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Redactioneel 

Met geschiedenis bezig zijn is mensenwerk, met creatieve uitdagingen en 
leuke vondsten, maar ook met subjectieve elementen, twijfels en zwakheden. 

Als je historisch onderzoek doet, moet je voortdurend kiezen: wat zoeken 
we wel verder uit, wat niet; noemen we iets belangrijk omdat de mensen van 
toen zich daar erg druk over maakten of omdat we er tegenwoordig nog her
kenbare sporen van terugvinden; wanneer beschikken we over voldoende 
stukjes informatie om er op verantwoorde wijze een samenhangend verhaal 
uit op te bouwen; vanuit welke invalshoek belichten we het onderwerp; wat 
bepaalt of iets waard is te worden gepubliceerd. 

Niet alleen bij de schrijver, maar ook bij de lezers zijn er subjectieve facto
ren die een rol spelen. Verschillen in kennis, ideeën, opvattingen en erva
ring bepalen de waardering van de lezer voor het gelezene. 

In een schemerige, vochtige, kille 13de-eeuwse verdedigings-toren wonen 
was beslist niet alles, zei de ene lezer; die oude kasteelheren leidden maar 
een rijk herenleven ten koste van de boeren, concludeerde een ander. 

In een artikel over de kerstening van de Vechtstreek werd kort iets gezegd 
over de oude religie van de toen hier wonende Friezen. Ondanks het zakelij
ke ka r ak t e r van die mededelingen voelden sommige lezers daardoor hun 
overtuiging bevestigd dat de Vroege Middeleeuwen een tijd was van diepe 
geestelijke duisternis. 

De een kwam in zijn oordeel niet verder dan dat de satirische schrijver 
Jacob Campo Weyerman maar een vreemde figuur was. De ander vond het 
een verademing dat behalve de meestal erg droge archiefstukken ook ge
schriften zoals die van Weyerman bewaard gebleven zijn en genoot van het 
onverwachte inkijkje dat hij bood in de Breukelse samenleving van de vroeg-
18de eeuw. 

De auteur van de artikelen over de 18de-eeuwse Spengense boer J a n Barte 
Fokkert wilde hem optimaal recht doen door zich zo veel mogelijk te baseren 
op diens autobiografie. Maar voor een goed begrip was enige achtergrond
informatie wenselijk. Het resul taat werd onder meer ter kritische beoorde
ling voorgelegd aan een univers i ta i r docent die gespecialiseerd is in de 
Nadere Reformatie en zich daar ook zelf thuis bij voelt. Zijn kanttekeningen 
werden alle zonder meer dankbaar verwerkt . Na publikat ie leverde het 
eerste artikel over Fokkert reacties op van twee mensen uit godsdienstig-
bevindelijke kring: de een was er erg mee ingenomen, de ander voelde zich 
persoonlijk zeer gegriefd . . . . 

Dienen historische verhalen vooral tot lering of tot vermaak? Een in oude 
raadsvers lagen gevonden discussie onder dorpsbestuurders waarbij je in 
gedachten de guldenstekens in hun ogen ziet schitteren of waarin beslist 
werd over de sloop van een markant bouwwerk, noodt tot doorvertellen van
wege de herkenbaarheid tot op de dag van vandaag. Daarentegen vraagt een 
analyse van de zo andere wijze waarop in de Middeleeuwen het openbaar be
s t u u r was geregeld om inspann ing en doorzett ingsvermogen van zowel 
schrijver als lezer. Beide soorten verhalen hebben hun waarde; we proberen 
dan ook beide aan bod te laten komen. 

Kortom, met geschiedenis bezig zijn blijft mensenwerk. Als we dat besef
fen en vervolgens voorrang geven aan elkaar helpen, opbouwend bekritise
ren en proberen te begrijpen, bouwen we gezamenlijk iets op waar iedereen 
geestelijk rijker van wordt. 

Huub A. Manten-Werker 
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Het Huis Rietveld aan Vecht en Vaart 
te Breukelen en zijn bewoners 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Vorig j aa r kon u in dit tijdschrift lezen hoe ik er (via een in 1725 gepubli
ceerd boek1) achter kwam dat nabij de oostelijke Vechtoever, ongeveer 1,5 ki
lometer ten zuiden van het oude dorp Breukelen, ooit een kasteel heeft ge
s taan . Da t was de - inmiddels al lang weer verdwenen - r idderhofs tad 
Rietveld2 '3 (zie Afbeelding 1). Sedertdien heb ik naarst ig verder gezocht naa r 
aanvullende informatie inzake dat verdwenen kasteel. In dit artikel wil ik 
vertellen wat tot dusver daarover werd gevonden. 

