zijn fiets A. Schulp. Tegen de hekpaal geleund 
wacht Willem van Stam op k lan ten voor zijn waag en stalling. (Foto-archief Historische 
Kr ing Breukelen.) 
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de Brugs t r aa t , waar hij de smederij van Hendrik Sanders , al ias Zwarte 
Hein, had gekocht. 

De Gemeente Breukelen huurde lange tijd voor ƒ 2 per week een gedeelte 
van de "zaal van Stam" als vrijbanklokaal voor de verkoop van vlees. De 
noodslachtingen gebeurden in de slachtplaats van Van der Horst in Oud Aa. 
In 1929 overwoog het gemeentebestuur de huur bij Van Stam op te zeggen en 
het vlees in het koetshuis van Boom en Bosch of aan de noodslachtplaats te 
verkopen, m a a r dat is niet doorgegaan.36 Het lokaal heeft nog lang dienst 
gedaan . De dorpsomroeper Engel van Wettern trok j a r e n l a n g met zijn 
scheepstoeter de aandacht van de Breukelaars en riep dan luidkeels: "Vlees-
verkoop aan de vrijbank voor iedereen!". 

Na 1945 was "de oude zaal van Stam" voor de helft kaaspakhuis van H. 
Kroon, voor een deel verkoopruimte voor de vrijbank en voor een deel loodgie
terswerkplaats van P. van Eijk. 

De houten huizen uit 1868 

In de zuidwesthoek van de vroegere moestuin stichtte Dirk van Stam in 
1868 vier houten huizen (zie Afbeelding 6 en noot 23; daarin afb. 1 op blz. 
72).37 Het meest westelijke huis (Dannestraat wijk A nr. 142, later 160, 195 
en tenslotte Markt 3) stond los van de andere en was ruim de helft groter. 

In dit hu is woonde eerst de kuiper Frans van Meeningen met zijn gezin, d a a r n a tot 1869 
de r i jksveldwachter Aar t van den Berg en vervolgens zijn collega J a n de Vries . Willem 
van Stam, Dirks jongere broer, woonde er met vrouw en vijf kinderen van 1870 tot 1885 toen 
hij naa r Bui tendorp verhuisde. De t immerman-koster Frederik Augus tus Barneveld ver
bleef er enige tijd voordat hij de vrijgekomen pastorie Herens t raa t A 269 betrok.3 8 De pas 
gehuwde Anton Dirk Vermeulen vond er een onderkomen tot hij in 1889 naar Kerks t r aa t 8 
ging. D a a r n a was he t huis de verblijfplaats van de weduwe Grietje de Wit-van S tam, die er 
in 1896 overleed. Van 1901 tot 1904 woonde er de tuinman Lodewijk H. Verhoef, d a a r n a de 
turf t rekker Sijmen Frowijn en tenslotte vanaf 1908 de hoepelfabrikant Cornelis van S tam, 
de oudste zoon van Willem. In 1914 liet deze het huis vergroten tot 60 m2 door er aan de 
noordkant een keuken aan te bouwen. Daar kwam toen de toegangsdeur, zodat de zware zij-

Afb. 6. De vier houten huizen, met rechts een stukje van het nieuwe waaggebouw en van "de 
oude zaal van Stam". De foto is in maar t 1965 genomen vanaf he t marktple in . (Foto uit 
Archief Gemeente Breukelen.) 
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deur aan de latere Mark t s t r aa t vergrendeld kon blijven. In 1969, kort nadat de weduwe van 
Cornells van Stam was overleden, is het huis ontruimd en afgebroken.39 

De andere drie huizen stonden onder één kap en hadden elk een op
pervlakte van 31 m2. Ze kregen de huisnummers 142a, b en c. Na 87 j aa r 
werden deze drie huizen op 24 februari 1955 onbewoonbaar verklaard vanwe
ge ernstige gebreken. Ze hadden halfsteens buitenmuren bekleed met hout, 
een houten topgevel en een onbeschoten dak; de aangebouwde houten keu
kens waren zonder keukeninrichting of waterleiding. Een wate r tappunt 
bevond zich in 1950 op het erf, evenals een buitenprivaat op een afstand van 
20 meter.40 

In het huis Dannestraat A 142a (later A 161, A 196 en Markt 5) woonde tot 1872 de werk
man Gerr i t Megchelsen en daarna tot zijn overlijden in 1906 de plaatswerker / tu inman 
Gijsbert Bom. Zijn weduwe Joanna Verwey overleed er op 25 november 1908. Schipper Gerri t 
Kiers woonde er tot 1919. Tot 1927 woonde Frans Pos er met zijn vrouw, daarna tot 1959 Dirk 
Kroon, die als petroleumboer de bijnaam "Pijpje Drop" kreeg.4 1 

In het middelste huis, Dannestraat A 142b (later A 162, A 197 en Markt 6) woonde tim
merman Jacobus Hoedeman, tot hij ruilde met zijn vakgenoot J a n Stokvis uit de Breukeier-
waard. De kuiper F rans van Meeningen kwam er in 1868 met vrouw en kinderen, in 1874 
opgevolgd door Sijmen Frowijn. Die bleef er tot hij in 1900 met zijn vrouw en zes kinderen 
een deur verderop ging wonen. De visser Dirk van der Neut trok er toen met zijn vrouw in, 
m a a r verhuisde in 1901 naar de Scheendijk. De arbeider Johan van der Horst woonde er 
van 1903 tot 1913 toen hij naar de Poeldijk ging. Van 1914 tot zijn overlijden in 1943 woonde 
Anthony Hogenes er, die op Queekhoven werkte . De weduwe A. Blommestein-Balver t 
woonde tot 1950 in het huis, de weduwe M.J. van Andel-Duin tot 1951 en Bart Grazell van 
1952 tot 1958. Het huis deed daarna dienst als pakhuis tot het werd afgebroken. 

Het huis Dannestraat A 142c (later A 163, A 198 en Markt 7) werd onder andere bewoond 
door de veenman H ä r m e n Boom, werkman Wijnand van Stam, brievenbestel ler Gerr i t 
Andriessen (tot 1900), turftrekker Sijmen Frowijn (tot 1904), metselaar Adrianus Smaling 
(1908 - 1919). De oud-schipper Peter Nagtegaal, die voor de steenfabriek Veght en Rhijn klei 
had gevaren, woonde er van 1925 tot 1934 als tuinman. Daarna woonden er de weduwe Antje 
W. de Jager-Nagtegaal (1934 - 1948) en Johan Smorenburg (1948 - 1957). De woning was 
daa rna kaaspakhuis tot hij werd afgebroken. 

Einde van de hoepelfabricage, de fruithandel en de kaaswaag 

In 1880 en 1881 bloeiden de fruithandel en hoepelfabricage en waren op 
het erf nog enkele schuren en loodsen gebouwd. Na 1910 waren Kees en 
Willem van Stam nog enige jaren hoepelfabrikant, maar toen de boter niet 
meer in houten tonnen werd verpakt, nam de vraag naar hun produkt af. 
Tenslotte werden er geen hoepels meer gemaakt en verhuurden de gebroe
ders Van S tam hun schuren als opslagruimte of als kerkzaal . Cornelis 
werd ziekelijk en bleef in bed, maar dokter De Snoo wist hem daar weer uit 
te krijgen. Na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwde Cornelis met 
zijn huishoudster , die hem vier kinderen schonk. Cornelis verkocht toen 
met een handkar fruit en kaas in het dorp. Hij was een zeer vroom man, 
voor wie geen kerk zwaar genoeg was, reden waarom hij thuis met zijn 
gezin godsdienstoefening hield. Hij wilde geen geld ontvangen van de op 
zondag aan een Hervormde Evangelisatie verhuurde kerkzaal in het waag-
gebouw, waar wel zo'n 400 mensen kwamen. Zijn broer Willem Arie was 
minder streng en incasseerde dus de huurpenningen.4 2 

Toen het erf in 1926, na enige wijziging van de perceelgrenzen, aan het 
nieuwe marktple in kwam te liggen, gingen de gebroeders Van Stam een 
kaaswaag en een ui tspanning exploiteren.43 Zij kregen toestemming een 
schuur te laten bouwen op een afstand van twee meter uit het hart van de 
steeg van Sprey.44 Deze schuur werd het waaggebouw dat t immerman Dirk 
Gerwig zo degelijk bouwde, dat er eventueel nog huizen op gezet zouden 
kunnen worden (zie noot 6; daarin afb. 2 - luchtfoto - op blz. 174, links van 
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pijl 2). Aan een zware U-balk kwamen drie "wagen" te hangen, waarvan er 
later nog maar twee gebruikt werden. De lagere paardestal die er aan de 
westkant tegenaan werd gebouwd, kwam gedeeltelijk op de gedempte grens-
sloot met het Plantsoen te staan en vertoonde dan ook al gauw scheuren in 
de muren . 3 9 Na de aanleg van de Marktstraat kwam daar een uitr i t die ge
bruikt werd om de gewogen kazen naar de schuit van de Woerdense schip
per J. Bekker in de Kerkgracht te rijden. Dat gebeurde met de vier handkar-
ren van Van Stam, die ook wel voor andere doeleinden verhuurd werden. Na 
de oorlog ging de kaasmark t achteruit en hoefde er nog m a a r één waag 
gebruikt te worden. 

Na het overlijden van Cornells van Stam in 1953 toonde Willem een onder
tekende verklaring, waarui t bleek dat Cornelis zijn aandeel in het terrein en 
de gebouwen in de achterliggende jaren aan zijn broer had verkocht.39 

Willem Arie overleed op 29 juni 1954 door een verkeersongeval, waarna 
zijn erfgenamen het terrein met de gebouwen aan de Gemeente Breukelen 
te koop aanboden. Die vond de vraagprijs echter te hoog.45 In 1959 werden de 
delen van het erf kadastraal verenigd op Sectie C nr. 2395: stal, erf, 10 hui
zen en gedeelte waaggebouw, 23 are 16 ca. Toen met de erfgenamen geen 
overeenstemming kon worden bereikt over de prijs van dit bezit, besloot de 
gemeenteraad van Breukelen op 3 juni 1960 tot een onteigeningsprocedure 
over te gaan. Na afloop van deze procedure in 1964 kwam de Gemeente Breu
kelen in het bezit van het terrein. De bebouwing werd toen neergehaald; het 
houten huis van de weduwe van Cornelis van Stam bleef het langst, tot na 
h a a r dood in 1969, s t a a n . Het t e r r e i n werd ve rkoch t a a n de D i e n s t 
Domeinen, waarna er omstreeks 1975 de geplande rijksgebouwen verrezen. 

Noten 

1 H.J. van Es , 1993a. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, n r . l , blz. 33 - 45, in het bijzonder blz. 34 en 41 . 
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4 H.J . van Es, 1990. De kaasmark t in Breukelen (3). Tijdschrift Historische Kring Breu
kelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 88 - 96, in het bijzonder blz. 89 en 90. 

5 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr. 367, fol. 122, verkoop door 
Jacobus van Geytenbeek d.d. 26.2.1739. Over de oude geschiedenis van de boomgaard en 
tu in van Het Keyserrijck, ingericht op een vroegere hennepakker , zie A.A. Man ten , 
1990. Middeleeuwse molen aan de Danne . Tijdschrift Historische Kr ing Breuke len , 
jaargang 5, nr. 1, blz. 28 - 37, in het bijzonder blz. 31. 

6 Zie f ragment k a d a s t e r k a a r t in H.J . van Es, 1993b. Tussen ' s -Hee renwagenweg en 
Danne te Breukelen (3), Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 8, nr. 4, 
blz. 172 -185, in het bijzonder blz. 173. 

7 Het Bevolkingsregister van Breukelen-Nijenrode vermeldt: Cornel is van S tam, geb. 
Breukelen-Nijenrode 20.8.1794, overl. a ldaar 16.1.1864, gehuwd met Helena Wilhel
mina Koning, geb. Breukelen-Nijenrode 10.1.1800, overl. a ldaar 17.1.1865. 

8 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) , a r t . 259, Cor
nelis van Stam, winkelier: Sectie C nr. 950 = schuur 84 el (d.j. 1840), nr. 951 = tuin 17 roe
den 11 el (d.j. 1843), nr. 948 = huis en erf 2 roeden (d.j. 1845), nr. 949 = tuin 1 roede 96 el 
(d.j. 1845). 

9 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 597, akte 25, d.d. 7.4.1854, waar in 
de aankoop door Mijndert Meyers op 11.4.1844 genoemd wordt. 

10 Notarieel Archief, inv. nr. 585, akte 44, publieke verkoop d.d. 29.5.1846 van de buiten
plaats Boom en Bosch met aanbehorende hofsteden en landerijen ten huize van Ferdi
nand Ludwig Kubatz in Het State Wapen. 

11 Notarieel Archief, inv. nr. 585, akte nr. 102, d.d. 2.11.1846, verkoop van Boom en Bosch 
met een perceel bouw- en weiland aan de overzijde van de S t r a a t w e g a a n G e r r i t 
Duuring voor ƒ 22.000. Volgens inv. nr. 586, akte nr. 80, verkocht hij het op 18.5.1847 voor 
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ƒ 19 000 aan Jkvr . Johanna Maria Elisabeth van Collen, echtgenote van Daniel Willink 
te Amsterdam. Het zuidelijke gedeelte van de buitenplaats had hij tevoren bij Vreeden-
oord gevoegd en een stuk bij de Dannestraat behield hij als bouwterrein. 

12 Interview met mevrouw A. van Stam, 't Heycop 113 op 29.1.1988. Uit de Gemeenteraads-
notulen van 3.9.1867 over de beslissing op een verzoekschrift van D. van Stam blijkt 
"dat wijlen Cornelis van Stam eigenaar is geweest van twee grondru imten in de 2e 
klasse , 5e regel, genummerd 4 en 7". Het in het ongerede geraakte bewijs van eigendom 
werd toen vervangen [Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/4]. 

13 Dirk van Stam, geb. Breukelen-Nijenrode 26.11.1826, overl. aid. 1.8.1886, N.H., koop
man, gehuwd met Neeltje Barneveld, geb. Loosdrecht 10.2.1824. 

14 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 709, nr. 1-24. 
15 De naam werd door de Breukelaars uitgesproken als Boheme(n). Bohème is echter niet 

een landst reek in Tsjechië, m a a r betekent "wereld van kuns tenaa r s die van de h a n d in 
de t and leven". Deze naam is aan het huisje gegeven door de kunstschi lders Nicolaas 
Baster t en George Poggenbeek, die het van 1881 tot 1887 gehuurd hadden. Zie hiervoor: 
Lia de Jonge, 1990. Nicolaas Bastert , vechtschilder, 1854 - 1939. Repro-Holland, Alphen 
aan den Rijn, blz. 26 - 30. 

16 Zie H. van Walderveen, 1994. Breukelen Toen en Nu. Matrijs, Utrecht, blz. 40 en 41. 
17 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 792, nr. 1-24; art. 798, nr. 1-13; ar t . 916, nr. 

1-15; art. 917, nr. 1-9; en art . 1053, nr. 3-15. 
18 Willem van Stam, geb. Breukelen-Nijenrode 8.5.1844, overl. a ldaar 1899, N.H., hoepel

fabrikant , gehuwd met Neeltje van Zuylen, geb. Zuilen 10.10.1845. Willem woonde eerst 
met vrouw en kinderen in het houten huis A 142 (het latere Markt 3), daarna enige tijd op 
Buitendorp en vanaf 1887 in he t ouderlijk huis (Dannestraat 7). Hij was voor de helft ei
genaar van de bezittingen aan de Dannest raa t . In 1887 kocht hij van zijn schoonzuster 
Neeltje Barneveld haar helft van he t woonhuis en de schuur (Kadastrale legger Breuke
len-Nijenrode, art. 798, nr. 1 en 2). In 1898 kocht hij van haar ook de helft van he t overi
ge terrein aan de Dannes t raa t . 

19 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/74, Agenda 1889, nr . D 28. 
20 Cornelis van Stam Wzn, geb. Breukelen-Nijenrode 10.1.1875, overl. a ldaar 12.5.1953, 

N.H., hoepelfabrikant-fruithandelaar, gehuwd met Grietje den Hertog, geb. Loenersloot 
1 0 . 2 . 1 8 6 3 , over l . B r e u k e l e n - N i j e n r o d e 8.12.1920; tweede h u w e l i j k m e t J a n n a 
Graafland, geb. Bergambacht 8.8.1887, overl. Utrecht 4.4.1969, bij wie hij drie dochters 
en een zoon kreeg. 

21 Wi l lem Arie van S t a m Wzn, geb. Breuke len-Ni jen rode 19.2 .1887, over l . a l d a a r 
29.6.1954, hoepelfabrikant , gehuwd met Jannet je G. van Waveren, geb. Driebergen 
31.8.1887, die op 16.12.1910 in Breukelen kwam. 

22 H.J . van Es, 1989. De k a a s m a r k t in Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breu
kelen, jaargang 4, nr. 4, blz 177-187, in het bijzonder blz. 178. 

23 H.J . van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 5. De huizen in 
de "Koekenbuurt". Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 9, nr . 2, blz. 71 -
83, in he t bijzonder afb. 1 op blz. 72. 

24 Notarieel Archief, inv. nr. 589, akte nr. 47, d.d. 31.5.1848. Kadastrale legger Breukelen-
Nijenrode, art. 298, nr. 1: Sectie C nr 1140 = huis en erf 1 roede 87 el. Na de aanleg van de 
mark t in 1926 werd dit nummer gewijzigd in: Sectie C nr. 1948 = huis en erf 2 are 20 ca. 

25 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 636. Taxateur R. Plomp schatte in 
1961 de waarde op ƒ 21 000; Schoonderwoerd had een taxatie van ƒ 23 000; de koopprijs 
werd toen ƒ 22 250. De raad besloot hiertoe op 1.9.1961, het t ransport vond plaats op 
28.12.1961. 

26 Notarieel Archief, inv. nr. 592, akte nr. 60, d.d. 10.10.1850, verkoop door de Gemeente 
Breuke len-Ni jenrode . 

27 Kadas t r a l e legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 259 t.n.v. Cornelis Stam, winkelier, nr. 5-
11: strekking der tuinen Sectie C nr. 949 en 951 tot nr. 1193 = tuin 1 roede 7 el; nr. 1194 t/m 
1196 = 3 x huis en erf 27 el; nr. 1197 = tuin 16 roede 93 el; nr. 1198 = huis en erf 26 el. 