Op veel plaatsen in dit verhaal worden gegevens samengevat uit oude archiefstukken. 
De spelling van namen laat ik dan in de regel zoals ze daar staat. Wanneer ik in hoofd
zaak zelf aan het woord ben, wordt de gestandaardiseerde spelling gevolgd. 

Stichting van Rietveld hield verband met de ontginning van het Breukeleveen 

De oeverwalgronden ten oosten van de Vecht bij Breukelen behoorden tij
dens de latere Middeleeuwen tot de gerechtsheerlijkheid Breukelen-Proost-
dij, ook wel het Breukelen-St. Pietersgerecht genoemd.4 De proost van het 
Utrechtse Kapittel van St. Pieter was door de bisschop van Utrecht aange
wezen als de gerechtsheer van dat gebied. 

De oostelijke grens van het Proostdijgerecht lag ter hoogte van de Zogdijk 
(Scheendijk). Daarachter strekte zich tot aan het Gooi het uitgebreide Breu-
keleveense hoogveengebied uit. Dat Breukeleveen was door de bisschop aan 
het gehele Kapittel van St. Pieter toebedeeld. 

Nabij de plek waar thans de hofstede Het Kraayenest staat , mondde oud
tijds een kronkelend veenriviertje in de rivier de Vecht uit. Dat veenriviertje 
kreeg voor de mens een toenemende betekenis toen, vermoedelijk omstreeks 
1180, begonnen werd met de ontginning van het Breukeleveen.5 Aans lu i t end 
aan het riviertje werd, naar het oosten toe tijdens de stapsgewijs uitgevoerde 
veenontginning, de Vaart gegraven, die later de Tienhovense Vaart? en nog 
weer la ter het Tienhovens Kanaal7 ging heten. Het oorspronkelijke veen
riviertje werd al spoedig als deel van de Vaart beschouwd. 

Aan de noordgrens van het gerecht Breukelen-Proostdij stroomde even
eens zo'n natuurli jk afwateringsriviertje, de Weere genaamd. Tijdens het in 
cultuur brengen van het Breukeleveen werd de Weere eveneens in etappes 
naa r het oosten toe verlengd; zo ontstond de Weersloot. Ten noorden van de 
Weersloot werden de ontginningen Mijndenveld (Muyeveld) en Ter Sype 
(Nieuw-Loosdrecht) uitgevoerd. 

De gegraven Vaart en de Weersloot dienden als grensweteringen van de 
gerechtsheerlijkheid Breukeleveen. Het oudste gecultiveerde deel van he t 
Breukeleveen begon in het eerste kwart van de 13de eeuw akkerbouwproduk-
ten te leveren aan de stad Utrecht. Het oudste, westelijkste deel van de ge
rechtsheerlijkheid Tienhoven, die ten zuiden van de Vaart tot ontwikkeling 
kwam, volgde pas enkele tientallen jaren later. 

Omstreeks 1260 stichtte Gerard Splinter van Ruwiel aan de Vecht het kas
teel Nijenrode. Vermoedelijk aan het eind van de 13de eeuw volgde bij Breu
kelen de bouw van de ridderhofsteden Oudaen en Gunterstein. Het is on
waarschijnli jk dat het Huis Rietveld ook nog in die 13de eeuw tot s tand kwam. 

Omtrent de jaren 1340 - 1350 werd door een tweede ontginningsslag (die 
het gebied tussen de huidige Kalverstraat en Breukeleveense Herenweg om
vatte) het agrarisch benutte deel van Breukeleveen aanzienlijk uitgebreid. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 1,1995 



overeen ; in de twee andere valt hier en daar eenig ver
fehl 1 in defpel l inge der w o o r d e n ; ' t ï y door der ui t ichrv-
ve ren fe i l ; ' t 7.y dat de namen in overoude tvden anders 
gefchreven , of uitgefproken zyn geweeft. Onde r de Parocny 
van de. B U U M E R K . , t ' U t r e c h t ; worden gefreit » ä ä de Vecht, 
n u o-ver de Vecht, bekent in 't jaar 125-0 ; üud-riddernu. Grau-
•wert,bekent 1250; en 1307. Onder de Parocny vanST. J A C O B ; 
Veen bekent 1076 ; Uyttemveerde, met de golven , 1300. S T . 
INT 1 c o L A A s ; Vechten in ' t jaar 728. ( daar na Miltenburg ) 
8 7 0 ; Reynowv:, RJoynauwen 1312; Groenewoude 135-0. S T . 
G E E R T ' R U I D ; Lubbenejfe 1400; Ter Aa , Ter Aade, a! 
bekent 115-6 ; Ruzutel , Ruviel 1 3 0 0 ; Clarenburgh 133Ó; 
Abcoude i oSó ; en 12S0; Amerongen bekent 1314 ; Z«v/<?-
fiein 141 o ; G'inkel I4CO; Taatrwyk, Tuetfchwerch, OÏTéuts-
ivyx, nu gezegt Natevjifch 127c; Uyttenbroek, Huchtenbroek 
135-0; Cols Schoeien, Cols.Schoten, doch dit was eene bóu-
w o n i n g , geene ridderhofftede. Lyevendaal, Leefdael, in ' t 
j a a r . . . . B E N S C H O P ; Snellenberg bekent 1 3 0 0 ; Vander 
Houf 1300. B R O E C L E D E of B R E U G K E L E N ; N\en-
roode, bekent 1318 ; Guynterfietn, Gunfierflein, nu Guntefiein 
1300; Audaan, Oudaen, ook Oudaa 135-0; Rietveit 1385-. 

Afb. 1. Kort gedeelte uit het artikel "Adel in't Sticht Utrecht" in deel 1 van het boek van 
François Halma uit 1725. Aan het eind van deze passage de vermelding van de ridderhof-
stad Rietveld, met 1385 als oudste aan Halma bekende jaar van vermelding. Uit het gedeel
te tien en negen regels hoger valt af te leiden dat bij het Huis Ter Aa, het Huis Ru wiel en het 
Huis Clarenburg stadskastelen behoorden, gelegen in de Utrechtse St. Gertrudisparochie. 

De boeren richtten zich toen bovendien meer op het produceren van handels
gewassen zoals koolzaad, raapzaad, mosterdzaad, hennep en hop. Deze ont
wikkelingen brachten een flinke uitbreiding van het t ransport met zich mee. 
Dat ging voornamelijk over water. 

Vaarverkeer van enige omvang over de beide grensweteringen begon dus 
pas plaats te vinden in het begin van de 13de eeuw. Een schoksgewijze groei 
in de scheepvaart volgde tegen het midden van de 14de eeuw. Toen men in
tensiever van deze waterwegen gebruik maakte, werd het strategisch zinvol 
om aan de uitmondingen ervan een versterkt huis te bouwen. Zo ontstond 
nabij Vaar t en Vecht het Huis Rietveld en nabij Weere en Vecht het Huis te 
Weeresteyn. Beide verdedigbare huizen of kastelen stonden in een bocht van 
de Vecht, dicht bij het Zandpad; vanuit dat huis was de rivier naar weers
zijden ruim 3 kilometer te overzien. Tevens had men vanuit deze huizen een 
ruim uitzicht over het oostelijke achterland.3 

Dicht bij het punt waar de Vaart in de Vecht eindigde, lag al vroeg de Vaartsluis, die we 
thans beter kennen als de Tienhovense sluis of de sluis bij Het Kraayenest. In de mond van 
de Weere werd de Weersluis aangelegd. Beide sluizen zullen zo'n één tot anderhalve eeuw 
na de aanvang van de ontginningen in het Breukeleveen nodig zijn geworden vanwege het 
inklinken en oxyderen van de ontwaterde veengrond. Ze verhinderden dat bij hoge water
standen op de Vecht in het achterland wateroverlast optrad. In 1461 werd geschreven over de 
noodzaak tot aanleg van een nieuwe Vaartsluis;8 toen was dus blijkbaar een oudere sluis al 
bouwvallig ofte klein geworden. 

Herkomst van het geslacht Van Rietveld 

Zoals gebruikelijk noemden de bewoners van de ridderhofstad Rietveld 
zich naa r hun huis. Vóór dat hun huis werd gebouwd, zullen ze dus een an
dere naam hebben gedragen. 

Hoogstwaarschijnlijk ontstond dat geslacht Van Rietveld als een zijlijn 
van het geslacht Van Nijenrode9 (zie ook Afbeelding 2). Dit gebeurde in de 
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nadagen van een periode van eeuwen, waarin de klasse van de adellijke lie
den samen met de kerk de feitelijke macht in handen had. Bui tens taanders 
werden nauwelijks in de adellijke groep opgenomen. Anderzijds zorgden ze 
er voor dat de eigen mensen inkomsten en functies toebedeeld kregen die bij 
hun stand pasten. De macht van de adel berustte op grondbezit, oude en 
aangekochte rechten en een netwerk van persoonlijke relaties. Het handha
ven van rus t en veiligheid werd als een belangrijke t aak gezien. De bouw 
van versterkte huizen was daarvoor een doeltreffend ins t rument . 