28 Pieter van der Stoop, geb. Harenkarspel 9.8.1909, overl. 19.11.1994, kwam in 1940 van 
Ui termeer naar Breukelen om als boerenarbeider bij Gert van Hienen aan he t Zandpad 
te gaan werken. Hij zou in een van diens huizen in de Koekenbuurt gaan wonen, m a a r 
het huis in de Dannestraat leek hem beter en dat kon hij voor ƒ 1,75 in de week van Van 
Stam huren. Later huurde hij ook de andere twee huizen en de zolder van de achterlig
gende schuur als opslagplaats voor de lompen en metalen, waarin hij na 1941 handelde. 
Oms t reeks de kers t s lacht te hij er t iental len konijnen en een enkele poes. Voor de 
laa ts te had hij een vaste afnemer in een chauffeur uit Maarssen. In 1945 volgde Van der 
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Stoop Tinus de Wit op als schillenboer. Tot 1974 haalde hij in he t dorp aardappelschil len 
en oud brood op. Hij bracht die voor 4 cent per kilo als veevoer naa r zijn afnemers Niek 
Schoonderwoerd, Co van Oort en tenslotte Dirk Korver in Otterspoorbroek. Tiental len 
k inderen hebben op de bok van zijn wagentje mogen meerijden door de s t r a t e n van 
Breukelen. Toen in 1975 zijn paard Vosje doodging, beëindigde Van der Stoop zijn lom-
p e n h a n d e l . 

29 E l i sabe th van Bemmel, geb. Breukelen-St . P ie te rs 9.11.1800, N.H., naa i s t e r , overl. 
Breukelen-Nijenrode 13.6.1888. 

30 Van der Haar , geb. Rhenen 28.8.1878, werd in 1923 benoemd tot gemeentereiniger en 
trok sindsdien met een tweewielige hi t tekar door het dorp om vuil op te halen en de stra
ten schoon te houden. Het vuil verkocht hij als mest aan de boeren. Toen zijn afnemers 
in de j a r en dert ig grat is huisvuil uit de grote steden konden krijgen, vielen zijn ne
ven inkomsten weg. Van der Haar vroeg toen de gemeente om een sa la r i sverhoging . 
Hij kreeg die en verdiende toen ƒ 21 per week plus ƒ 4 voor het onderhoud van zijn paard 
(Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 4/11, Notulen B&W-vergader ingen 
d.d. 3.2.1934). Van der Haar verhuisde in 1926 naar de Looyersdijk, waar hij een wo
ning en stal had laten bouwen, nadat hij ƒ 750 geërfd had van schoonmoeder Schoen, die 
in Tienhoven (U.) vroedvrouw was geweest. 

31 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 85; onbewoonbaar verklar ing van de 
huizen Dannes t raa t 1, 3 en 5 op 18.5.1949. 

32 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 1/4, Gemeen t e r aadsno tu l en 1858 -
1868, daar in notulen d.d. 9.8.1859. De heer D. Willink van Collen liet da t j a a r boerderij 
De Poel herbouwen en had op 31.5.1859 om de verplaatsing van de kom der gemeente of 
opheffing van art . 43 van de nieuwe politieverordening gevraagd. Gedeputeerde Sta ten 
hadden aan deze politieverordening hun goedkeuring onthouden, omdat een onthef
fingsmogelijkheid ontbrak. De gemeenteraad aanvaardde toen een gewijzigd ar t ikel 
43 met de tekst: "Het is verboden binnen de kom der Gemeente, a: zonder toes temming 
van den Raad daken van stroo of r iet op huizens of gebouwen te maken of te doen 
maken; b: zonder toestemming van den Raad hooi- en koornbergen, schelfen of hout-
mijten te stellen; c: zonder toestemming van den Burgemeester lijnolie te koken". De 
heer Willink van Collen kreeg op 9.8.1859 toestemming om binnen de kom der gemeen
te "een nieuw te bouwen bouwmanswoning, optrek, schuur en twee nieuwe hooibergen te 
doen maken en van rieten daken te voorzien". 

33 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/4, Gemeen t e r aadsno tu l en 1858 -
1868, daarin notulen d.d. 27.7.1860 en 28.8.1860. 

34 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 499, nr. 12-17. 
35 Zie noot 6: Van Es, 1993b, blz. 174, rechts van pijl 2. 
36 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/8, Notulen van B&W vergader in

gen, d.d. 15.1.1929. 
37 Kadasternummers Sectie C nr. 1222 = huis 48 el, nr. 1223 t/m 1225 3 x huis 31 el. Het ka-

dasternummer 1226 was voor een in 1868 op het erf gebouwd huis van 71 m2, dat in 1881 
werd verbouwd tot een schuur, die in 1913 werd vervangen. 

38 Zie H.J . van Es , 1993c. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breuke l en . 
Stichting Historische Reeks Breukelen / Verloren, Hilversum, blz. 35 en 37. 

39 Interview op 9.2.1988 met mevrouw W.A. Verwoerd-van Stam, Mark t s t r aa t 4 te Breuke
l e n . 

40 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 86. 
41 Pijpje Drop was de naam van de hoofdfiguur in de reclamestrip "De Automaat" van de 

ge l i jknamige o l iemaatschappi j . De s t r ip eindigde altijd met de regel : "En hoe h e t 
Pijpje Drop verder vergaat, leest u in de volgende Automaat". Dirk Kroon vent te met 
een h a n d k a r waarop een olievat was gemonteerd. Zijn concurrent H a n n e s van Vliet, 
die aan de Straatweg bij Sterovita woonde, gebruikte een bakfiets. De oude J a n Blok van 
de Broekdijk had een wagen met een groot zwart paard ervoor. Hannes Heus van de 
Scheendijk had eerst een honde- en later een hi t tekar . Zijn zoon Kees was de laa ts te pe-
troleumventer in Breukelen en gebruikte tenslotte een vrachtauto. 

42 Interview met de heer J.N. de Jong op 21.4.1988. 
43 Zie H.J. van Es, 1989, blz. 178 en 180. 
44 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/7, Notulen van B&W-vergaderin

gen, d.d. 12.5.1926. 
45 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 349. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 
1891 - 1908 

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

Dit artikel beschrijft het slot van de 36-jarige periode waarin veldwachter 
Daniel Merk in Kockengen dienst deed.1 Zijn gezondheid liet te wensen over, 
maar in die tijd stopte men niet met werken als het niet persé moest. Zijn di
recte chefs waren de burgemeesters F.P.H, van Roosendaal Sr (1872 - 1896) 
en diens zoon met dezelfde naam (1896 - 1915). Wereldschokkend waren de 
zaken waarbij de veldwachter betrokken was niet, maar het onderstaande 
geeft toch een aardig beeld van Kockengen rond de vorige eeuwwisseling. 

Assistentie door de Rijksveldwacht vanwege slechte gezondheid Merk 

Aan het eind van de 19de eeuw werd uit Kockengen steeds meer een be
roep gedaan op de kosteloze assistentie van de Rijksveldwacht. Dat was ken
nelijk goedkoper dan een tweede veldwachter aanstellen. Het voordeel van 
rijksveldwachters was, dat zij overal inzetbaar waren en algemene opspo
ringsbevoegdheid hadden in het hele land. 

De burgemeester uitte in 1898 zijn ongenoegen over de sporadische sur
veillance door de rijksveldwachters.2 Af en toe kwam rijksveldwachter Bit
terl ing ui t Maarssen naar Kockengen en Laag-Nieuwkoop, maar hij had 
ook nog negen andere, verspreid liggende gemeenten onder zijn hoede. In 
Kamerik daarentegen was wel een rijksveldwachter gestationeerd, hoewel 
de brigade van Woerden dichtbij was. Deze had alleen Kamerik en Zegveld 
onder zich. De burgemeester stelde dat de rijksveldwachter van Kamerik de 
gemeenten Kockengen en Laag-Nieuwkoop er wel bij kon hebben. 

In januar i 1897 werd bijstand van een rijksveldwachter gekregen bij een 
te houden verkoping,3 en in augustus 1897 bij het 25-jarig ambtsjubileum 
van het hoofd van de Rooms-Katholieke school.4 

In zijn 63ste levensjaar tobde Daniel Merk voortdurend met zijn gezond
heid. Op 31 januari 1900 kon hij wegens ziekte niet door de rechter-commis-
saris te Utrecht gehoord worden in een zaak tegen A. de Goeij, waarna de 
zaak werd uitgesteld tot 15 februari. Toen was hij echter nog steeds ziek. 
Bovendien bleek hij de verdachte niet te kennen. Ook op 12 maart kon hij we
gens ziekte niet komen, hetgeen door een doktersattest bevestigd werd.5 

Op 26 oktober 1904 verzocht de burgemeester aan de Minister van Justi t ie om een rijks
veldwachter in Kockengen te stationeren. Doordat de rijksveldwachters van Maarssen en 
Vinkeveen zo ver weg woonden, was er 's nachts te weinig surveillance en vonden er veel
vuldig stroperi jen p laa t s . 6 De dis t r ic tscommandant der ri jksveldwacht te Utrecht ant
woordde namens de Minister van Just i t ie , dat de burgemeester eerst de plaatselijke politie 
zodanig moest organiseren dat deze aan redelijke eisen voldeed, en pas he t verzoek mocht 
herhalen als hij ook daa rna van oordeel bleef dat een rijksveldwachter in Kockengen ge
plaatst zou moeten worden. Dit was volgens de commandant op dat moment niet het geval.7 

Pas in 1920 zouden de smeekbeden van de burgemeester verhoord worden: toen werd een 
r i jksveldwachter in Kockengen gestationeerd. 

Salaris van de veldwachter 

De Commissaris der Koningin te Utrecht verzocht in 1893 alle gemeente
besturen een opgave te doen van de jaarwedden en emolumenten van de ge
meenteveldwachters voor kleding, huur of vrije woning en/of nevenbetrek
kingen, evenals aanspraak op pensioen.8 De burgemeester van Kockengen 
en Laag-Nieuwkoop beantwoordde de vraag met de volgende gegevens:9 
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Kocker gen Laag-Nieuwkoop 

Jaarwedde ƒ250,- ƒ 100,-
Kledingtoelage ƒ 25,- ƒ 25,-
Gratif icatie ƒ 25,- ƒ 15,-
Wedde gemeent« ïbode ƒ 30,- ƒ 2 5 , -
Wedde waterschapsbode ƒ 30,- ƒ 1 0 , -

ƒ360,- ƒ 160,-

In beide gemeenten was geen regeling getroffen voor het pensioen van de 
veldwachter; hij had na zijn ontslag maar af te wachten of hij een ui tkering 
uit de gemeentekas kreeg. De jaarwedde was sinds 1881 wel verhoogd. 

Dat men zeer tevreden was over het functioneren van Merk, blijkt ui t het 
feit dat men hem, toen hij in augustus 1897 25 jaar veldwachter in Kocken-
gen was, een gratificatie van ƒ 25,- toekende. Van de gemeente Laag-Nieuw
koop kreeg hij toen ƒ 15,-.10 

" Huis van Bewaring" 

In november 1898 vroeg de gemeenteraad van Kockengen toestemming bij 
Gedeputeerde Staten van Utrecht om een gezamenlijke regeling met Laag-
Nieuwkoop te mogen aangaan voor het inrichten van een Huis van Bewa
ring, een groot woord voor een arrestantenlokaal. Daarvoor werd een lokaal 

Afb. 1. Toreningang van de Nederlandse Hervormde kerk te Kockengen vóór de res taura 
tie van 1956. Links naas t de toren het arrestantenlokaal met alleen een klein, hoog ven
stertje, in het midden afgeschermd door een stevige stalen tral ie . Rechts tegen de toren 
stond vroeger een vergelijkbaar aanbouwsel; na de dienst konden de a rmen van de ge
meente daar in Merks tijd brood halen. (Foto Kerkvoogdij N.H. Gemeente Kockengen.) 
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van de Nederlandse-Hervormde Gemeente gehuurd voor ƒ 10,- per jaar .1 1 

Gedeputeerde Sta ten gaven hieraan hun goedkeuring.1 2 Op een oude foto 
van de Nederlandse-Hervormde kerk in Kockengen (Afbeelding 1) is naas t 
de toren een aanbouw te zien, die diende als arrestantenlokaal voor dronk
aards, bedelaars en landlopers. 

De burgemeester als concurrent van een Kockengense sigarenmaker 

De verstandhouding tussen burgemeester Van Roosendaal J r en sigaren
maker W. Vermeulen Sr was door beider toedoen niet best. Zoals uit het ver
volg van dit artikel zal blijken, kreeg Vermeulen het meermalen met de poli
tie aan de stok. Maar de burgemeester gaf aanleiding tot ergernis door Ver
meulen in diens beroep zakelijke concurrentie aan te doen. Dat leidde tot een 
klacht van Vermeulen over de sigarengroothandel van de burgemeester bij 
het provinciaal bestuur van Utrecht.13 

De burgemeester voelde zich genoodzaakt het provinciebestuur een toelichting te sturen 
over zijn doen en laten, waarin hij zijn eigen rol trachtte te vergoelijken.13 

Eers t maak te Van Roosendaal Vermeulen zwart : hij verdiende "geen schamel s tuk 
brood", zoals Vermeulen had geschreven, maar "leidde een zeer goed leven", hoewel hij 
met m a a r vijf knechts van 12 tot 17 jaar en een zoon van 22 j aa r een sigarenmakerij runde. 
Vermeulen zelf bracht een groot gedeelte van de dag op s t raa t of bij anderen door, leefde ge
heel onbekrompen en had bovendien nog geld genoeg om gevangenisstraf te ontlopen, zoals 
in 1894 was gebeurd. 

De burgemeester voelde kennelijk toch wel enige nattigheid: hij meldde omstandig dat 
hijzelf eind augustus 1896 was begonnen met een groothandel in sigaren en daarvoor toe
s temming had verkregen van he t provinciebestuur. Andere s igarenfabr ikanten verkoch
ten ook in het dorp en werden door Vermeulen meermalen onbeschoft behandeld en uitge
scholden. Vermeulen groette de burgemeester nooit; volgens de laa ts te omdat hij hem zo 
vaak op he t matje had la ten roepen wegens allerlei vergrijpen. De burgemeester meende 
dat de klacht door Vermeulen een reactie was op een enkele dagen eerder door de burge
meester bij de Officier van Jus t i t ie ingediende klacht wegens belediging.14 Wat voor han
del hij ook zou beginnen, altijd zou hij daarbij anderen concurrentie aandoen. Dat was toch 
ook niet gebeurd toen hij een kippen- en konijnenfokkerij begon? De burgemeester stelde 
verder da t hij zich niet bewust was van het benadelen van anderen door het rondzenden van 
pr i j sk ran ten aan bevriende collega's; ju is t daardoor had hij proefbestellingen ontvangen. 
Als bewijs dat hij niet in strijd met zijn ambt handelde, meldde de burgemeester dat hij ook 
een pri jskrant aan de Chef de Bureau van het Particulier Kabinet van de Commissaris had 
gezonden. Kortom, de Commissaris moest de klacht van Vermeulen maar niet al te serieus 
n e m e n . 

Baldadigheden en vechtpartijen 

Veldwachter Merk had veel te stellen met baldadige jeugd en relschop
pers, die het de dorpsbewoners soms danig lastig maakten. Een van hen 
was B.F. van Dobberen uit Laag-Nieuwkoop.15 

Deze lastpak kreeg in september 1888 van de veldwachter een proces
verbaal wegens s t raatschenderi j . 1 6 Hij was meestal de hoofddader, maar 
wist het zo aan te leggen dat hij buiten schot viel. Deze keer was het de veld
wachter dus toch gelukt en de burgemeester vroeg de Officier van Justi t ie te 
Utrecht dan ook om een strenge strafvervolging van Van Dobberen om een 
voorbeeld te stellen, daar de veldwachter moeilijk de orde kon handhaven 
onder de baldadige jeugd van 15 tot 17 jaar. Het resultaat was mager. 

In m a a r t 1892 verzocht G. van der Wal te Kockengen de burgemeester om proces-verbaal 
op te maken tegen diezelfde Van Dobberen, wegens het gooien van sneeuwballen, waarbij 
een ru i t van zijn woning was vernield. Een andere verdachte, Ravensbergen geheten, kon 
het volgens Van der Wal niet gedaan hebben, omdat hij bij de Heycopperbrug had gestaan 
en de sneeuwballen vanaf de Varkensbuurt (= Korte Kerkstraat) waren gegooid. Van der 
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Wal was na het ingooien van de rui t de s t raat opgegaan en had twee personen, waarvan hij 
vermoedde dat zij de daders waren, in de Varkensbuurt zien lopen in de r icht ing van de wo
ning van Van Dobberen.17 

Toen de burgemeester op 19 maar t 1892 het proces-verbaal opstuurde aan de Officier van 
Justi t ie te Utrecht, haalde hij in zijn begeleidende brief aan, dat Van Dobberen in 1888 ook 
al voor straatschenderi j was bekeurd en dat zijn oordeel over hem nog hetzelfde was als 
destijds. Van Dobberen had de afgelopen 3V2Jaar in Culemborg, Ut rech t en Haa r l emmer 
meer gewerkt, maar kon het bij geen enkele baas uithouden en was toen sinds kort weer bij 
zijn ouders in Laag-Nieuwkoop thuis. 

Ouders hadden ook vroeger soms grote problemen met hun kinderen. In 
1897 leverde de burgemeester de 16-jarige Jacobus Marinus van Opstall, die 
door de politie van Amsterdam naa r Kockengen was gebracht , bij zijn 
ouders af. Jacobus werd, zo jong als hij was, vanwege zijn wangedrag bij 
iedere baas weggejaagd. Vader Johannes Comelis van Opstall, van beroep 
t immerman, verdiende echter te weinig om zijn zoon te onderhouden. Ten
einde hem voor erger te behoeden, verzocht de t immerman om zijn zoon in 
een rijksopvoedingsgesticht te plaatsen.18 

Tegen Gerri t de Langen werd in november 1898 proces-verbaal opgemaakt , vermoede
lijk voor mishandel ing. De Langen hield zich, ofschoon hij gehuwd was, op ongeoorloofde 
wijze bezig met een boerenmeid, Anna Maria Broeke, waardoor scheldpart i jen en verwij
ten niet van de lucht waren.1 9 Haa r werkgever, boer Van der Meer, en de meid dienden bij 
de burgemeester een klacht wegens belediging in. Het gebruikte scheldwoord was "ploert", 
waar de burgemeester niet zo zwaar aan tilde, zodat hij de klagers in overweging gaf de 
zaak maar te la ten rus ten . De Langen wist dat Van der Meer elke woensdagavond naar een 
barbierswinkel ging en wachtte hem de eerstvolgende keer op tussen he t hu is en de schuur. 
Wat daar voorgevallen is, bleek aanleiding genoeg te zijn voor een proces-verbaal; he l aa s 
zijn in de begeleidende brief geen details vermeld. 