Vooral sedert 1347 waren de omstandigheden voor een Van Nijenrode 
gunst ig om een vers terkt huis te stichten aan de monding van de Vaar t . 
Gijsbrecht II van Nijenrode, die er veel toe bijdroeg om macht en aanzien 
van Nijenrode te vergroten,1 0 had al vóórdat hij in 1351 kas teelheer van 
Nijenrode werd een goede verstandhouding met Proostdij en Kapittel van St. 
Pieter weten op te bouwen. De Proostdij hield het gerecht en de tijns van het 
Proostdij gerecht aan zichzelf, maar verpachtte het recht tot heffing van de 
tienden aan Gijsbrecht van Nijenrode. Op 23 april 1360 werd die overeenkomst 
met 15 jaar verlengd.11 Een pachttermijn van 15 jaar was gebruikelijk. 

Op 24 juni 1347 werden gerecht, tijns en tienden van de gerechtsheerlijk-
heid Breukeleveen door het Kapittel van St. Pieter voor de duur van 15 j aa r 
eveneens aan Gijsbrecht II van Nijenrode verpacht.12 De vorige pachter was 
daar, in de periode 1332 - 1347, Arnoud (of Arnold) Loef, proost van het Ka
pittel van St. Jan te Utrecht,13 een neef van Gijsbert III van Ruwiel; beiden 
waren kleinzonen van Gijsbert I van Ruwiel.14 

Gijsbrecht II van Nijenrode werkte dus vermoedelijk sedert 1345 samen 
met de eigenaar van de gerechtsheerlijkheid waarbinnen het Huis Rietveld 
werd gebouwd en had vanaf 1347 medezeggenschap over het totale stroom
gebied van de Vaart. Dat bood een goede gelegenheid om een familielid in die 
omgeving aan een goed onderkomen en een zinvolle taak te helpen. Niet on
mogelijk werd zelfs al in 1346 met de bouw van Rietveld begonnen, om het tot 
stand komen van het contract van 1347 inzake Breukeleveen in voor de Van 
Nijenrodes gunstige zin te beïnvloeden. 

In de nazomer van 1348 werd de algemene situatie tijdelijk ongunstiger 

Gerard Splinter van Nijenrode 

Gijsbrecht II van Nijenrode 

Otto van Nijenrode 

J a n I van Nijenrode 

J a n (van Nijenrode) van Rietveld 

Jacob van Rietveld 

Splinter van Rietveld 
x zuster van Jan I 
van Nijenrode 

Willem J a n s z 
van Rietveld 

I 
A d r i a a n 
van Rietveld 

Joost van Rietveld J a n van Rietveld 

Splinter van Rietveld Gijsbert van Rietveld Jvr . van Rietveld 
x Jonge Jacob Winter 

Dirck Jacobsz Winter 

Afb. 2. Vermoedelijke genealogie van de belangrijkste in dit ar t ikel genoemde personen. 
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voor het ontwikkelen van grootse plannen, wegens het uitbreken van de Zwar
te Dood. Was de bouw van het Huis Rietveld toen inmiddels gaande of voltooid? 

Oude Jan van Rietveld 

De oudste Van Rietveld die ik tot dusver in de archieven gevonden heb, 
was J a n van Rietveld, die leefde in de tweede helft van de 14de eeuw. 

Deze J a n van Rietveld was voor sommige van zijn bezittingen een leen
m a n van Nijenrode.15 Omstreeks 1370 werd hij met zijn kinderen reeds ge
noemd als bezitter van een halve hoeve land in Otterspoorbroek "in het ge
recht van heer Ghisbertus de Nyenrode" binnen de parochie Breukelen.1 6 

Het feit dat Jan op dat moment reeds bezit deelde met zijn kinderen doet ver
moeden dat hij toen al van minstens middelbare leeftijd was. Indien het 
Huis Rietveld inderdaad omstreeks 1347 gesticht werd, is het in de tijd 
gezien aannemelijk dat hij de stichter van het Huis Rietveld was. 