In december 1898 diende Maria van Dam eveneens een k l a c h t in t egen Ger r i t de 
L a n g e n . 2 0 Maar Maria was zelf ook niet altijd zo zachtzinnig. Op 27 mei 1902 kwam H.J . 
Rijnbeek, zenuwachtig en met zijn hoofd in het verband, bij de burgemeester om aangifte te 
doen van mishande l ing door Maria van Dam, echtgenote van Willem van Rooijen.21 Hi j 
toonde de burgemeester zijn bebloede jas en bakkerskiel . De a r t s I.J. Massée verk laarde 
dat de hoofdwond was aangebracht met een stomp voorwerp. Het begin van de mishande
l ing vond p laa t s in Kockengen, maar he t vervolg in Kamer ik . De dochters van Jacob 
Griffioen, die getuigen waren, wilden niet met Rijnbeek mee naar de burgemeester . 

Wanneer er 's winters in en om Kockengen en Laag-Nieuwkoop werd ge
schaatst, placht de burgemeester zich onder het publiek te begeven ter voor
koming van vecht- en dronkemanspartijen. Zo ook in februari 1907. Maar 
toen de burgemeester even heen en terug naar huis ging, deed zich toch een 
vechtpartij voor. Weer op het ijs terug, zag hij dat Hendr ik Rijswijk een 
wond onder zijn oog had, die door dokter L. Bouthoorn werd verbonden. Van 
J.C. van Soest nam hij daarna een mes in beslag, dat Van Soest van B.A. 
Fronik had afgepakt. Fronik stond bekend als brutaal en vechtlustig. Tegen 
hem werd dan ook proces-verbaal wegens mishandeling opgemaakt.2 2 

In 1907 werd proces-verbaal opgemaakt tegen de eerder genoemde W. Vermeulen Sr en 
diens zoon Egber tus , wegens mishandeling van Engeltje van Soest.2 3 Op 23 juli meldde 
Engeltje zich met een bebloed gezicht bij de burgemeester. De burgemeester deelde, na een 
onderzoek, aan de Officier van Justit ie te Utrecht mee dat vader en zoon Vermeulen regel
matig ruzie hadden in hun huishouden. Behalve zijn vrouw Lena van Soest woonden ook 
haa r zusters Anthonia, Engeltje en Mijntje van Soest bij hen. Lena was enkele dagen tevo
ren door h a a r man bui ten de deur gezet en had tijdelijk onderdak gevonden in de beste 
kamer van W. Mastwijk. Dit, en het opmerking van Lena "Ga jij m a a r op de beste k a m e r 
zitten" tegen Vermeulen waren vermoedelijk de aanleiding geweest van de onts tane ruzie. 
De beide verdachten ontkenden het gebeurde. Vermeulen Sr verklaarde niet geweten te heb
ben wie Lena die avond bij zich had gehad. Egber tus verk laa rde daa ren tegen da t dit 
Mijntje geweest moest zijn, terwijl getuigen zeiden dat het Engeltje geweest was, hoewel er 
geen gelijkenis tussen de zusters bestond en he t die avond heldere m a a n was. Getuige 
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Cornells Rampen kon wel goede verklaringen afleggen, hoewel Bar t Vermeulen tegen hem 
had gezegd: "Ga jij m a a r door, je hoort hier niet". Uit vrees voor vader Vermeulen, die als 
zeer driftig en ruziezoekend bekend stond, had Rampen zich waarschijnlijk ingehouden. 

Landloperij 

Bedelarij en landloperij bezorgden de dorpsbewoners veel overlast. In 
april 1896 besloten de gemeenteraden van Kockengen en Laag-Nieuwkoop 
om in de dorpen borden te plaatsen met het opschrift: "Bedelarij en land
loperij verboden ingevolge artikel 432 en 433 van het Wetboek van Straf
recht" . 2 4 In september van dat jaar verzocht de burgemeester aan de In
specteur der Rijksveldwacht te Utrecht om enige tijd op maandag, donder
dag en zaterdag controle op dit verbod uit te oefenen. Dat waren de dagen 
waarop een aantal bedelaars de dorpen bezocht. De Inspecteur berichtte dat 
zoveel mogelijk aan het verzoek zou worden voldaan.25 In de praktijk be
tekende dit dat een rijksveldwachter uit Maarssen, Breukelen of Vinkeveen 
naa r Kockengen moest komen om toezicht te houden. 

Tegen A. Stoker werd in 1898 proces-verbaal opgemaakt wegens bedelarij en landlope
rij , en wegens verzet tegen de politie.26 Het was meestal moeilijk om openbare bedelarij te 
constateren. Toch werd Stoker niet naar het Huis van Bewaring te Utrecht gebracht, om ver
schillende redenen: (1) de veldwachter was van vergevorderde leeftijd en te zwak om een 
grote kerel als Stoker naar Utrecht te brengen, (2) een rijksveldwachter had de burgemees
ter medegedeeld dat men in het Huis van Bewaring niet graag bedelaars opnam die niet 
te rug zouden komen, en (3) Stoker bezocht elke donderdag of vrijdag de gemeente Kocken
gen en was door zijn postuur zo herkenbaar dat hij gemakkelijk op te pakken was. Hij had 
een misvormde hand waardoor hij niet kon werken, en hield zich op in de bedelaarsdoelen 
te Breukelen , Woerdense Verlaat of Woerden.2 

Branden en brandweer 

Op 6 april 1894 om 4 uur 's middags brak brand uit op de boerderij van C. 
Ver l aan aan de Wagendijk te Kockengen. Vermoedelijk was een kat, die bij 
de haard lag, in brand geraakt en de schuur ingevlucht. De brandweer was 
spoedig ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de boerderij met rieten 
dak en de hooiberg in vlammen opgingen. Het vee en een groot deel van de 
inboedel kon nog worden gered. Toen het vuur onder controle was, stelde de 
burgemeester bewakers aan om te voorkomen dat smeulend hooi opnieuw 
zou gaan opvlammen.2 7 

Natuurli jk trok de brand veel publiek. Relschoppers trachtten de boel op stelten te zetten. 
O n d e r h e n bevond zich de al e e rde r g e n o e m d e s i g a r e n m a k e r Wil lem V e r m e u l e n . 
's Avonds verkeerde hij onder invloed van sterke drank en probeerde hij op he t te r re in van 
de brand he t verspreid liggende hout met smeulend hooi opnieuw te laten branden, hetgeen 
door de bewakers en de eigenaar van de boerderij werd verhinderd. Hoewel de boer geen 
k lacht wilde indienen, maakte Merk toch proces-verbaal op. Achtergelaten kledingstuk
ken werden in beslag genomen. De burgemeester haalde in zijn brief aan de Officier van 
Just i t ie te Utrecht aan, dat Vermeulen ook al in 1884 bij J. Stam en in 1892 bij L. Koekoek de 
aans t ich ter was geweest van ongeregeldheden.28 

Op 22 mei 1901 brak er brand uit in een schuurtje met een rieten dak op 
de Meent, 15 minuten gaans van de dorpskom. De burgemeester en de veld
wachter spoedden zich erheen, zonder de brandweer uit te laten rukken. Bij 
aankomst bleek de houten schuur al geheel afgebrand te zijn. Met enige 
emmers water werden de smeulende resten nageblust. Volgens voorschrift 
werd he t gebeurde meegedeeld aan de Commissaris der Koningin en de 
Officier van Justitie.2 9 

De brandweer van Kockengen bestond in die jaren uit daartoe aangewe
zen dienstplichtigen. Een van hen, Johannes Stam, was echter zo vaak on
willig om op afroep bij brandweeroefeningen te verschijnen en liep daarover 
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zó op te scheppen, dat bij herhaling proces-verbaal moest worden opgemaakt 
ingevolge overtreding van art. 15 van de verordening op het brandwezen.3 0 

De zaak werd niet vervolgd, maar de burgemeester nam daarmee geen genoegen. Hij 
meende dat de Officier over he t hoofd had gezien dat bij de afkondiging ar t . 173 van de ge
meentewet van toepassing was en dat de afroep op wettelijke basis was gedaan. Op 31 augus
tus 1906 stuurde hij bovendien een afschrift op van de publikatie bedoeld in ar t . 15 en een 
uit treksel uit de lijst bedoeld in art. 11 der verordening op het brandwezen voor de gemeen
ten Kockengen en Laag-Nieuwkoop. In juni 1907 werd nogmaals proces-verbaal opge
m a a k t tegen Stam. Hij zou die keer geweigerd hebben de bij zijn b randweer taak behorende 
onderscheidingstekenen van veldwachter Merk aan te nemen, volgens de burgemees te r ui t 
louter onwil. Stam had daarbij opnieuw gezegd dat hij niet bij de brandweer wilde dienen, 
hoewel hij n a a r het terrein van de brandweeroefening was gekomen. De commandan t en 
de ondercommandant weigerden het proces-verbaal met de door hen afgelegde verklar in
gen te ondertekenen, omdat zij bang waren dat Stam hen daarna zou weigeren gebruik te 
maken van de part iculiere rijweg tussen Portengen-Zuideinde en Kockengen, die langs 
zijn hofstede liep, en waarvoor per keer 10 cent tolgeld moest worden betaald. De burge
meester liet de Officier weten dat Stam tot de gewone manschappen van de brandwacht be
hoorde. De twee commandanten had hij niet geforceerd hun getuigenis te onder tekenen 
omdat zij toch door de kantonrechter zouden worden opgeroepen ter zitting te verschijnen.31 

Een illegaal verplaatste lantaarnpaal en een verkeersongeluk 

In maar t 1898 werd koopman W. Beets geverbaliseerd omdat hij zonder 
toestemming een gemeentelijke lantaarnpaal had verplaatst. Het Breukelse 
kantongerecht meende blijkbaar dat Beets daarvoor goede redenen had, 
want het seponeerde deze zaak. De hierover ontevreden burgemeester stelde 
de Officier van Justitie in Utrecht hiervan op de hoogte.32 

Het "snelverkeer" kostte al in 1902 een inwoner van Kockengen het leven. 
Toen Pet rus Versteegh en Jan Sloeserwij op 22 september met een tilbury 
van Utrecht via Vleuten naar Kockengen reden, kwam hen buiten het cen
t rum van Vleuten, op de weg naar Haarzuilens, een auto tegemoet. Ver
steegh stak beide handen omhoog om de bestuurder te laten stoppen, maa r 
hij deed dat niet. Het paard schrok hevig en maakte rechtsomkeert. De auto 
reed daarna de tilbury aan, waardoor een spaak brak, het voetenkleed werd 
beschadigd en Sloeserwij aan twee vingers gewond raakte . De bes tuurder 
van de auto vloekte hen uit en reed door. In Vleuten werd een klacht tegen 
de autobestuurder ingediend. De burgemeester van Vleuten zou de bestuur
der over de schade aanspreken en zonodig proces-verbaal opmaken. Vanaf 
die dag is Versteegh echter niet meer de oude geworden. Hij was geheel in 
de war en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Op 11 oktober raak te 
hij in coma, en op 15 oktober is hij overleden. J an Sloeserwij kreeg het de 
avond van het ongeval ook "hevig op zijn zenuwen" en was half oktober nog 
lang niet hersteld.3 3 

In de Utrechtsche Courant van maandag 30 december 1907 en van 27 januari 1908 wer
den twee aankondigingen gedaan van het openen van een besteldienst met paard en rijtuig 
door respectieveli jk W.R.W. van Mastwijk, schoenmaker , wonende te Kockengen en J .M. 
Scheepmaker , ook schoenmaker te Kockengen. Zij gingen rijden van Kockengen n a a r 
Ut rech t via Haarzui lens en Vleuten en terug. Kennelijk was er genoeg emplooi voor beide 
ondernemers om een bodedienst te starten.34 

Sluitingstijden van de kroegen 

De pol i t ieverordening van Kockengen verbood aanwezighe id in een 
drankgelegenheid na sluitingstijd. Men was echter niet strafbaar als men 
na aanmaning van de politie de gelegenheid verliet. Daniel Merk was niet 
gewoon een tapper bij overtreding een proces-verbaal te geven indien die de 
mensen degelijk had gewaarschuwd. Hij vond dat van de tapper niet mocht 
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worden verlangd dat hij zijn herberg geruime tijd onbeheerd achterliet om 
de veldwachter te gaan waarschuwen, die waarschijnlijk op dat tijdstip zijn 
ronde deed. 

Tijdens ziekte van de veldwachter in de voorzomer van 1901 toog de burge
meester zelf op inspectie. Na eerst iedereen gewaarschuwd té hebben, was 
hij vervolgens tot het opmaken van proces-verbaal en sluiting van een her
berg overgegaan; ook de herbergier werd geverbaliseerd, want hij had maar 
te zorgen dat zijn herberg leeg was na sluitingstijd.35 

De burgemeester had er geen vrede mee dat de zaak door het Kantongerecht te Breuke-
len-Nijenrode afgedaan werd met de notitie "wordt niet vervolgd". De in het onderhavige 
geval geverbaliseerde personen waren volgens het Kantongerecht allen van goede naam; 
vandaar de seponering. Voor de burgemeester telden echter de feiten. Steeds waren de be
t rokkenen de laatste bezoekers in de herbergen en ze waren meerdere keren bekeurd van
wege overmatig alcoholgebruik. Een van hen was zelfs de grootste dronkaard van he t dorp. 
De burgemeester vond dat na twee waarschuwingen een proces-verbaal op zijn plaats was, 
omdat anders het prestige van hemzelf en van de veldwachter geschaad zou worden.35 

Diefstallen 

Het lijkt er sterk op dat sommigen zich door inbraken op een voordelige 
manier van een begin van een uitzet voorzagen. 

In de nacht van 29 op 30 maar t 1907 werd via een raam ingebroken bij Cornelis van de 
Hors t aan de Wagendijk-zuidzijde. Ontvreemd werden 4 nieuwe ka toenen bors t rokken 
met ingeregen rode bandjes, 2 witte rokken, 5 hemden en 5 broeken, 1 lichtblauwe wollen 
rok met donkerblauwe bloem, een nieuwe rok, een lap katoen voor een jurk met voering ter 
waarde van ƒ 15,- en 1 streng zwarte sajet, en tevens een gedeukte wekker die bij het opwin
den direct afging, dit alles ten nadele van Hendrika Appeldoorn, dienstmeid bij Van de 
Horst . In diezelfde nacht werden de losstaande luiken van het zomerhuis bij de boerderij 
van Bart Spruijt geopend en werd he t raam geforceerd. De kast van de meid was doorzocht, 
m a a r er was niets gestolen. Uit een andere kast was een gedeelte van de pap die daar stond 
opgegeten. De vermoedelijke dader was een man van gemiddelde lengte, ongeveer 35 jaar , 
met snor en gekleed in een blauwe kiel en een zwarte manchester broek, waarover een 
b lauwe jas . 3 6 Hij is waarschijnli jk nooit aangehouden. 

In de nacht van 5 op 6 november 1907 werden bij Dick Hoogendoorn, veehouder te 
Spengen ontvreemd: 1 nieuwe hemdrok Q'aegergrijs), 1 ingepakte mante l , 1 grijze demi, 1 
best tafellaken, 2 tafel lakens van mindere kwaliteit, 2 lakens, 1 witte vrouwenbroek, 4 
bonte boezelaars, 1 witte boezelaar, 5 ei blauw katoen waarvan een kiel was gemaakt maar 
waaraan nog een mouw ontbrak (de mouw was achtergelaten), 1 zwarte bovenrok, 1 rode 
onderrok en enige zakdoeken.3 7 

Op 24 september 1897 werd een melkpraam gestolen, die in de Bijleveld 
aan de Wagendijk was afgemeerd. De burgemeester achtte het niet uitgeslo
ten, dat die diefstal te maken had met een diefstal van kleding en beddegoed 
in Kamer ik in de nach t van 23 op 24 september. Aan he t eind van de 
Wagendijk was te zien, dat een schuit uit de Bijleveld in de Heycop was ge
t rokken. Het slot van de brug over de Heycop aan het einde van Laag-
Nieuwkoop was in die nacht verbroken. De burgemeester concludeerde hier
uit, dat de dieven in de richting van Utrecht waren gegaan.38 

Op 15 januar i 1899 werden bij P. Versteegh, N. van Dijk en G. van Deijl dreigbrieven 
aan het hek of de deurklink gehangen. Bij nader onderzoek door de burgemeester bleek het 
handschrif t overeen te komen met dat van Nicolaas van der Geer, die wegens diefstal in 
1891 al eens veroordeeld was geweest.39 

Eervol ontslag en pensioen voor Merk 

Op 3 februari 1908 verzocht de burgemeester aan de Commissaris der 
Koningin op verzoek van veldwachter Daniel Merk, om hem met ingang van 
1 april 1908 eervol ontslag te verlenen, welk verzoek werd ingewilligd.40 Op 
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Afb. 2. E igenhandig geschreven bedankbrief d.d. 18 maar t 1908 van Daniel ( roepnaam 
Daan) Merk aan het Kockengense gemeentebestuur voor het hem verleende pensioen. 

voorstel van de burgemeester werd aan Merk een pensioen van ƒ 6,- per 
week toegekend. Op 5 mei werd ook de commissie als onbezoldigd rijksveld-
wachter door de Minister van Justitie ingetrokken.41 

Daarmee was Daniel Merk ambteloos burger geworden en kon hij van 
zijn rus t gaan genieten na 36 jaar trouwe politiedienst in Kockengen. Een 
m a r k a n t figuur in de Kockengense dorpsgemeenschap had zijn werk ge
daan. Hij betuigde in een brief aan het gemeentebestuur zijn dank voor het 
pensioen dat hem was toegezegd (Afbeelding 2).42 

Noten 

1 De delen 1 - 6 in deze serie verschenen in Tijdschrift Historische Kring Breukelen , 
jaargang 7, nr. 2, blz. 104 - 111; nr. 4, blz. 210 - 217; jaargang 8, nr. 1, blz. 14 - 21; nr. 2, 
blz. 86 - 93; nr. 4, blz. 201 - 206; en jaargang 9, nr. 2, blz. 100 - 106. 

2 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breukelen). Brievenboek 11 april 1890 -
27 augustus 1898. Daarin: 1898, Nr. 186/331, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Officier van Justi t ie te Utrecht omtrent justitie, d.d. 27 augustus 1898. 

3 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augustus 1898. Daar in : 
1897, Nr. 11/11 en Nr. 182/386, brieven van de burgemeester van Kockengen aan de 
Inspecteur der Rijksveldwacht te Utrecht omtrent Rijksveldwacht, d.d. 15 januar i 1897 
en 5 augustus 1897. 

4 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1897. Daar in: Nr. 20, brief van de 
Inspecteur der Rijksveldwacht te Utrecht aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 6 
januar i 1897. 

5 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1900, Nr. 35/62, Nr. 49/87 en Nr. 70/126, brieven van de burgemeester van Kockengen 
aan de Rechter-Commissaris belast met Instructie van Strafzaken te Utrecht omtrent 
justitie, d.d. 30 januar i 1900, 12 februari 1900 en 9 maar t 1900. 
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6 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daarin: 
1904, Nr. 278/456, omtrent Rijksveldwachter, d.d. 26 oktober 1904. 

7 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen s tukken 1904. Daarin: Nr. 543, brief van de 
Dis t r ic t s -Commandant te Utrecht omtrent s ta t ionering van een Rijksveldwachter in 
Kockengen, d.d. 1 december 1904. 

8 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen s tukken 1893. Daarin: circulaire Nr. 2 AZ 
van de Commissaris der Koningin van Utrecht aan de gemeentebesturen in de provin
cie i.v.m. opgave bezoldiging der veldwachters, d.d. 4 oktober 1893. 

9 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augustus 1898. Daarin: 
1893, Nr. 176/275, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissaris der 
Koningin omtrent gemeenteveldwachters, d.d. 9 oktober 1893. 

10 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augustus 1898. Daarin: 
1897, Nr. 184/375, brief van de burgemeester van Kockengen aan de veldwachter omtrent 
gratification gemeenteveldwachter, d.d. 14 augustus 1897. 

11 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1898, Nr. 230/434, brief van de Kockengense burgemeester aan Gedeputeerde Staten 
van Ut rech t omtrent gemeenschappelijke regeling Huis van Bewaring, d.d. 18 nvember 
1898. Idem: Ingekomen stukken 1898. Daarin: Nr. 7 met bijlagen, brief van Gedepu
teerde Staten van Utrecht aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 24 november 1898. 

12 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1898, Nr. 234/441, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissaris 
van de Koningin te Utrecht omtrent arrestantenlokalen, d.d. 25 november 1898. Idem: 
Ingekomen stukken 1898. Daarin: Nr. 28, brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
aan de burgemeester van Kockengen omtrent arrestantenlokaal, d.d. 20 december 1898. 

13 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1899, Nr. 256/523, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissaris 
van de Koningin te Utrecht omtrent adres van W. Vermeulen, d.d. 13 november 1899. 

14 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1899, Nr. 253/520, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van 
Just i t ie te Utrecht omtrent aanklacht tegen W. Vermeulen, d.d. 10 november 1899. 

15 Bevolkingsregister Laag-Nieuwkoop 1862 - 1890, blad 25: Bastiaan Pransiscus van Dob
beren, geboren Laag-Nieuwkoop 5 februari 1871, werkman, wonende Varkensbuur t 4b, 
zoon van Hein van Dobberen, werkman, en Joanna Annigje Rijnsdouw. 

16 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daarin: 
1888, Nr. 157/285, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie 
te Utrecht omtrent proces-verbaal B.F. van Dobberen, d.d. 25 september 1888. 

17 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augustus 1898. Daarin: 
1892, Nr. 58/98, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie te 
Utrecht omtrent proces-verbaal B.F. van Dobberen, d.d. 19 maart 1892. 

18 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augustus 1898. Daarin: 
1897, Nr. 245/495, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie 
te Utrecht omtrent politie, d.d. 17 november 1897. 

19 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1898, Nr. 226/422 en Nr. 228/426, brieven van de burgemeester van Kockengen aan de 
Officier van Justi t ie te Utrecht omtrent proces-verbaal G. de Langen, d.d. 11 november 
1898 en 16 november 1898. 

20 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1898, Nr. 237/447, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van 
Just i t ie te Utrecht omtrent proces-verbaal M. van Dam, d.d. 2 december 1898. 

21 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1902, Nr. 124/224, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van 
Just i t ie te Utrecht omtrent proces-verbaal M. van Dam, d.d. 28 mei 1902. 

22 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daarin: 
1907, Nr. 69/109, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Just i t ie 
te Utrecht omtrent Proces-verbaal B.A. Fronik, d.d. 12 februari 1907. 

23 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daarin: 
1907, Nr. 201/355, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t ie 
te Utrecht omtrent proces-verbaal W. Vermeulen Sr, d.d. 24 juli 1907. 

24 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augustus 1898. Daarin: 
1896, Nr . 144/266, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Inspecteur der 
Rijksveldwacht te Utrecht omtrent Rijksveldwacht, d.d. 1 september 1896. 

25 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen s tukken 1896. Daarin: Nr. 467, brief van 
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Inspecteur der Rijksveldwacht te Utrecht aan de burgemeester van Kockengen omtrent 
toezegging van surveillance, d.d. 3 september 1896. 

26 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1898, Nr . 184/329, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van 
Just i t ie te Utrecht omtrent proces-verbaal A. Stoker, d.d. 25 augustus 1898. 

27 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1894, Nr . 71/104, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is der 
Koningin omtrent brand, d.d. 7 april 1894. 

28 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1894, Nr. 72/109, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent proces-verbaal W. Vermeulen, d.d. 11 april 1894. 

29 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1901, Nr. 148/235 en Nr. 149/236, brieven van de burgemeester van Kockengen aan de 
Commissaris van de Koningin te Utrecht omtrent brand, d.d. 23 mei 1901 en omtren t 
justi t ie, d.d. 24 mei 1901. 

30 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daar in : 
1906, Nr . 181/280, Nr. 163/319 en Nr. 215/414, brieven van de b u r g e m e e s t e r van 
Kockengen aan de Ambtenaar van het Kantongerecht te Breukelen-Nijenrode omt ren t 
proces-verbaal Joh. Stam, d.d. 10 juni 1904, 7 juni 1906 en 31 augustus 1906. 

31 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daar in: 
1907, Nr. 170/290 en Nr. 177/290, brieven van de burgemeester van Kockengen aan de 
Ambtenaar van het Kantongerecht te Breukelen-Nijenrode omtrent proces-verbaal Joh . 
Stam, d.d. 14 juni 1907 en 25 juli 1907. 

32 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1898, Nr. 77/126, Nr. 126/211 en Nr. 151/252, brieven van de burgemeester van Kocken
gen aan he t Kantongerecht te Breukelen-Nijenrode omtrent proces-verbaal W. Beets , 
d.d. 8 maar t 1898, 17 mei 1898 en 27 juni 1898. Idem: Nr. 161/275 en Nr. 163/287, brieven 
van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e te Ut rech t omt ren t 
proces-verbaal W. Beets, d.d. 8 juli 1898 en 20 juli 1898. 

33 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1902, Nr. 207/380 en Nr. 209/380, brieven van de burgemeester van Kockengen aan 
I.J. Massée te Kockengen, respectievelijk de Officier van Jus t i t i e te Ut rech t omt ren t 
justi t ie, beide d.d. 15 oktober 1902. 

34 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1907. Daarin: Utrechtsche Couran t 
me t aankondiging. Idem in: Ingekomen s tukken 1908. 

35 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1901, Nr. 152/244, Nr. 159/244 en Nr. 172/244, brieven van de bu rgemees te r van 
Kockengen aan de Ambtenaar van he t Kantongerecht te Breukelen omtrent politie, d.d. 
30 mei 1901, 4 juni 1901 en 24 juni 1901. 

36 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daar in: 
1907, Nr. 114/182, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent diefstal, d.d. 2 april 1907. 

37 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daar in: 
1907, Nr. 283/573, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van Jus t i t i e 
te Utrecht omtrent diefstal, d.d. 7 november 1907. 

38 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 11 april 1890 - 27 augus tus 1898. Daar in : 
1897, Nr. 210/434 en Nr. 214/444, brieven van de burgemeester van Kockengen aan de 
Officier van Justit ie te Utrecht omtrent diefstal, d.d. 25 september 1897 en 4 oktober 1897. 

39 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 2 september 1898 - 30 september 1903. Daar
in: 1899, Nr. 28/37, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Officier van J u s 
titie te Utrecht omtrent dreigbrieven, d.d. 18 januari 1899?. 

40 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 1 October 1903 - 27 november 1908. Daar in: 
1908, Nr. 53/86 en Nr. 533/399, brieven van de burgemeester van Kockengen aan de 
Commissar i s der Koningin te Utrecht omtrent eervol ontslag gemeen teve ldwach te r , 
d.d. 3 februari 1908 en 7 februari 1908. 

41 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen stukken 1908. Daar in: Nr. 2200/1557, brief 
van de Commissa r i s der Koningin aan de bu rgemees te r van Kockengen o m t r e n t 
Rijksveldwachters, d.d. 5 mei 1908. 

42 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen s tukken 1908. Daar in : Nr. 177, brief van 
Merk aan burgemeester en gemeenteraad van Kockengen, d.d. 18 m a a r t 1908. 
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Erkentelijkheid van de Hervormde Gemeente 
van Nieuwer Ter Aa jegens G.H. Earle, 1899 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

De Historische Kring Breukelen is onlangs door aankoop in het bezit ge
komen van een schitterend, geheel met de hand vervaardigd album, waar
van - ui teraard - slechts één exemplaar bestaat. Het album is oorspronkelijk 
afkomstig uit Nieuwer Ter Aa en bijna een eeuw oud: het is gedateerd juli 
1899. Dit kostbare werks tuk is prachtig gekalligrafeerd en gevat in een 
fraaie leren band met een metalen sluiting. Na jarenlange omzwervingen is 
het nu dan weer op zijn uitgangspunt terug. 

Album als blijk van grote erkentelijkheid 

Uit het titelblad van het album (Afbeelding 1) blijkt dat het werd opgedra
gen aan George Hudson Earle. De heer Earle, een Engelsman, was de echt
genoot van Susanna Catherina Elisabeth baronesse van Reede van ter Aa1. 
Zij trouwden in 1883, en hun huwelijk heeft ruim 121/2 j aa r geduurd. Kitty, 
zoals mevrouw Earle werd genoemd, overleed op 24 februari 1896. Volgens 
een van de gebrandschilderde ramen in de kerk van Nieuwer Ter Aa is ze 
begraven in Torquai in Engeland. De heer Earle, die niet geheel onbemid
deld was, overleed te Londen op 26 juni 1936. Waarschijnlijk is daarna het 
album aan zijn omzwervingen begonnen. 

Na het overlijden van Kitty heeft de heer Earle uit liefde voor haar de kerk 
te Nieuwer Ter Aa rijkelijk bedacht. Zo schonk hij een aantal gebrandschil
derde ramen, vervaardigd door de glazenier J.L. Schouten, liet hij een twee
tal reeds aanwezige ramen door hem restaureren, en begiftigde hij de kerk 
bovendien met het zeer fraaie Engelse Forster en Andrews orgel.2 Op de be
t immering van het orgel s taat te lezen: "Dit orgel is geschonken ter nage
dachtenis aan de geliefde en hooggeëerde 'Kitty Earle', geboren barones van 
Reede van ter Aa". 

c t s 

Afb. 1. Gekalligrafeerde tekst op het titelblad van het album. 
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Afb. 2 (links). De bruine leren band van het album, met gouden versiering. Vanwege deze 
band maak te he t album lange tijd deel uit van de collectie van een boekbanden-verzame
laa r . (Foto van H. van Walderveen, in Foto-archief Historische Kring Breukelen. ) 

Afb. 3 (rechts). Detail van de band, waarop de prachtige, verfijnde versiering goed te zien 
is. (Foto van H. van Walderveen, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

Als dank voor al deze weldaden hebben de in het album met name ge
noemde l idmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk te Nieuwer Ter Aa 
het album laten vervaardigen. 

Enkele bijzonderheden over het album 

De afmetingen van het album zijn 33 x 41 x 3 cm. Het leren omslag 
(Afbeelding 2) is licht beschadigd. Een detail van het omslag is te zien in 
Afbeelding 3; hieruit blijkt wel de bijzondere vakkennis van de makers. 

De vertaling van de dankbetuiging (Afbeelding 4) op een van de pagina's 
luidt als volgt: 

"Wij ondergetekenden / allen leden van de protestantse kerk te Ter Aa / wensen met 
respect te verklaren: 

dat / ui t ing gevende aan een diep gevoel van dankbaarheid / wij hiermee onze hartel i jk 
dank u i td rukken voor alle weldaden die U schonk aan onze kerk en armen; 

dat wij uw naam en die van uw vrouw in dankbare her inner ing zullen houden en de 
goed bedoelde wens onderhouden dat uw belangeloze en mooie daad mag worden gezegend 
en God met u zij op al uw verdere wegen." 

Het album bevat verder familiewapens, en drie pentekeningen van het 
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"e) 

])M^j^^^f 'ÄostKonoureO Kir 

Ce unöeragneö / all memtes of % 
protestant clmrc| a t j p i ^ j f t ä / 
respectfully Beg to öectart?, 
^ tljat/gimng utterance to a 
of gratituôe / tue fremiti) efpress 

tful thanks for all t|e Benefits gou 
our cljurcï) anô poor 5 

t^at toe toilï aeep jour name 
anô % t of ̂ our mife in thankful remembrance 
anô entertaint^ irell-meant ttrisl) %^ pour 
oisinteresteô anô beautiful ôeeô map̂ BeBlesseô 
anût$a<3®. Be uritï) pou on ail pour further 

^ ->ek 

Afb. 4. Pagina met de dankbetuiging - in het Engels - aan de heer G.H. Earle. 

dorp Nieuwer Ter Aa, de kerk en het orgel. Voorts een wapen met kroon, ge
schraagd door twee leeuwen (Afbeelding 4). Het is het wapen van het ge
recht Ter Aa, bestaande uit drie zwarte balken op een goud veld.3 

Tot slot bevat het album de namen van alle lidmaten van de Nederlandse 
Hervormde Kerk te Nieuwer Ter Aa. 
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Afb. 5. Het wapen van de 
gerechtsheerlijkheid Ter 
Aa, met kroon en ge
schraagd door twee leeu
wen, als afgebeeld op blz. 
7 van het aan G.H. Earle 
geschonken album. 

Kalligrafie 

Kalligrafie - de kunst van het schoonschrijven - stond in China en J a p a n 
van oudsher in hoog aanzien. De westerse kalligrafie beleefde een bloeitijd 
in de Middeleeuwen: belangrijke kalligrafen ontwierpen na de ui tvinding 
van de boekdrukkunst druklettertypes en publiceerden vele schrijfboeken. 
Na 1900 is er sprake van een herleving van deze kunst. 

Een kalligraaf is dus een schoonschrijver; iemand die zich toelegt op het vervaardigen 
van sierlijk geschreven oorkonden, verschillende soorten zakelijk schrijfwerk zoals wis
selbrieven, assignaties, connossementen, circulaires, facturen en etiketten.4 Deze opsom
ming is nog verder uit te breiden met diploma's, ex-librissen, visite- en adreskaartjes, me
nukaarten, om enige voorbeelden te noemen. 

De makers van het album 

Het album voor de heer Earle is vervaardigd door de kalligrafen de ge
broeders Grevenstuk. De drie broers, Jean Gérard Thomas (geb. 3.3.1858 te 
Amsterdam, overl. 1.2.1938 te Baambrugge), Thierry Emanuel (geb. 8.4.1863 
te Amsterdam; overl. 30.10.1929 te Baambrugge) en Edouard Nicolas (geb. 
6.9.1868 te Amsterdam; overl. 14.6.1945 te Baambrugge), waren kinderen 
van Antonie Grevenstuk en Anna Hendrika Jousma. Antonie had zich op 1 
september 1858 als kalligraaf in Amsterdam gevestigd. Het gezin verhuisde 
in 1880 naar Baambrugge, waar het kleine buiten Overdorp werd betrokken. 
Aanvankelijk werd het gehuurd, maar in 1886 werd het pand in eigendom 
verkregen. Het atelier was zowel in Amsterdam als in Baambrugge geves
tigd. De drie broers werkten aanvankelijk in het atelier van hun vader. Na 
diens overlijden - op 29 augustus 1896 te Baambrugge - werd het atelier 
voortgezet door de drie broers. 

Hoe het werk onderling verdeeld was, is niet bekend. Vast staat dat Edouard een geoe
fend tekenaar van ornamenten was en dat Jean uitstekend kon natekenen. En omdat het 
merendeel van de in de kalligrafieën verwerkte stads- en dorpsgezichten, gebouwen en si
tuaties vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw van foto's is gekopieerd, speelt het eigen 
kunnen nauwelijks meer een rol. De drie broers handelden onder de naam "De Gebroe
ders Grevenstuk, Hof-Calligrafen en Tekenaars". De mooie Franse namen van de gebroe
ders veranderden in het landelijke Baambrugge gewoon in Jan, Dirk en Eduard. 

Het album voor de heer Earle had soortgenoten. Omstreeks dezelfde tijd 
maakten de drie gebroeders Grevenstuk het "Album voor Heinrich Andreas 
Lütge t.g.v. diens zilveren jubileum als predikant, 6 september 1899". In 
1910 verzorgden zij het "Album voor Mr. W.F. van Leeuwen t.g.v. diens af
scheid als burgemeester van Amsterdam, 16 januari 1910"; in 1926 het na-
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tionale "Album t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van koningin Wilhelmina 
en prins Hendrik, 7 februari 1926". Ook de "Oorkonde t.g.v. de aanbieding 
van de Gouden Koets, 4 februari 1901" was van hun hand. Een nog veel lan
gere lijst van namen dan in het Nieuwer-Ter-Aase album vinden we in het 
door vader Antonie Grevenstuk in 1864 samen met Simon Harts vervaardig
de "Gedenkboek aan den Triomftogt te Amsterdam". Dit boek bevat de 
namen van meer dan 4000 werklieden die op 16 november 1863 meededen 
aan een optocht door Amsterdam.5 

De opbrengst van het atelier was niet voldoende om er drie gezinnen van te onderhou
den. Toen het buiten Overdorp in 1898 werd verkocht, huurden de broers een ruimte boven 
he t café-logement De Jonge Prins in Baambrugge. Het atelier bleef dus gevestigd in Am
sterdam (relaties) en Baambrugge (woonplaats). De geringe opbrengst van het atelier noop
te tot bijverdiensten. Zo bekleedde Dirk het ambt van brievengaarder, wat betekende dat hij 
het postagentschap beheerde, en was Eduard tot 1941 secretaris/penningmeester van de wa-
terschapjes Hoog- en Groenland, De Roode Molen en Donkervliet. J a n werd op 7 april 1891 
lid van de gemeenteraad van Baambrugge, en vanaf 1932 tot zijn dood wethouder. En uiter
aard werd ook les gegeven in de schrijfkunst.6 

Vooral Jean Grevenstuk had ook een grote belangstelling voor geschiede
nis. Hij was een van de oprichters van het Oudheidkundig Genootschap 
"Niftarlake", waarvan hij tot kort voor zijn dood secretaris was en ja ren lang 
ook redacteur van het jaarboekje. Van zijn publikaties zijn die over toren
klokken,7 gemeentewapens,8 veensaters 9 en de Pruisen in de Vechtstreek10 

ook voor de Breukelse geschiedschrijving van belang. 
Jeans dochter Wilhelmina Frederika Grevenstuk (1886 - 1952) trad in zijn 

geschiedkundige voetsporen, met onder meer een artikel over de geschiede
nis van Nieuwer Ter Aa.11 

Noten 

1 Dochter van Anne Gillis van Reede van ter Aa en Johanna Engelina Marie Schimmel-
penninck. Zij was niet de ambachtsvrouwe van Ter Aa, maar een volle nicht van de 
laats te ambachtsvrouwe uit het geslacht Van Reede. 