In he t midden van de 14de eeuw vervulde Gijsbrecht II van Nijenrode al diverse belang
ri jke functies (zoals hoofdman van troepen van de Hollandse graaf Willem V en baljuw 
van West-Fr ies land en Kennemer land) . Dat doet vermoeden dat hij niet la te r dan om
s t reeks 1320 geboren werd. Als J a n van Rietveld een jongere broer van Gijsbrecht II van 
Nijenrode was, dan kan J a n omstreeks 1370 een leeftijd in de tweede helft van de veertig 
gehad hebben. 

Een paa r t ientallen j a ren la ter werd J a n van Rietveld weer genoemd. 
Toen in 1392 de huwelijksvoorwaarden van Johan van Nijenrode van Velzen 
en den Poel (halfbroer van Otto van Nijenrode; zoon van Gijsbrecht II van 
Nijenrode uit diens tweede huwelijk) en zijn aanstaande vrouw Margaretha 
van Mijnden werden opgemaakt, kreeg Johan samen met diverse andere 
goederen ook een halve hofstede land te Breukelen in eigendom mee, die 
Gijsbrecht van Nijenrode had gekocht van Jan van Rietveld.17 

Laatstgenoemde was dus niet alleen leenman, maar had ook rechtstreeks 
eigen bezit verworven. Daarvan getuigt eveneens de volgende leenbrief: 

Joncfrou Lisebeth Cruux Ghijsbertswijf van Zulen houdt van de hof (= Leenhof van 
Nijenrode) 10 morgen land,1 8 gelegen op den Ham in J ans zate van Ryetvelt, daar boven 
naas tge land is [land in het bezit van] de stad Utrecht en de heeren van St. Marie (= he t 
Kapit tel van St. Marie) en beneden J a n van Ryetvelt. Ten overstaan van de getuigen Beer 
Momber en Willam van Vliet.19 

Zonodig stond J an van Rietveld Gijsbrecht II van Nijenrode ook terzijde 
als getuige: 

Wendelmoet Ghysbert Cruusberchszoens wijf houdt van de hof Van Nijenrode 4 morgen 
land, gelegen te Ouder A in Joncfrou Ju t t e gerecht van den Riin in Grieten zate van 
Ju t faas . Ten overstaan van Johan van Ryetvelt en Splinter van der Vecht.20 

Grote Albert Gherijtz draagt op aan Heer Ghysbert van Nyenroede en ontvangt weder in 
leen 13 morgen land, gelegen in Overslydrecht, in "Daems gerechte van Lochorst tus -
schen lande Aernts van Schoenhoven aen die Oestsyde en tusschen lande Jacob Jan -
zoens aen die Westside". Ten overstaan van Beer Momber en Oude Jan van Ryetvelt.21 

In 1396 overleed Gijsbrecht II van Nijenrode. Hij werd als kasteelheer 
van Nijenrode opgevolgd door zijn zoon Otto, die in 1430 het bewind over
droeg aan diens zoon J a n I van Nijenrode. Vooral deze laatste zullen we in 
het vervolg van dit artikel nog vaak vermelden. Otto van Nijenrode was ge
trouwd met een dochter van Gijsbrecht van Vianen, J a n van Nijenrode met 
Ida van Bijland. 

Willem Jansz van Rietveld 

Na J a n van Rietveld trad Willem Jansz van Rietveld op als leenman van 
Otto van Nijenrode.15 
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In een leenregis ter van het huis Nijenrode vond ik de mededeling van Otto van Nijen-
rode dat Willam Janzoen van Ryetvelt aan hem had opgedragen en Peter Reynaerszoen 
van hem in leen had gekregen een morgen land, gelegen te Otterspoorbroek "in eenre veer-
tel lands aan Cortrijcker Zijtwen" (= Zuwe), waar boven naastgeland zijn de heren van St . 
Peter (= he t Kapittel van St. Pieter) en beneden Jan van Spiegel. Deze t ransact ie vond plaats 
ten overstaan van Loef van Ruwiel, J a n van Rossem en Splinter van Nijenrode bas taa rd . 2 2 

Jacob van Rietveld 

Uit de laat-14de eeuw is ook nog een Jacob van Rietveld bekend. Ik houd 
het er op dat hij Oude Jan van Rietveld opvolgde op het Huis Rietveld. 