2 R.J. Zoethout, 1956. Album over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa, samengesteld op 
verzoek van de kerkvoogdij van de Neder lands Hervormde Gemeente a ldaar . Uitge
geven in de herfst van 1956 bij de voltooiing van omvangrijke hers te lwerkzaamheden 
a a n deze kerk. 

3 Anoniem, 1759. Geheym-Schrijver van S taa t en Kercke der Verenigde Neder landen, 
beginnende met die van de Provincie Utrecht. Uitgave Jacob Cornells ten Bosch, Am
sterdam, en Willem Eleveld, Utrecht. Eerste Deel, Eerste Stuk, blz. 150. 

4 Genoemd in een uit omstreeks 1825 daterende prospectus van de Amsterdamse schoon
schrijver L. Lévèque. (Zie de in noot 6 genoemde publikatie van Carasso, 1981, blz. 33.) 

5 Anoniem, 1983. De schrijfkunst van drie generaties Grevenstuk, 1858 - 1950. Lijst van 
geëxposeerde werken en van bruikleengevers bij de tentoonstelling in he t prentenkabi
net van he t Amsterdams Historisch Museum, 5 maar t tot en met 5 juni 1983. Daarin nrs . 
33, 64, 45 en 2. 

6 D.G. Carasso, 1981. De schrijfkunst van drie generaties Grevenstuk. Jaarboekje Oud
heidkundig Genootschap "Niftarlake", 1981, blz. 33 - 64, in het bijzonder blz. 35, 36, 44, 
55 en 56. 

7 J .G.Th. Grevens tuk , 1916. De opschriften van alle torenklokken in de Vechts t reek. 
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1916, blz. 57 - 77. 

8 J .G.Th. Grevenstuk, 1917. De gemeentewapens in de Vechtstreek. Jaarboekje van he t 
Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1917, blz. 97 - 109. 

9 J .G.Th. Grevenstuk, 1918. De. veensaters. Jaarboekje van he t Oudheidkundig Genoot
schap "Niftarlake", 1918, blz. 46 - 48. 

10 J.G.Th. Grevenstuk, 1924. De Pruisen in de Vechtstreek, 1787. Jaarboekje van het Oud
heidkundig Genootschap "Niftarlake", 1924, blz. 31 - 60. 

11 W.F. Grevenstuk, 1947. Het dorp Ter AA en omgeving in vroeger eeuwen. Jaarboekje 
van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1947, blz. 76 - 86. 
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De polder en molen van Oukoop: het octrooi 
van 1642 

D. Reyneveld 
Linnaeusdreef32, 3621XW Breukelen 

Inleiding 

De ontginning Oukoop - mogelijk al in het jaar 1000 of zelfs nog daarvoor 
in gebruik - was één van de eerste, maar ook zo'n beetje de primitiefste die in 
onze omgeving werd uitgevoerd.1 

E r wordt aangenomen, dat deze ontginning teruggaat op moeras, dat door de overheid 
"in koop" werd uitgegeven ter ontginning.2 De naam Oukoop, afkomstig van Oude Coop 3 

(zie Afbeelding 1), zou daaraan herinneren. Het is niet zeker of de naam Oude Coop toen be
trekking had op het gehele gebied dat wij nu kennen als de polder Oukoop, of dat die alleen 
de ontginning ten noorden van de lijn Nieuwer Ter Aa - Bosdijk betrof (zie ook Afbeelding 
4). Het laa ts te is he t meest waarschijnlijk. In dat gebied liepen de sloten in oostelijke rich
t ing vrij ui t in de Enge respectievelijk Kromme Angstel, die pas na 1642 van e lkaar ge
scheiden werden door de dam bij de molen. Het kleinere gebied ten zuiden van de genoem
de lijn toont een ten dele ander ontginningspatroon (op geen van de afbeeldingen duidelijk 
zichtbaar), dat gestart zou kunnen zijn vanuit Nieuwer Ter Aa of daaromtren t . Het wijst op 
de aanwezigheid van kleine particuliere of eenmanspolders, die la ter al dan niet u i tge rus t 
werden met eenvoudige watermolens. Deze ontwikkeling had echter niet meer dan lokale 
be teken i s . 

Hoewel de ontginning Oukoop vroeg in de geschiedenis aangevangen 
werd, is daar de natuurlijke afwatering gehandhaafd gebleven tot in de 17de 
eeuw. Door de combinatie van een geleidelijke daling van het landoppervlak, 
welke samenhing met de ontwatering, en de open verbinding tussen he t 
Oukoopse land en de rivier werd Oukoop in de loop der eeuwen echter een 
gebied met een steeds moeizamer waterhuishouding. 

Reeds in het begin van de 17de eeuw ging de eerste van de naburige pol
ders over tot bepoldering en windmolenbemaling, waarna de andere geleide
lijk volgden. De laatste waren de polders Demmerik en Oudhuizen, die op 22 
maar t 1632 de goedkeuring van de Staten van Utrecht op hun "octrooi" (= 
machtiging) ontvingen. Pas daarna begon men in de polder Oukoop voorbe
reidingen te treffen om eveneens een octrooi te verkrijgen. 

Dit artikel gaat over de gebeurtenissen in de laatste jaren vóór 30 septem
ber 1642, de datum waarop de Staten van Utrecht als algemeen toezichthou
der hun toestemming gaven om de polder Oukoop op te richten. Veel infor
matie daarover werd ontleend aan de tekst van het goedgekeurde octrooi, 
zodat dit artikel nogal waterstaatkundig getint is. 

Om kennis te kunnen nemen van de gehele tekst van dit voor onze lokale geschied
schrijving belangrijke octrooi is de t ranscr ipt ie daarvan als aanhangse l bij dit ar t ikel af
gedrukt . De regels zijn genummerd om verwijzingen vanuit de teks t van he t art ikel n a a r 
he t octrooi te vereenvoudigen. 

Tot 1642, het jaar waarin het octrooi van kracht werd, was er geen sprake 
van enige vorm van centrale waterstaatszorg in het gebied van Oukoop. Het 
is aannemelijk, dat waterstaatsproblemen toen ad hoc werden behandeld 
binnen de afzonderlijke gerechten4 (zie ook Afbeelding 2). Dat dit geleidelijk 
onvoldoende effectief werd, bewezen de schade en het ongemak, die door de 
landeigenaren en de bewoners werden ondervonden als gevolg van het bin
nendringende boezemwater uit de omgeving (zie regels 22 - 41). 

Volgens Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 11de herziene druk, 1989, 
is de betekenis van het woord boezem, in waterstaattechnisch verband, als volgt: "het geheel 
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der s t i ls taande, gemeen liggende, doch van het buitenwater afgesloten plassen, kanalen, 
tochten en sloten waarop het water uit lager gelegen polders wordt uitgeslagen". In deze om
schrijving zijn de polders van aangrenzend water afgeschermd door middel van kaden of 
andere waterkeringen; zij zijn ui tgerust met de middelen om het overtollige polderwater 

Afb. 1. Oukoop en omgeving, voornamelijk waters taa tkundig . 3 De polder is op deze kaar t 
benoemd met de oude naam Oude Coop. De Oukoper molen komt nog niet voor. Het kaartje 
is spaa rzaam met geografische benamingen. Een vergelijking met de k a a r t van Afbeel
ding 3 kan dienstig zijn. 
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Afb. 2. De gerechten "Ter Aa" en "Loenersloot, Oukoop en Ter Aa" (ontleend aan Bui te laar , 
1993, blz. 229). Het gearceerde gebied, dat het gerecht Ter Aa voorstelt, ligt ten dele in de pol
der Oukoop; de driehoek oostelijk van de Angstel ligt in de polder Het Honderd. 

uit te slaan op de hoger liggende boezem. De boezem, die overal hetzelfde waterniveau of' 
boezempeil heeft, dient niet alleen voor de opslag van he t uitgeslagen polderwater, maar ook 
voor he t t ransport ervan naar een punt waar het overtollige boezemwater kan worden ge
loosd, bijvoorbeeld naar zee door middel van uitwateringssluizen. De boezem heeft dus ook 
een bufferfunctie om de discontinue toe- en afvoer van water op te vangen. Het geheel van 
polders en boezem moet omsloten zijn door een buitenwaterkering. Op deze schematische 
voorstel l ing zijn vele var ia t ies mogelijk. 

Toegepast op de polder Oukoop zonder kaden: Zodra het boezempeil hoger wordt dan het 
polderland gaat de polder dienst doen als toegevoegde boezemoppervlakte, dat wil zeggen de 
polder loopt onder. 

Bij het octrooi van 30 september 1642,5 waarin de waterstaatszorg cen
traal staat (zie regels 174 - 177), gaven de Staten van Utrecht hun toestem
ming tot het uitvoeren van de waterstaatswerken die door de landeigenaren 
en bewoners, na goedkeuring door de ambachtsheren, waren voorgesteld. 
Ook het toezicht op het onderhoud werd geregeld (zie regels 159 - 163). De 
ambachtsheren behielden het recht van schouw, onder voorwaarden, die 
later werden vastgelegd in het schouwreglement.6 

Op deze twee documenten - octrooi en schouwreglement - is gedurende 
vele jaren het waterstaatsbeleid van de polder Oukoop gebaseerd geweest 
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Afb. 3. Oukoop en omgeving.9 Deze kaar t geeft waters taatkundige en bestuurlijke infor
mat ie . De Oukoper molen is weergegeven. Het patroon van de sloten is sterk vereenvou
digd, m a a r correct voor wat betreft de richting. Tussen Angstel en Vecht zijn de toenmalige 
grenzen tussen Holland en het Sticht zichtbaar. 

Polder Oukoop en omgeving, geografisch 

Om enig inzicht te verkrijgen in het terrein in en rond de polder Oukoop 
waar in de te bespreken gebeurtenissen zich afspeelden, is het nut t ig en 
nodig eerst naar de landkaart te kijken (zie Afbeelding 1). Op deze kaar t ligt 
Oude Coop, of Oukoop, ongeveer in het midden. Het is een langgerekt gebied, 
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noord-zuid georiënteerd en ongeveer rechthoekig van vorm. 
Van de vier grenzen was alleen de westelijke een droge grens, zijnde de 

landscheiding tussen de polders Demmerik en Oukoop. De landscheiding 
m a a k t e tevens deel u i t van de r ingkade om de polders D e m m e r i k en 
Oudhuizen. De polder Demmerik werd, samen met de polder Oudhuizen, 
reeds vanaf 1632 bemalen.7 Zij maalden uit op de Geuzesloot, die deel uit
maakte van de boezem van Amstelland.8 

Was er dus van deze zijde geen water te verwachten, anders was het ge
steld aan de drie andere, natte zijden. De noordgrens werd gevormd door de 
Geuzesloot, vanaf de landscheiding, of Veenkade (zie Afbeelding 3),9 tot de 
Kromme Angstel (zie regels 56 - 57). Vandaar liep de oostgrens door de 
Kromme Angstel tot aan de Nieuwe Wetering, en vervolgens door de Enge 
Angstel tot Nieuwer Ter Aa. In 1642 lag daar de Dam ter Aa, of Botterdam 
(zie regels 135 - 136). De oostgrens volgde dan de Aa tot de Botersloot, of 
Bottertucht (zie Afbeelding 3 en ook regel 63). Tenslotte de zuidgrens, die liep 
door de Botersloot tot de landscheiding met Demmerik (zie regels 64 - 65). 

Door de aanwezigheid van de Dam ter Aa werd he t traject van Geuze
sloot, Kromme Angstel, Enge Angstel, Aa en Botersloot in twee delen ge
deeld. Het noordelijke deel (Geuzesloot - Kromme Angstel - Enge Angstel) 
behoorde tot de Amstellandboezem, het zuidelijke deel (Aa - Botersloot) tot de 
Heycopboezem. Na de bouw van de molen en de sluis, op het punt waar de 
Nieuwe Wetering samenkomt met de Kromme Angstel, veranderde de func
tie van de Enge Angstel van buitenboezem van Amstelland tot binnenboezem 
van de polder Oukoop. 

Het gebied van de polder werd in twee ongelijke delen verdeeld door een 
weg die vanui t Ter Aa westwaarts liep naar de landscheiding met Dem
merik (zie Afbeelding 1). Het is niet onwaarschijnlijk, dat die weg reeds ont
s taan is tijdens de eerste ontginningswerkzaamheden. Het verkavelingspa
troon van het land ten noorden van de weg wijst daarop. De sloten waterden 
in oostelijke richting rechtstreeks af op de Enge en de Kromme Angstel.1 

Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat deze weg dezelfde is als de kerkweg. 1 0 In 
1138 vergunde de bisschop van Utrecht "aan zijne getrouwen, die bij de A wonen" een kerk, 
te bouwen mede ten behoeve van "de bewoners van he t nieuw ingedijkte land Demme
r i k " . 1 1 Zowel Ter Aa als Demmerik moeten toen al vestigingen van enig belang geweest 
zijn, waar tussen verkeer werd onderhouden. De kerkgang zal de wenseli jkheid van een 
goed toezicht op de weg onderstreept hebben, en mede om die reden zal de heer van Ter Aa het 
recht van schouw verkregen hebben. Dit recht werd vernieuwd in 1670.12 

Het land ten zuiden van de (kerk)weg, op kaarten meestal Kerklaan en 
Boschdijk genoemd, vertoont ten dele een west-oost-oriëntering van de slo
ten, maar het gebied rond Ter Aa wijst op een andere ontginningsvorm. 
Vermoedelijk zijn daar al in een vroeg stadium particuliere poldertjes ontr 
staan, die op de Aa en de Botersloot uitwaterden. Daarover later meer. 

Vanaf de Geuzesloot loopt de Oukoper dijk zuidwaarts tot aan de Boter
sloot, en gaat vandaar verder onder de naam Oud Aase dijk tot aan de Grote 
Heycop. Oostelijk van de Oukoper dijk ligt de Oukoper wetering, eveneens 
vanaf de Geuzesloot, maar eindigend - op de kaarten - bij de Kerklaan, doch 
mogelijk verdergaand als uitwateringssloot tot waar nu het Laantje eindigt. 

Wanneer de Oukoper wetering en dijk ontstaan zijn, is niet duidelijk. Op een k a a r t uit 
de 16de eeuw komt reeds bebouwing voor langs de Oukoper dijk (zie Afbeelding 4). De 
Oukoper wetering waterde uit op de Geuzesloot, terwijl lokaal verkeer te water daar gebruik 
kon maken van het verlaat, of de sluis (zie Afbeelding 1). 

De Dam Ter Aa op de grens tussen de boezems van Heycop en Amstelland 

De naam Heycop - in onze omgeving welbekend - vindt zijn oorsprong in 
het Waterschap "Heycop" genaamd "De Lange Vliet", en meer in het bijzon-
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der in de polder Heycop, die daarvan deel uitmaakte. De polder Heycop lag 
zuidwest van Utrecht, en zuidelijk van de Leidse Rijn. Bij de instelling in 
138513 verkreeg het waterschap het recht van uitwatering op de Vecht en 
mocht daar toe een watergang graven, die onder de naam Heycop, of de 
Lange Vliet, samen met de Bijlevelt, bij Kockengen aankwam. De Bijlevelt 
liep daa rna door in ongeveer noordwestelijke richting tot de Amstel. De 
Heycop boog bij Joostendam af richting Breukelen, kreeg de naam Grote 
Heycop van Joostendam tot Galgerwaard, kruiste daar de Aa14 en liep ver
volgens verder onder de naam Kleine Heycop om via de Laantjessluis uit te 
monden in de Vecht. 

In die tijd waren er belemmeringen in de Aa, die een vrije doorstroming 
door de Aa, vanaf Galgerwaard naar de Angstel - en dus Amstellandboezem 
- beletten. Het was echter wel het streven van het waterschap Heycop om 
zich deze doorgang te verschaffen, en zij zijn er inderdaad in het begin van 
de 15de eeuw, met medewerking van de heren van Ter Aa, in geslaagd, zij 
het voor korte duur. Het gevolg was dat lager gelegen polders in het gewest 
Holland onder water liepen. Als antwoord daarop lieten Abcoude en Vinke
veen, in overleg met de heer van Loenersloot, een nieuwe dam bij de kerk 
van Ter Aa leggen, waardoor de wateroverlast zich verplaatste naar de be
woners van Ter Aa, die daarop, omstreeks 1454, als uitweg voor het water de 
S tadswete r ing groeven naa r de Vecht (waarbij ze vermoedelijk gebruik 
maakten van de oude, verlande bedding van de Aa). De Stadswetering loosde 
in de Vecht door een uitwateringssluisje tegenover Over-Holland. 

Door deze gang van zaken had het waterschap een tweede uitgang naar 
de Vecht verkregen, maar men bleek daarmee niet tevreden te zijn. De vol
gende 150 jaar stonden nog in het teken van strijd - juridisch en anderszins -
waarbij het offensief geleidelijk werd overgenomen door Amstelland. 

De naam Amstelland komt in verschillende verbanden voor. Voor ons is vooral he t wa
terschap Amstelland van belang, dat vóór 1524 bestond uit de steden Amsterdam en Weesp, 
en in he t plat te land van Ouderkerk, Amstelveen, Diemen en Weesperkarspel.1 5 Dit laag
gelegen waterschap loosde op de Zuiderzee via de uitwateringssluizen in de Diemerzeedijk. 

De boezem van Amstelland omvatte een veel groter gebied dan het waterschap Amstel
land alleen. Dat bestond uit polders en waterschappen, elk met een eigen regime, maar zij 
hadden gemeen dat zij op de boezem van Amstelland mochten uitwateren, op voorwaarde 
da t zij geen vreemd water in hun gebied zouden toelaten. Het hele gebied, inclusief het wa
te r schap Amstelland, werd omsloten door de Ring van Amstelland, de landscheiding die 
he t water van buiten de Ring moest keren.16 

Er bestond geen georganiseerd toezicht - met sancties - op het onderhoud en het dicht hou
den van de Ring, met het gevolg dat overal langs de Ring over kaden en dammen en door 
sluizen wate r in de Amstellandboezem "lekte". Onder leiding van J a n Banninck, r aads 
heer bij he t Hof van Holland en grootgrondbezitter, werd daarom in 1520 een actie op gang 
gebracht, die in 1524 leidde tot een request van de ingelanden van het waterschap Amstel
land a a n Keizer Karel V, als graaf van Holland, om een heemraadschap voor de Ring van 
Amste l land in te stellen.1 7 Keizer Karel V gaf hieraan gevolg door middel van de ordon
nantie van 27 september 1525, waarbij het toezicht op de Ring werd geregeld. 

Het nieuw gevormde heemraadschap omvatte ook een stuk Stichts gebied, waar Keizer 
Karel V geen bevoegdheden had, reden waarom in de ordonnantie werd bepaald, dat de 
dijkgraaf en heemraden op Hollands gebied mochten schouwen, maar op Stichts gebied al
leen visi teren. Gebreken moesten gerapporteerd worden aan de verantwoordelijke gerech
ten, die voor herstel zouden moeten zorgen. Indien dit niet gebeurde, mocht men in Holland 
als u i ters te sanctie watergangen afdammen, zodat delen van Utrecht onder water zouden 
lopen. Het heeft tot begin 17de eeuw geduurd voordat deze ordonnantie door de partijen geac
cepteerd en nageleefd werd. 

De ordonnantie was ook van toepassing op de polder Oukoop, omdat zij onder de vlag 
van Loenersloot het recht hadden uit te wateren op de Amstellandboezem, in casu de Geuze-
sloot. Maar zij moesten dan ook zorgen dat geen vreemd water in de Amstellandboezem 
kon stromen; met andere woorden de Aa, eventueel de Angstel, moest dicht gehouden wor
den . 
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De inhoud van het octrooi 

De opbouw van de tekst van het Oukoopse octrooi van 1642 vraagt enige 
toelichting, omdat de chronologische volgorde van gebeurtenissen daa r in 
niet duidelijk tot uitdrukking komt. 

Het in terne besluit van ingelanden en bewoners om een plan te la ten 
maken voor de noodzakelijke waterstaatkundige werken om de polder van 
een r ingkade en bijbehorende kunstwerken te voorzien, was vermoedelijk 
vervat in de akte van 7 december 1636 (zie regels 43 - 47). De tekst daarvan 
heb ik niet kunnen achterhalen, maar uit het zinsverband van het octrooi 
zou opgemaakt kunnen worden, dat aan de poldermeesters - als adviescom
missie - was gevraagd een plan op te stellen. De commissie bracht in ieder 
geval op 23 juni 1640 een verslag uit, waarin een beschrijving stond van de 
problemen en de schade als gevolg van de wateroverlast (regels 22 - 42) en 
een conceptplan voor te nemen maatregelen, technisch en bestuurl i jk (re
gels 48 - 104). Leden van de commissie waren Elbert Dirkxz Hellingh na
mens Loeners loot , Egber t Aertsz en J a n Cornelisz Oucooper n a m e n s 
Oukoop, en Henrick Martensz voor Ter Aa (regels 43 - 44). Het plan was door 
hun ondertekend, en ten bewijze van goedkeuring ook door Joost van Amstel 
van Mijnden, heer van Loenersloot (1633 - 1658).18 

Het verslag werd aan de ingelanden en de bewoners voorgelegd, m a a r 
door h u n n ie t goedgekeurd, omdat "verscheyde personen" van m e n i n g 
waren, dat men de polder van Oucoop "noch bequamer en profijtelijker 
soude kunnen maken". De verschillen van mening bleken dermate groot, 
da t men moest beslui ten tot a rb i t rage . 1 9 Als a rb i te r s werden Gi jsber t 
Schouten, kanunn ik van het Kapit tel van St. J an , en J o h a n Verschuyr , 
schout te Breukelen, aangezocht.20 Zij stelden zich als "onpartijdige" (regel 
114) ter plaatse in de polder op de hoogte van de situatie en presenteerden op 
1 maar t 1642 (regels 166 - 167) een amendement op het plan van de polder
meesters , hetgeen per definitie zonder meer werd aanvaard (regels 168 -
171). Als poldermeesters ondertekenden J a n Cornelisz Oucooper, Egber t 
Aertsz en Elbert Dircxs Hellingk (regels 171 - 173). De naam van Henrick 
Martensz komt daarbij niet meer voor. 

Op verzoek van de poldermeesters dienden Gijsbert Schouten en J o h a n 
Verschuyr daarna het request in bij de Staten van Utrecht, die het op 30 sep
tember 1642 goedkeurden (regels 174 - 192). 

Voordat de Staten van Utrecht op 30 september 1642 hun toestemming gaven, vroegen zij 
op 24 augus tus 1642 eerst nog om commentaar aan "schout ende gerechtsluyden van Nijen-
rodes ende Breuckelreweert St. Marien Gerechte tot Breuckelen".21 Deze antwoordden op 22 
september 1642 geen bezwaar te hebben, omdat ". . . de bepolderinge van Oucoop ons in he t 
a lde rmins te noch schaedelijck noch vorderlijck can weesen, ende wij geene gemeenschap 
met haere uytwateringe en hebben, alsoo wij op de Vecht, ende sijluyden op Amstel lant uyt 
sul len wate ren , gelijck wij oock geen gemeenschap en hebben met he t wa te r van [het 
Waterschap] Heycop ofte Lange Vliet, maer al lenthalven met onse bijsondere watergangen 
onderscheyden sijn".22 

De waterstaatkundige werken 

Oukoop was de laatste polder in de omgeving die overging tot molenbema-
ling (regels 25 - 27). Naar de redenen voor het late begin moet men gissen. 
Het gebied behoorde niet tot een grote waterstaatsorganisatie (regel 24) en de 
grond was nie t overwegend in kerkelijk bezit. Ingelanden en bewoners 
waren dus op eigen kracht aangewezen. Van naburige polders was geen 
s teun te verwachten. De ringkade om Oukoop reduceerde immers de be
schikbare boezemoppervlakte (regels 29 - 32). Tenslotte zou uit de aard van de 
inbreng van Gijsbert Schouten en Johan Verschuyr een gebrek aan kennis 
en bestuurlijke ervaring bij het polderbestuur afgeleid kunnen worden. 
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In het voorafgaande kwamen als doelstelling van de operatie twee hoofd
punten naar voren: ten eerste het eigen gebied beschermen tegen boezemwa
ter van Heycop en Amstelland en ten tweede de Amstellandboezem bescher
men tegen Heycopwater. Het plan van de poldermeesters (regels 51 - 104) en 
het amendement van de adviseurs (regels 112 - 164) in elkaar schuivend, 
krijgen we een beeld van hoe deze doelstelling gerealiseerd ging worden. 

Langs de landgrens met Demmerik waren geen extra voorzieningen 
nodig. De landscheiding of Veenkade, zo genoemd in Afbeelding 3, was een 
hoger gebied.23 Daaraan mocht Oukoop haar kaden in het noorden en in het 
zuiden aansluiten. Van de desbetreffende overeenkomst van 10 maar t 1640 
(regel 120) is mij de tekst niet bekend, maar er kwam ongetwijfeld in voor 
wat Oukoop voor deze gunst moest betalen. 

De watergrens, beginnend in het noorden bij de landscheiding en eindi
gend in het zuiden bij dezelfde landscheiding, werd over de gehele lengte 
voorzien van een kade aan de polderzijde, behalve langs de Enge of Cleyne 
Angstel. Volgens de overeenkomst van 18 januar i 164224 tussen de heren 
van Kroonenburg (Holland) en Loenersloot (Sticht) (regels 129 - 132) mocht 
Oukoop bij het begin van de Enge Angstel haar kade over een dam laten aan
sluiten op de kade van de polder Het Honderd. Deze kade liep, oostelijk van 
de Enge Angstel, door tot de Dam Ter Aa. 

In de overeenkomst werd mede bepaald, dat in de dam door de Enge 
Angstel een schutsluis zou worden aangelegd (regels 132 - 135) en dat ten 
westen van de sluis, op grondgebied van Loenersloot, de molen zou worden 
gebouwd. Tussen de nieuwe dam in de Enge Angstel en de Dam Ter Aa ont
stond zodoende een binnenboezem waarop een deel van de sloten recht
streeks uitwaterde, en vanwaar de molen uitmaalde op de Amstelboezem, 
op he t p u n t w a a r de Nieuwe Weter ing ui t l iep in de Kromme Angste l . 
Be langr i jk was , da t door de nieuwe dam een tweede afs lui t ing tegen 
Heycopwater werd verkregen. 

De Oukoper wetering kreeg een grotere rol te vervullen, zowel voor water
afvoer als voor verkeer en vervoer te water. De wetering zou daartoe worden 
verbreed (regels 139 - 141) tot 14 voet (ca. 4,40 meter) en verdiept tot 5 voet (ca. 
1,56 meter). Verder was een nieuwe schutsluis voorzien, in plaats van het 
bestaande verlaat bij de Geuzesloot. Deze zou dezelfde afmetingen krijgen 
als de nieuwe sluis bij de molen (regels 91 - 93 en 132 - 133), namelijk 11 voet 
breed (ca. 3,45 meter) en een kolk die lang genoeg was om een geladen 
Utrechtvaarder te kunnen schutten. 

In de Oukoper dijk, naast de wetering, mochten zoveel bruggen of heulen 
gemaakt worden als nodig was voor een goede afwatering (regels 144 - 146). 

Het octrooi vermeldt (regels 139 en 140), dat de Oukoper wetering verbreed 
en verdiept zou worden vanaf de Oukoper heul tot aan de "Cruyswech ter 
Aa, . . . die algereets aldaer in gebruyck is" en dat "mede tot gerieff van die 
van het Eyndt (regel 142) inden Cruyswech geleyt sal worden een brugge res
ponderende op de Oucooper weteringe . . .". Elders wordt "het Eynde ter Aa" 
nog eens vermeld (regel 117). 

Het is weinig aannemelijk, dat met de Cruysweg de Kerklaan werd bedoeld, omdat die 
geen nieuw "gerieff' zou verschaffen. Veeleer, aannemend dat met het Eyndt of Eynde het 
s tukje bebouwing van Ter Aa zuidelijk van de Dam Ter Aa bedoeld werd, zou me t de 
Cruysweg bedoeld kunnen zijn wat nu het Laantje heet. Deze weg zou inderdaad "die van 
het Eyndt" een kortere toegang geven tot de hoofdweg van de Geuzesloot tot Galgerwaard, 
langs de Oukoper dijk en de Oud Aase dijk. 

Part icul iere poldertjes 

Er zijn enkele aanwijzingen die duiden op het bestaan van bemalen pol
dertjes ten zuiden van de lijn Kerklaan-Boschdijk. 
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Afb. 4. Kaar t van Joost Janszoon Beeldsnijder uit 1570, overgenomen uit het Album over 
kerk , dorp en omgeving van Ter Aa (zie noot 11). De originele t eken ing b e r u s t in h e t 
Gemeente Archief te Leiden, prentverzameling nr. 70362. Op deze tekening is he t noorden 
l inks. De wijsvinger van de hand binnen de cirkel wijst naar de Dam Ter Aa. De twee mo
lens binnen de cirkel stonden vermoedelijk in particuliere poldertjes. Links van de cir
kel, en ten dele nog daarbinnen, ligt een buurtschap met de naam Oucoop. 

Op een kaart uit 1570 (zie Afbeelding 4) begint de Kerklaan onder de wijs
vinger binnen de cirkel. Links van de Kerklaan ziet men de kerk van 
Nieuwer Ter Aa, rechts bebouwing en twee molens. 

In het octrooi worden ten eerste vermeld "die van het eynde ter Aa" als 
"hebbende een cleyne waetermolen" (regels 117 - 118) en ten tweede worden 
aangehaald "de grieven ende beswaernissen" van de heer van der Aa en 
Cornelis van Clarenburg ten aanzien van hun "twintigh mergen algereets 
bepoldert, met een molen versien zijnde" (regels 147 - 149). 

Verder is er sprake van "de landen van Cornelis Arisz ende Cors Gijsen" 
(regels 64 - 65) waarover de kade gelegd wordt vanaf het begin van de 
Bottertucht, of Botersloot, tot aan het gerecht van Demmerik. In 1646 raak
ten Cornelis Arisz en Cors Gijsen in een proces verwikkeld, dat op 9 april 
1646 eindigde met een overeenkomst25 waarin een van de voorwaarden was, 
dat ". . . Cornelis Adriaensz sal mogen behouden sijne molen . . .". 
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Er mag op grond van het bovenstaande wel aangenomen worden, dat de 
poldertjes hebben bestaan, maar de momenteel beschikbare archiefgegevens 
zijn onvoldoende om de ligging ervan met enige zekerheid vast te stellen, be
halve van het land van Cornelis Arisz en Cors Gijsen. Zonder daarvoor hier 
nu het bewijs te leveren mag aangenomen worden, dat het gaat om de meest 
zuidelijke witte strook, die aangeduid is met Loenersloot, Oukoop en Ter Aa 
(Ter Aa) (zie Afbeelding 2). 

Gezocht: de DielofPs wetering 

In he t octrooi komt een vermelding voor (regels 84 - 88) betreffende de aankoop van de 
Dieloffs wetering, "teneinde a ldaar een geschikte windwatermolen te plaatsen en een ver
laa t aan te leggen met de vereiste breedte en diepte". Deze wetering hadden "zijlieden" van 
"die van Deenmercken" (= Demmerik) gekocht. Terugzoekend in he t octrooi n a a r wie be
doeld werden met "zijlieden" lijkt he t niet onaannemelijk dat het ging (zie regel 77 e.v.) 
om de Cathuysers , de eigenaars van de landen van Elbert Gijsbertsz cum suis gelegen ten 
zuiden van "de kerkck ter Aa langes de Aa". Dit zou dan de Dieloffs weter ing plaatsen in 
een verband met de hierboven genoemde particuliere poldertjes. 

De Dieloffs weter ing is inderdaad door Demmerik verkocht, m a a r volgens een kas-
stuk bij de eerste molenrekeningen van de polder Oukoop waren de kopers niet de Cathuy
sers maar wel het polderbestuur. 

Uit het amendement van Gijsbert Schouten en Johan Verschuyr (regels 147 - 165) blijkt, 
dat zij concessies hebben moeten doen om het gebied ten zuiden van Nieuwer Ter Aa onder 
één noemer te brengen met he t minder ver ontwikkelde gebied ten noorden van deze plaats . 
Een daarvan zou geweest kunnen zijn, dat de polder de koopverplichting van de Cathuysers 
zou overnemen. 

Het is dus redelijk zeker dat de Dieloffs wetering heeft bestaan, m a a r waar die lag is 
a l le rmins t duidelijk. Het "opmaecken" (regel 164) is inderdaad gebeurd, als blijkt uit een 
post in een latere molenrekening. Daarin wordt als ligging van de Dieloff s weter ing ver
meld "vanden Oucofter dijck tot in den Anckter", wat - in tegenstelling tot he t drie alinea's 
hiervoor uitgesproken vermoeden - meer wijst op het Oukoopse gebied ten noorden van 
Nieuwer Ter Aa. De betaling was gebaseerd op een lengte van ca. 488 meter. 

Ik heb ook nog andere vermeldingen gezien, maar geen daarvan verschafte mij een 
doorslaggevende aanwijzing. Daarvoor is dus meer onderzoek nodig. Of weet i emand 
onder de lezers waar die Dieloffs wetering precies lag? 

Slotopmerking 

In het bovenstaande is niet de gehele inhoud van het octrooi van 1642 ter 
sprake gekomen; er is een keuze gemaakt. Sommige feiten of gebeurtenis
sen dragen bij aan het totstandkomen van het octrooi; andere aan de uitvoe
ring na 1642, of zelfs tot de latere instandhouding. Mogelijk is er in de toe
komst gelegenheid om een artikel te schrijven over de uitvoering na 1642. 

Noten 

1 K. Heeringa, 1929. Bijdragen tot de geschiedenis der ontginningen van h e t Neder-
sticht. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6e reeks, deel 8, 
blz. 161 - 202, in het bijzonder blz. 163. 

2 H. van der Linden, 1980. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der 
Hollands-Utrechtse laagvlakte. Canaletto, Alphen aan den Rijn, 400 blz., in het bijzon
der blz. 70 en 75 - 77. 

3 Gedeelte van de kaa r t van Rijnland door Johannes Dou en Steven van Broeckhuysen, 
tweede uitgave, 1687, gebaseerd op de eerste uitgave van 1647. Vader, zoon en kleinzoon 
Dou zijn bekende landmeters en kaar t t ekenaars ; de eerstgenoemde vervaardiger van 
deze kaa r t was de zoon (1615 - 1682). Hij kreeg een opleiding aan de Leidse universiteit 
en werd na de dood van zijn vader samen met Van Broeckhuysen aangesteld tot land-
me te r van Rijnland. 

4 A.L.P. Buitelaar, 1993. De Stichtse Ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse 
Vechtstreek. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 440 blz., in het bijzonder blz. 227 - 233. 
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5 Waterschapsarchief Oukoop (Rijksarchief te Utrecht), nr. toegang 46 - 14, inv. nr. 1, au
thent ieke copie. 

6 W a t e r s c h a p s a r c h i e f Oukoop, nr. t oegang 46 - 14, inv . n r . 2, a u t h e n t i e k e copie . 
Schouwreglement, goedgekeurd door de landeigenaars en bewoners "van de Oucooper 
en der Aase landen gelegen in de geregte van Loenresloot" op 28 november 1647, en door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht op 14 november 1651. 

7 C.W. Moorrees en P.J. Vermeulen, 1860. Mr. Johan van de W a t e r s Groot P lakkaa tboek 
van 's Lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot he t j aar 1810. Kemink en Zoon, 
Utrecht, deel II, 778 blz., in het bijzonder blz. 367. 

8 Archief van het Hoogheemraadschap van Amstelland (Hoogheemraadschap Amstel en 
Vecht te Ouderkerk aan de Amstel), inv. nr. 2, folio 17 verso en 18 recto. Request van 
"Denmark ende Outhuysen" aan "dijckgraeff ende heemraden van den grooten r ing 
van Amstel lant" om toestemming om met hun nieuwe windwatermolen op Amste l land 
uit te malen. Goedgekeurd 9 mei 1633. 

9 Gedeelte van de k a a r t van Pieter Adriaansz Ketelaar (1769). Origineel in Algemeen 
Rijksarchief, 's Gravenhage, afd. kaa r t en en tekeningen, OSK/H50-3. Deze k a a r t is 
voor mili taire doeleinden gemaakt en werd in verband daarmee nooit gepubliceerd. 

10 Heeringa, 1929, blz. 165. 
11 R.J. Zoethout, 1956. Album over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa, samengesteld op 

verzoek van de Kerkvoogdij van de Neder lands Hervormde Gemeente van Nieuwer 
Ter Aa, blz. 6 en 7. 

12 Archief Heerl i jkheid Ter Aa (Rijksarchief te Utrecht) , nr. toegang 105, inv. nr . 4 1 . 
Request van Fredr ik de Renesse van Moermont, heer van Zuylevelt, Ter Aa e t c , als 
"rechthebbende tot schouwe over den kerkweg Ter Aa", aan de Staten van Utrecht om 
goedkeuring van een nieuwe schouwbrief voor de kerkweg van Ter Aa tot aan he t ge
recht van Oudhuizen. Volgens de schouwbrief begint de kerkweg bij de J a n Vuyrssen 
brug, loopt achter de kerk om, verder weer vanaf den rooster (?) naar Demmerik tot aan 
he t gerecht van Oudhuizen. In de begeleidende brief verklaar t Predr ik van Moermont, 
dat een nieuwe schouwbrief nodig is omdat de oude verloren is gegaan. De kerkweg ver
keer t in slechte s taa t en moet dringend gerepareerd en regelmatig geschouwd worden. 
Sommige inwoners van Demmerik kunnen "hun publicquen godsdienst niet gebruyc-
ken", terwijl andere alsmede die van Vinkeveen, Oudhuizen, Wilnis, Mijdrecht, Uit
hoorn, Kude l s taa r t , Blokland enz. "grotelijx geincommodeert" worden. Goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 12 oktober 1670 en door de Staten van Utrecht op 2 
december 1670. 
In het boek van Van Ittersum (zie noot 14) komt op de kaar t bijlage B de J a n Vuursche 
brug voor, liggende over de Stadswetering in de nabijheid en noordelijk van (wat daar 
genoemd wordt) het Huis ter Aa. Dit was naar nu wordt aangenomen het Huis Aastein. 

13 J. van de Water , Groot Utrechts Placaatboek, deel II. Vanaf blz. 129: Schouwbrief van 
bisschop Florens van Wevelikhoven voor de dijkgraaf en heemraden van de Wate r 
schap van Heycop, genaamd De Lange Vliet. 7 december 1385. Vanaf blz. 131: Brief van 
bisschop Frederick van Blanckenheim, aangaande de schouw van De Lange Vliet. 

14 F.A.R.A. van I t t e r sum, 1900. Het Waterschap "Heycop" genaamd "De Lange Vliet" 
voorheen en thans . Uitgegeven door en op last van het Waterschap "Heycop" genaamd 
"de Lange Vliet", Utrecht, Hoofdstuk I, in het bijzonder blz. 14 - 18. 

15 J.P.A. Louman, 1982. "Roerende dat Heycoopwater ende Aemster lant" . Een Hollands-
Utrechts waterstaatsgeschil en de instelling van he t hoogheemraadschap van Amstel
land, 1520 - 1527. Hollandse Studiën 12, uitgave van de Historische Vereniging Hol
land. Hoofdstuk 2, in het bijzonder blz. 120 en 121. (NB Correctie kaa r t blz. 122: "Stads
wetering" te vervangen door "Nieuwe Wetering"; de Stadsweter ing is niet getekend.) 

16 Inventa r i s van he t Archief van het Hoogheemraadschap Amstelland, inleiding blz. IX: 
"De zorg voor he t langs de Zuiderzee lopende gedeelte van de Ring be rus t t e bij he t 
Hoogheemraadschap van de Zeeburg en Diemerdijk". 

17 Van It tersum, 1900, bijlagen 1 en 2. 
18 Over de re la t ie tussen he t geslacht Van Amstel van Mijnden en de gerechts- of am-

bachtsheerli jkheid Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, zie: A.A. Manten, 1991. Het geslacht 
Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 4. Tijdschrift Historische Kring Breukelen , j a a r g a n g 
6, nr. 3, blz. 140 - 155, in het bijzonder blz. 151 - 152. 

19 Waterschapsarchief Oukoop, nr. toegang 46 - 14, inv. nr. 3, Resolutien van de Polder. 
Request van de bewoners en ingelanden van Oukoop Loenersloots gerecht aan Joost van 
Amstel van Mijnden, heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, c a . Goedgekeurd op 12 
mei 1642. 
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Als argument voor goedkeuring van het voorstel tot arbitrage en van de voorgedragen 
plannen is de noodkreet gebruikt, dat "vermits he t aenparssen van't water de landen 
van Oucoop c.s. hoe langer hoe meer van de andere bij leggende polders onder water 
komen te leggen, ja sulx dat zij luyden in 't beste offte schoonste van de soomer dik-
maels haer beesten moeten uyt het landt halen ende op stal brengen . '. ." (vergelijk re
gels 8 - 9 en 27 - 28). 

20 Gijsbert Schouten moet een ervaren bestuurder zijn geweest. In een lijst van kanunni
ken van St. J a n (Archieven Kapittel St. J a n [Rijksarchief te Utrecht], nr. toegang 22, 
inv. nr . 30) s t a a t de volgende opsomming van zijn functies: "Groot Cameraa r 1637, 
Klein Cameraar 1645, Heem Raad van de Lange Vliet 1655 en 1671, Fabriekmeester (= 
beheerder van een speciale kas voor bouw, onderhoud, inrichting en versiering van een 
kerk) 1655, Heemraad van de Deputaten Schouw 1656, Bailjuw van de Proostdije . . ., 
Heemraad van Bijlevelt 1664, Obiit (= overleden) 2 October 1678". Hij is na het Oukoopse 
octrooi van 1642 nog jarenlang actief werkzaam geweest voor de polder en werd daar
voor ook betaald. Johan Verschuyr heeft zich na de goedkeuring van het octrooi terugge
t r o k k e n . 

21 Over de gerechtsheerli jkheid Breukelerwaard (het ingepolderde deel van he t gelijkna
mige riviereiland), die in het bezit was van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, zie: 
A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard. Tijdschrift Historische Kring Breu-
kelen, j aa rgang 2, nr. 3, blz. 107 - 118, en 1988, Breukelerwaard: als Middeleeuws land
schap groter dan de bestuurlijke eenheid. Idem, jaargang 3, nr. 2, blz. 60 - 64. 

22 Waterschapsarchief Oukoop, nr. toegang 46 - 14, inv. nr. 2, fol. 18 en 19. De verklaring 
van 22 september 1642 was mede ondertekend door Johan Verschuyr. 

23 E.J . Rinsma, 1986. De Ronde Venen . . . een omgekeerde wereld. Canaletto, Alphen aan 
den Rijn, 283 blz., in het bijzonder blz. 28. 

24 Waterschapsarchief Oukoop, nr. toegang 46 - 14, inv. nr. 2, De Resolutien van de Polder. 
Overeenkomst tussen Frans van Lijnden, heer van Kroonenburg, en Joost van Amstel 
van Mijnden, heer van Loenersloot, 18 januari 1642, oude stijl. Deze overeenkomst werd 
bewerkstelligd door Gijsbert Schouten en Johan Verschuyr. 

25 Waterschapsarchief Oukoop, nr. toegang 46 - 14, inv. nr. 1. Overeenkomst tussen de 
geërfden en bewoners van Oukoop enerzijds, en Cornelis Adriaensz en Cors Gijzen an
derzijds, 9 april 1646. 

Aanhangsel 

Letterlijke transcriptie van het octrooi om de Oukoper polder met een ring-
kade te omgeven, 23 juni 1640, nader uitgewerkt 1 maar t 1642, en goedge
keurd ïtfl Sfvntomher 1fH9. keu rd 30 september 1642 

1 Die Staten van den Lande van Utrecht, allen den geenen die desen sullen sien ofte 
2 hooren lesen, Saluyt . Alsoo Gijsbert Schouten, Canoniek St. J a n s t 'Utrecht , ende 
3 Johan Verschuyr, schout tot Breuckelen, als last hebbende vande poldermeesters van 
4 Oucoop Loenresloots gerechte cum suis, ons bij requeste te kennen gegeven hebben, 
5 hoe dat alle de Dorpen vande Ronde Veenen in alle vlecken ende Dorpen, die daer 
6 ende omtrent leggen, soo wel in Hollandt als in dese provintie, inder tijt van Der-
7 thien ofte Veerthien jaeren, haer selven hadden bepoldert, ende met watermoolens 
8 versien, omme hae r landen soo veel doendelijcken was, tot allen tijt drooch ende 
9 boven waeter te houden, sulex dat het landt van Oucoop tot noch toe alleenelijck onbe-

10 poldert was blijven leggen, tot haer groote schaede ende verderff, ende genoechsaem 
11 tot hae r aller ruyne, als breeder verhaelt was bij de acten ende contracten vanden 
12 23en Juny 1640 ende de naerdere wtspraecke ende verclaeringe van den len Martij 
13 1642 daer annex, die de gemeene ingelanden, ten eynde de bepolderinge voortginge, 
14 ende meerder schaede voorgecomen mochte werden, hadden aengegaen ende geap-
15 probeert, met last aen de supplianten voornoemt omme daer op onse approbatie te ver-
16 soucken, waeromme sij suppl ianten in de voorscre^en qualité hun aen ons hadden 
17 geaddresseer t ende dienvolgens seer oitmoedelijck versocht, dat ons belieffde he t 
18 voorscreuen contract van bepolderinge, ende de naerder verclaeringe vandien alsoo 
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19 te approberen ende confirmeren, ende daer van verleenen onse brieven in forma. 
20 Luydende 't selve contract ende de naerder verclaeringe vandien van woorde te woor-
21 de als volcht. 
22 Alsoo de gemene geerffdens ende landtgenooten in Oucoop Loenresloots gerecht 
23 ende ten deele onder der Aa bij berichtinge ende oogenschijnnelijck bevonden ende 
24 vernomen hebben, da t die van Rijnlandt, Amsterlandt, Proostdije van S t . Jan , ende 
25 mede h u n n e naegebuyren, die van Deenmercken, Vinckeveen, Out Huysen , ende 
26 alle andere omtrent ende rontsom haer gelegen, haer met behoorlijcke polders ende 
27 waetermoolens hadden versien, omme die buyten waeteren te keeren, ende haere lan-
28 den soowel des winters als des soomers drooch te moogen maecken, ende te houden, 
29 sulcx dat deselve alomme haere waeteren wtwerpende de landen onder Oucoop ende 
30 der Aa voorscreven onbeslooten, ende tusschen alle de voorscreuen besloote polders 
31 gelegen sijnde, niet anders en conden dienen als tot eenen openen bösem, omme alle 
32 derselver wateren te ontfangen. Dat oock de buyten waeteren van jaer tot jaer bij ken-
33 nelijcke ervarentheyt quamen te verswaeren, ende alsulcx, ten waere de voorscre-
34 ven geerffdens haer mede quamen te versien, geschaepen was dat hae re landen als 
35 met eenen gestaedigen vloet bedeckt sijnde onvruchtbaer souden blijven, ende on-
36 bequaem om hennip ende diergelijcke te mogen teelen, gelijck sulcx ( Godt be ter t ) al 
37 gereets niet dan te veel bevonden was, waervoor dan, ende vermits he t ongebruyck 
38 van haere landen, sijluyden niet en souden vermogen, nevens haere naegebuyren , 
39 haere ongelden ende der Heeren Staten penningen op te brengen, de th ienden vanden 
40 Ambachtsheer grootelijcx worden vermindert ende int letste geheel tot nyet souden 
41 comen te vervallen, omme welcke swaricheden te verhoeden, haere landen voor he t 
42 aendringende waeter te beschermen, ende deselve in een goet gebruyck te mogen on-
43 derhouden, waeren gecommitteert in Loenresloot Elbert Dircxz Hellingh, in Oucoop 
44 Egbert Aertsz ende Jan Cornea sz Oucooper, ende ter Aa Henrick Martensz , omme 
45 met advys ende consent vande Heeren Ambachtsheeren, yder in sijn bedrijve ende 
46 gerechte, te bevorderen een behoorlijcke bepolderinge volgens acte vanden 7en De-
47 cembrjs 1636. 
48 [1] Ingevolge van dien hadden sij gecommiteerdens opt goet behaegen vande wel-
49 gemelte ambachtsheeren doen concipiëren de naevolgende artyckelen omme bij hae r 
50 Wel EdeZe gealtereert, geamplieert ofte geapprobert te werden naer behooren. 

51 [2] Eerstelijck dat haere landen omringht ende beslooten sullen worden met een 
52 behoorlijcke kaede, soo hoogh ende breet als tot lants proffijt bevonden sal worden te 
53 behooren, met soodaenige schouwe van boeten ende b reucken , als bij de hee ren 
54 Ambachtsheeren in vougen voorscrei>e;i mette respective schouten ende poldermees-
55 ters daerop gestelt sal worden. 
56 [3] Welcke voorscreL>e;i k a e d e beginnen sal aende geuses loo t v a n d e Deen-
57 mercker cade aff, nae den houck vanden Ancxster zuytwaerts aen, l anghs den voor-
58 screven Ancxster doorgaens aen den fingen Ancxster toe. 
59 [4] Ende voorts langhs den engen Ancxster aende Oucooper sijde door het gerech-
60 te van der Aa bij de kerck aldaer. 
61 [5] Vorders weder door het gerechte van Loenresloot aen he t water de Aa tegens 
62 over Ruwiel. 
63 [6] De Aa langes westwaerts op tot de Bottertucht toe. 
64 [7] Van daer al voorts westwaerts aen over de landen van Cornelis Arisz ende 
65 Cors Gijsen aen het Gerechte van Deenmercken toe. 
66 [8] Ende dan vuyt den suyden langes den Deenmercker l and t scheyd inge tot 
67 aende Geuse sloot. 
68 [9] Ende langs deselve weder tot opden houck vanden Ancxster toe. 
69 [10] Waer mede als dan den ringh geslooten soude sijn. 
70 [11] En yder sal de kaede maecken teynden op sijn l and t , ende deselve tegens 
71 malcanderen aendammen op soodaenigen hoochte ende breete gelijck die bij ordre 
72 als vooren wtgegeven sullen worden, mits dat de lande in he t midden gelegen ende 
73 aen geen eynden wt en comen, de voorste ofte achterste sullen helpen kaeden, ende ge-
74 draegen naer advenant van hunne mergentaelen. 
75 [12] Vorders dat anders de opgaende kaeden gemaeckt sullen worden tot gemeen-
76 landts costen, ende daer naer gehouffslaeght worden naer behooren. 
77 [13] Wel verstaende dat de landen vande Cathuysers van Elbert Gijsbertsz cum so-
78 cijs, gelegen boven de kerck ter Aa langes de Aa niet verder in 't gemeen gehouden 
79 sullen wesen te kaeden als op haere landen. 
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80 [14] Omme redenen dat sij aireede een kaede hebben gemaeckt tegens het opwaete-
81 ren van der Aa. 
82 [15] Ende echter wel soo veel roeden kadijcx ende meer sullen hebben te onderhou-
83 den als yemandt anders naer advenant van hunne mergentaelen. 
84 [16] Ende voorts om het voorscreven werck van bepolderinge tot meerder gerieff te 
85 avanceren hadden sijluyden van die van Deenmercken met believen van h u n n e 
86 Ambachtsheeren vercregen de Dieloffs weteringe. 
87 [17] Omme aldaer te stellen een bequaeme wyndtwaetermoolen, ende te leggen 
88 een verlaet wijdt ende diep naer den eysch. 
89 [18] Ofte anders op soodaenige bequame plaetse als bij de heeren Ambachtsheeren 
90 en de meeste landtgenooten geraetsaem sal werden bevonden. 
91 [19] Gelijck mede indien sulcx bij de heeren Ambachtsheeren ge rae t saem sal 
92 werden bevonden een verlaet geleyt soude worden bij Oucooper heul inde Oucooper 
93 weeter inge. 
94 [20] Omme door hetselve gelijck door het voorgaende het hoey te mogen aenhaelen, 
95 het landt aen te maecken ende andersints tot de minste schade ende meeste proffijt 
96 vande voorscreven polder. 
97 [21] Eyntelijck sijn mede conditien dat die vande voorscreven polder haer sullen 
98 behelpen mette Deenmercker kade. 
99 [22] Daer aengeslooten sijnde ter tijt toe sijluyden bij gelegentheyt anders bevin-

100 den sullen te behooren. 
101 [23] Ende sullen opde schouwe van kaden, dammen, ende waetergangen bij de 
102 Ambachtsheeren ais boven is geseyt, schouten ende heemraeden soodaenige keuren 
103 ende ordonnantien gemaeckt worden als men tallen tijden dienstich ende noodich 
104 achten sal. 
105 Lager stont: Aldus gedaen ende gepasseert bijde heeren Ambachtsheeren ende 
106 respective gecommitteerden desen 23ste Juny zestien veertien ende was onderteyc-
107 kent Joost van Amstel van Mijnden, Elbert Dircxz Hellinck, Egbert Aertsz Schipper, 
108 J a n Cornelisz, Hendrick Maer tensz . 
109 Onder stondt: Naer collatie accordeert met sijnen principaele, gedaeteert ende on-
HO der teyeken t als vooren in kenn i s se van mij, ende was onderteyekent Johan van 
111 Steenre , notaris . 

112 [24] Gesien bij ons ondergescrevenen seecker concept van bepolderinge voor die 
113 van Loenresloot, Oucoop, ter Aa, van daete den 23ste Juny 1640 ende vorders versocht 
114 sijnde omme ons (als onpartijdige) in loco te informeren ende naerder kennisse van 
115 saecken te nemen, de gelegentheyt aldaer gesien, ende andersints ons bekent sijnde, 
116 souden oordeelen dat den ommeringh van de voorscreven polder wel is geformeert, 
117 ende dat oock die van het eynde ter Aa daer onder moeten werden gecomprehendeert, 
118 nie t jegenstaende sijluyden algereets met een cleyne waetermolen sijn versien, die 
119 tot gemeen proffijt moet worden vercoft, ende het verlies gemeenderhandt gedraegen, 
120 ende alsoo volgens contract van den lOen Meert 1640 die van Oucoop cum socijs ter 
121 eenre met die van Deenmercken ter andere sijden overcomen ende geaccordeert wae-
122 ren, dat sij aen de noort ende suytsijde haere polder kaede mochten sluyten ende vast-
123 maecken aende kaede van Deenmercken, soo sal haerluyder kaede beginnen van de 
124 Deenmercker kaede benoorden langes de Geuse sloot tot aende Oucooper heul , alwaer 
125 beneden de voorscreven heul ten oosten geslaegen ende geleyt sal worden een sluys 
126 ofte verlaet, wijt elff stichtse voeten, met een colck soo langh dat een gelaeden utrecht-
127 vaerder daer in door mach schutten ende vaeren, gaende dan voorts de kaede van-
128 daer tot aenden Ancxter, ende langes deselve tot aenden Engen Ancxter aende nieu-
129 we weteringe, ende alsoo mede volgens contract tusschen de Wel Ede/e heeren van 
130 Croonenburch ende Loenresloot van daete den 18en January 1642 beraempt, geaccor-
131 deert encfe geconsenteert is, dat men de kaede van Oucoop vervolgens aende kaede 
132 van t hondert mach sluyten. Soo sal men aldaer mede leggen een sluys in vougen als 
133 aende Oucooper heul voorscreven in den Cleynen Ancxter, ende bewesten het voors-
134 creven verlaet op den grondt van Loenresloot sal stellen een bequame suffisante wae-
135 termooien, sijnde daer med« de kaede vervolcht ende geslooten totten Botterdam in 
136 het Dorp ter Aa toe, blijvende ende gaende voorts de kaede in soodaeniger vougen als 
137 bij voorgaende contracte van bepolderinge van den 23en Juny 1640 beslooten en toege-
138 s taen is . 
139 Dat vorders de weteringe vande Oucooper heul tot aende Cruyswech ter Aa toe, die 
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140 algereets aldaer in gebruyck is, verwijt sal worden tot 14 voetten, die hooffden door-
141 gaens op elff voeten, maete als vooren, diep op somer waeter vijff gelijcke voeten, da t 
142 mede tot gerieff van die van het Eyndt inden Cruyswech geleyt sal worden een brugge 
143 responderende opde Oucooper weteringe, omme met een praem ofte schuyt daer door te 
144 vaeren, ende haer waeter te mogen lossen, dat sij oock soo veel bruggen ofte heu len 
145 inden Oucooper dijck sullen mogen leggen, als sij tot wtlossinge van 't water ende be-
146 te rschap vande landen bevinden sullen te behooren. 
147 E n d e wa t aengae t de grieven ende beswaern issen gep roponee r t bij den Wel 
148 Edelen heere van der Aa ende Cornelis van Claerenburcn, souden vers taen, dat sij 
149 van de twintich mergen algereets bepoldert, met een molen versien sijnde, in al len 
150 oncosten ende polderlasten betaelen sullen halff geit, maer bij aldien sij h a e r molen 
151 l ieten vervallen ofte die niet meer en wilden gebruycken, da t sij van die tijt aff sul-
152 len gelden ende betaelen vol meulengel t , gelijck andere gemeene b u y r l a n d e n al-
153 daer. Ende dat vorders de voorscreven landen in geene kaeden sul len werden ge-
154 houffslaecht, mits sij dan geene verstooringe sullen genieten voor hae re moeien je-
155 genwoordich ganckbaer sijnde. Dat oock de heere van der Aa met 4 a 5 mergen van 
156 Ael Meer tens soodaenige vrijheyt sullen genieten bij die van he t eynde als sijn Wel 
157 EdeZe tot noch toe genooten heeft. De lasten vande gestipuleerde vrijdom sal commen 
158 int gemeen over alle de landen inde polderinge gelegen. Ende dat de respective am-
159 bachtsheeren sullen behouden ende hebben de schouwe op alle soodaenige waetergan-
160 gen, bruggen ende heulen, kaeden, ende appendentien vandien, elcx in sijne ju r i s -
161 dictie, als aldaer geleyt ende gemaeckt sullen worden, mi ts oock dat de welgemelte 
162 hee ren voor het verleenen van haer Octroy in eerlijcker en redelijcker wijse sul len 
163 moeten worden erkent. Blijvende voorts alle andere artyckelen soo van opmaecken 
164 van de Dieloffs weteringe tot een gemeene wtvaert als anders ints volgens 't contract 
165 voorscreven in sijn geheel. 
166 A l d u s g e d a e n bij ons o n d e r g e s c r e v e n e n , den e e r s t e n M e e r t 1642 . W a s 
167 onderteyckent G. Schouten, Johan vander Schuyr. 
168 Laeger stondt noch aldus: Wij ondergescrevenen poldermeesters verc laeren ons 
169 met den inhoude van desen te genoegen encZe te conformeren, versouckende vorde r s 
170 dat de voorscreven G. Schouten ende Verschuyr opt spoedichste hier op gelieven te ver-
171 soucken approbat ie daer sulcx behooren sal . Ten oirconde bij ons onde r t eycken t 
172 opden 27en Mey anno 1642 ende was onderteyckent Jan Cornelisz Oucooper, Egber t 
173 Aertsz, Elbert Dircxs Hellinck. 

174 [25] Doen te weten dat wij de voorscreven saecke overgemerckt, ende begerende 
175 overal in den lande van Utrecht opde wegen, waetergangen, kaeden, bruggen, sluy-
176 sen, heulen ende dammen etc. met hetgene daer toe behoort, goede ende sorghvuldige 
177 toesight gedraegen te worden, ende den voorscreven contracte met te naerdere ver-
178 claeringe vandien, soo die hier voorscreven staen, mitsgaders de vordere acten van 
179 verclaeringe ende onderrichtinge daer annex gesien, deselve geapprobeer t ende ge-
180 confirmeert hebben, gelijck wij die approberen ende confirmeren bij desen, ordonne-
181 rende alle ende een yder, die sulcx aengaen ofte raecken mach hun daer naer te regu-
182 leren. Ende off int gene voorscreven staet eenige duysterheyt werde gevonden, oock 
183 a l te ra t ie ende naerder versieninge werde gerequireert , daerinne willen wij da t de 
184 in terpre ta t ie , correctie ende alteratie oock voorder versieninge bij ons ofte onse ordi-
185 nar i s gedeputeerden in der tijt sal worden gedaen. Edoch, alles voorbehoudens ende 
186 unvermindert een yders recht ende gerechticheyt. 
187 Des t'oirconde hebben wij desen met onsen wthangenden segele, pa raphure ende 
188 s ignatuyre van onsen secretaris doen bevestigen. 
189 Gegeven t 'Utrecht den 30en Septembres 1642 ende was onderteyckent J o h a n Strick 
190 ut sup ra. 
191 Laeger stondt ter ordonnantie van mijne voorscreven Heeren die Staten, enc/e was 
192 onderteykent Anth. van Hilten. 

193 Naer collatie is deese bevonden te 
194 accorderen met sijne principaele 
ig5 gescreven op francijn 
196 quod attestor rogatus 
197 S. de Wijs, no ta r i s 
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Mededelingen van het bestuur 

HKB-activiteiten in 1995: reserveer de datums alvast in uw agenda! 

De vaste voorjaarsledenbijeenkomst van de Historische Kring Breukelen wordt in 1995 ge
houden op woensdagavond 29 maart , 19.30 uur, in het Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breuke
len . Na de gebruikel i jke kor te huishoudel i jke ve rgader ing ( j aa rve rs lagen , be s tuu r sve r -
kiezing e.d.) zal Mw. J u d i t h Hokke haa r voordracht houden over liefde, huwelijk en gezin in 
de 17de en 18de eeuw, welke in 1994 wegens ziekte geen doorgang kon vinden. Leden hebben 
grat is toegang; van niet-leden wordt ƒ 5,- gevraagd. 

Ui te raard staan we er in 1995 bij stil dat 50 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde. 
We doen da t met filmavonden, waar in zowel de oorlogshandelingen worden getoond als de 
ontwikkelingen die tot deze wereldoorlog aanleiding gaven, op maandagavond 1 mei in ge
bouw Het Anker te Nieuwer Ter Aa, dinsdagavond 2 mei in gebouw Irene te Kockengen, woens
dagavond 3 mei in het Parochiehuis te Breukelen, aanvang steeds 20.00 uur . Op de drie avon
den zijn verschillende, uit historisch oogpunt zeer interessante documentai re films te zien. 
Leden k u n n e n deze f i lmvertoningen grat is bijwonen; niet- leden beta len ƒ 5,- per avond. 
Overdag op 1 mei is er een besloten filmvoorstelling voor de mensen van De Twijg en De Aa. 

De jaarli jkse HKB-excursie is op zaterdag 20 mei 1995. We bezoeken ditmaal het kasteel
museum Sypesteyn te Loosdrecht, waar we met uitgebreide toelichting zullen worden rondge
leid en ook de tu in kunnen bezichtigen. Tijdens een kopje koffie in he t theehuis zal de heer R. 
Loenen uit Austerlitz bovendien he t een en ander vertellen over Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht), 
dat een geschiedenis heeft die opmerkelijke verschillen vertoont met die van de andere veen-
ontginningsgebieden in onze omgeving. Voor vervoer naar Nieuw-Loosdrecht en te rug moet u 
zelfzorgen (carpoolen!); bij de kerk, tegenover Sypesteyn, is parkeer ru imte . De deelnameprijs 
is voor HKB-leden ƒ 5,-, voor niet-leden ƒ 10,-. 

Zaterdag 9 september 1995 is het landelijk weer Open Monumentendag. 
Op woensdag 4 oktober 1995, aanvang 20.00 uur, is er een HKB-avond in gebouw Het Anker 

in Nieuwer Ter Aa. Arie Manten zal daar spreken over de geschiedenis van Nieuwer Ter Aa 
en omgeving in de tijd van de grote veenontginningen en de stichting van he t huis Ter Aa en 
de kerk. De toegang is voor leden gratis, anderen betalen ƒ 5,-. 

De jaar l i jkse bloemenlegging bij het beeld van L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar") in 
h e t park van Boom en Bosch vindt in 1995 plaats op vri jdagmiddag 6 oktober, 16.30 uur. 
Iedereen is daar welkom. Daaraan voorafgaand wordt in Boom en Bosch een korte herden
k ingsrede ui tgesproken (alleen toegankelijk op uitnodiging). 

De HKB-najaarsledenvergadering zal op woensdag 1 november 1995 worden gehouden in 
het Parochiehuis te Breukelen, aanvang 20.00 uur. Dat wordt opnieuw een vertelavond, onder 
leiding van de heer H.J . van Es, met medewerking van verschillende oudere Breukelaars . 
Toegangspri js : leden gra t i s , anderen ƒ 5,-. 

Bestuursverkiezing 

Volgens artikel 13 in de Sta tuten van de Historische Kring Breukelen treedt elk bestuurslid 
uiterli jk drie j a a r na zijn benoeming af en neemt iemand die in een tussenti jdse vacature is 
benoemd op het rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voorganger in. Dat betekent in 
de prakt i jk dat op de voorjaarsledenvergadering van 1995 aan de beurt van aftreden zijn Mw. 
N. Peppink-Greven en de heer G. Versloot. Laatstgenoemde is herverkiesbaar en wordt door 
he t bes tuur opnieuw voorgedragen. Omdat Mw. Peppink geen volgende bestuurstermijn ambi
eert, stelt he t bestuur in haa r plaats kandidaat, als eerste secretaris van de Kring, Mw. Th. 
Wisse-de Boer, Griftenstein 15, 3621 XJ Breukelen. Tegenkandidaten voor één of beide ge
noemde bes tuu r sp laa t sen kunnen schriftelijk worden gesteld (p/a de tweede secretar is H. 
Polderman) door een groep van ten minste tien leden, onder bijvoeging van een door de kandi
daa t getekende verklaring dat hij of zij instemt met de kandidaatstel l ing. 

HKB-activiteiten gedurende de afgelopen maanden 

De korte toespraak die de heer M.M. Claassen uit Nijmegen hield bij de jaarli jkse herden
king van L.C. Dudok de Wit op 30 september 1994, over Kees de Tippelaar en de georganiseerde 
wandelsport , zal begin volgend jaar in dit tijdschrift worden afgedrukt. 

Tijdens de HKB-avond in Nieuwer Ter Aa op 5 oktober 1994 werd het onlangs door de Kring 
ant iquar isch gekochte album getoond dat de Hervormde Gemeente in 1899 aanbood aan de 
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Engelsman G.H. Earle . Ingelijste reprodukties (die te koop zijn, zie ook de etalage bij de heer 
Chr. den Hertog, Wilhelminast raat 1, Nieuwer Ter Aa) en posters boden inzicht in de inhoud 
van dit unieke boekwerk. U kunt meer over dit album lezen op blz. 217 - 221. Arie Manten ver
telde vervolgens voor een volle zaal over de geschiedenis van he t gebied van Nieuwer Ter Aa 
en Breukelen tussen ongeveer 10 000 en 1000 jaar geleden. Een bewerkte versie van dit verhaal 
zal in afleveringen in ons tijdschrift worden gepubliceerd. 

Op vrijdagmiddag 7 oktober 1994 werden bij de Pieterskerk in Breukelen de eerste drie in 
opdracht van de HKB vervaardigde informatiepanelen onthuld. Deze hebben be t rekking op de 
Breukelse Pieterskerk, de dorpskerk in Nieuwer Ter Aa en boerderij Groenlust met omgeving 
te Kockengen. We hopen op voldoende spontane giften om in de komende tijd meer van derge
lijke borden te kunnen laten maken. 

Op 17 oktober bracht de HKB in besloten kring een programma voor de deelnemers aan he t 
dagverzorgingsprojekt De Twijg en de bewoners van De Aa. 

De vertelavond, onder leiding van H.J. van Es op 9 november 1994 in Breukelen gehouden, 
mag een groot succes genoemd worden. De dames H.J. de Jong, D.C. Leijte-Prins en I. Menke-
Meijers en de heren J .Q. van Leusden en A. Prins wisten heel veel boeiende her inner ingen op 
te halen uit de jaren tussen de beide wereldoorlogen en de zaal liet zich gelukkig ook niet onbe
tuigd. Wat aan de orde kwam zal door de gespreksleider worden bewerkt tot een of meer tijd
schr i f ta r t ike len . 

Het HKB-bestuur bracht werkbezoeken aan de Historische Kring Nieuwegein en hun prach
tige Historisch Museum Warsenhoeck, en aan de Nieuwe Kerk te Amste rdam, waar we b innen 
en op het dak uitvoerig werden voorgelicht over de uitgevoerde res taura t iewerkzaamheden . 

HKB toegetreden tot de Vereniging Open Monumenten 

De Historische Kring Breukelen heeft zich aangesloten bij de in 1994 opgerichte landelijke 
Vereniging Open Monumenten (VOM). Dat biedt u het voordeel dat u desgewenst persoonlijk 
lid van de VOM k u n t worden voor een jaarcontr ibut ie van ƒ 27,50 in p laa t s van ƒ 37,50. 
Aanmelden moet dan gebeuren via de 2de secretaris van de HKB. Vervolgens lopen de verdere 
contacten tussen VOM en u (bijv. toezending l i d m a a t s c h a p s k a a r t , acceptgi ro , we lkomst 
geschenk, full-colour t i jdschrift "Open Monument") r ech t s t r eeks . De VOM wil zich s t e rk 
maken voor he t behoud van de resten van het verleden voor de toekomst: historische landschap
pen, archeologie, monumentale gebouwen en alles wat daar bij hoort. Ze t racht daartoe een zo 
breed mogelijk publiek aan te spreken. De activiteiten van de VOM zullen hierop zijn toege
sneden, onder meer door te bevorderen dat regelmatig een monument exclusief voor leden van 
de VOM en met hen samenwerkende historische kr ingen wordt opengesteld. Adres VOM: 
Prinsenhofsteeg 10, 1012 EE Amsterdam, tel. 020 - 4205557, fax 020 - 6383027. 

Cursussen van de Stichting Stichtse Geschiedenis 

De HKB is al veel langer aangesloten bij de Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG), welke 
onder meer verscheidene interessante cursussen aanbiedt. Hieronder enkele voorbeelden. 

De cursus lokale en regionale geschiedenis voor beginners is bedoeld voor mensen die be
langstelling hebben voor de geschiedenis van de eigen gemeente, dorp of buur t schap en graag 
ervaring willen opdoen met he t zelf uitvoeren van historisch onderzoek. Voorkennis is abso
luut niet vereist . P laa t s : Streekarchief Rijnstreek, De Bleek 2, Woerden. Data: maandagavon
den 20 februari, 6 en 20 maart , 3 en 24 april 1995, steeds 19.30 - 21.30 uur. Kosten: ƒ 90,-. 

Decursus bronnen voor huizenonderzoek r icht zich vooral op mensen die nieuwsgierig zijn 
naar de geschiedenis van hun eigen huis: hoe oud is het, wie hebben er eerder gewoond, wat is 
er in de loop van de j a ren mee gebeurd? Onderdelen zijn onderzoekmethoden, bronnen (bijv. 
notariële akten, belast ingregisters , bevolkingsregisters) en he t uitvoeren van enkele opdrach
ten . Gas t sp rekers zullen enkele specifieke onderwerpen bel ichten. Enige e rvar ing me t h e t 
werken met historisch mater iaa l is wenselijk. Plaats : Gemeenteli jke Archiefdienst Ut recht , 
Alexander Numankade 199, Utrecht. Data: maandagavonden 9 en 23 januar i , 6 en 20 februari , 
6 maar t 1995, steeds 19.30 - 21.30 uur. Kosten: ƒ 85,-. 

De cursus schrijven van een historisch artikel is voor mensen die in plaatseli jke en regio
nale tijdschriften publiceren of dat graag willen doen. De opzet is dat de cursist zelf verzamel
de historische informatie onder begeleiding bewerkt tot een art ikel voor een historisch tijd
schrift en daarbij aanwijzingen krijgt over s t ructuur , stijl, zins- en alinea-opbouw, duidelijk
heid en begrijpelijkheid. Plaats : SSG, Mariaplaats 23, Utrecht. Data: maandagavonden 9 en 23 
januari , 6 en 20 februari, 20 maar t 1995, steeds 20.00 - 22.00 uur. Kosten: ƒ 140,-. 

Voor meer informatie over deze en andere cursussen en aanmelden kun t u contact opne
men met: SSG, Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030 - 343880. 
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us Een ueelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de LUit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913 

door flrie fl. Manten en Ties Uerkuil Sr 
Besproken door de heer A.J.A.M. Lisman in Tijdschrift HKB, 

september 1993, blz. 166 - 167. 

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

2: Geschiedenis uan de Gereformeerde Kerk 
uan Breukelen 

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

Tijdschrift HKB, juni 1993, blz. 109. 

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

Kostelijke boeken van ca. 300 bladzijden groot formaat, royaal geïllustreerd. Beide boe
ken kosten in de boekhandel ƒ 49,50. Voor leden van de Historische Kring Breukelen geldt 
een gereduceerde prijs van ƒ 37,50 per deel indien zij de boeken tegen contante betaling 
afhalen op een van de onderstaande adressen: 

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



TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

Jaargang 9 - nummer 4 

Inhoud 

Leenmannen en -vrouwen van de gerechtsheerlijkheid Laag-Nieuwkoop, 
1392-1727 

Arie A. Manten 177 

Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 6. De tuinderij van 
Langezaal, later de werf van Van Stam 

Henk J. van Es 193 

De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 1891 - 1908 
K.J. Onderweegs 207 

Erkentelijkheid van de Hervormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa 
jegens G.H. Earle, 1899 

B. Barelds 217 

De polder en molen van Oukoop: het octrooi van 1642 

D. Reyneveld 222 

Mededelingen van het bestuur 237 

Inhoudsopgave Jaargang 9 239 

© 1994 Historische Kring Breukelen 

Afbeelding op de voorkant van het omslag: Dorpsgezicht van Kockengen om
streeks 1762, ongeveer in noordelijke richting gezien. Op de voorgrond de 
brouwerij, waarvan de gevel het jaartal 1697 draagt, met de hijsinstallatie 
en watergoot waarmee het benodigde water naar binnen werd gebracht. Op 
de achtergrond de dorpskerk. Deze afbeelding is ontleend aan een gewassen 
tekening in Oost-Indische inkt, gemaakt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). 