In 1385 kreeg Gijsbrecht II van Nijenrode van het Kapittel van St. Pieter 
te Utrecht eveneens de ten zuiden van de Vaart gelegen gerechtsheerlijkheid 
Tienhoven in pacht.2 3 Dat ging niet zomaar. Voor de zekerheid dat Gijs
brecht van Nijenrode aan zijn verplichtingen tegenover het kapittel zou vol
doen, moesten negen andere edellieden zich voor hem borg stellen. Een van 
degenen die dat deden was toen de knape Jacob van Rietvelt. Een knape was 
een zoon van een ridder en kon zelf ook een ridder worden, als hij de zoge
heten ridderslag ontving. De Van Rietvelds "opt Huys Ryetvelt" vormden dus 
duidelijk een adellijke familie. 

De andere borgen voor Gijsbrecht II van Nijenrode waren r idder Splinter van Loender-
sloot, knape Jacob van Zuylen, knape Alfer van der Leegerhorst, knape Huge van Loender-
sloot, k n a p e Hendr ik van Vliet, knape Dirk van Rijn, knape Ger r i t van Ri jnevel t en 
knape E r n s t van Hinders te in . 2 3 Als borg bevond Jacob van Rietveld zich dus in een uit
gebreid adellijk gezelschap. 

In 1385 waren status (knape) en bezit van Jacob van Rietveld duidelijk al 
zodanig dat het geslacht Van Rietveld toen al enige tijd stevig gevestigd moet 
zijn geweest. Het ontstaan van Rietveld moet bijgevolg geruime tijd daarvoor 
plaatsgevonden hebben. 

Adriaan van Rietveld 

Onder J a n I van Nijenrode (kasteelheer van 1430 tot 1454) komen we 
Adriaan van Rietveld als leenman tegen. 

Aryaen van Ryetvelt bevestigt in het tweede kwart van de 15de eeuw dat hij van J a n I 
van Nijenrode in leen houdt 8 hond land1 8 gelegen op Maersenveen in den "tien hoeven" 
[= te Tienhoven] daar boven naast geland is Crukaer t en zijn dochter en beneden "Jans erf-
namen van Ryetvelt" en Tyman Swaneker t en aan beide einden zijn naas tge legen " J a n s 
erfhamen van Ryetvelt". Ten overstaan van Splinter van Ryetvelt, Ghysbert Cruusberch en 
Ghysbert van den Vliet.24 

Splinter van Rietveld 

Tijdgenoot van Adriaan van Rietveld was Splinter van Rietveld, naa r alle 
waarschijnlijkheid een zoon van Jacob van Rietveld en in de successie de 
derde heer van het Huis Rietveld. Splinters naam vinden we bij herhal ing in 
de oude leenregisters van het kasteel Nijenrode. 

Vanwege de juridische zekerheid werden beleningen met land van he t 
Leenhof van Nijenrode altijd vastgelegd in het bijzijn van twee of meer getui
gen. Splinter van Rietveld trad in deze hoedanigheid vrij regelmatig op bij de 
uitgifte van leenbrieven voor grond in Breukelen en omgeving. Elders haal
de ik reeds leenbrieven aan met betrekking tot Breukeleveen, Breukelen-
Proostdijgerecht, Breukelen-dorp en Kockengen25 en hierboven werd Splin
ter genoemd als getuige bij de belening aan Adriaan van Rietveld. Aan die 
voorbeelden voeg ik hier nog de onderstaande toe: 

Loef Hugenz houdt van de hof van Nijenrode een vierendeel land,1 8 gelegen te Maer
senveen in de "tien hoeven" (= Tienhoven) ; d a a r boven n a a s t g e l a n d is G h y s b e r t 
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Pouwelsz en beneden de nonnen van Oudwijc (= land dat eigendom was van de Abdij 
van Oudwijk te Utrecht , een klooster voor nonnen van adellijke afkomst). Ten over
s t aan van Splinter van Ryetvelt en Reynaer Rolofz.26 

"Jan van Nijenrode hebbe verliet ende verleent Peter Aelbertz twe merghen lants mit ter 
hofsteden die Gher i t van Rossem Uten gaerde plaghen te wesen die gelegen siin inder 
Proestien van Sunte Peters tUtrecht in die sate die men hiet twaelf morgen, uut strecken
de van der Vecht aen die lantsceydinghe daer boven naest ghelant is Gherijt die Bole 
Direz ende beneden naest ghelant Jan van Nyenrode ende Peter Aelbertsz myt eygen-
dom ende myt gemengder voire van my the houden [en] mynen nacomelingen tot enen 
goeden onversterfel iken erfleen . . .". Ten overstaan van Splinter van Rietvelden Dire 
Berensz . 2 7 

Aernt Sluter draagt op en Willem Sluter, broer van Aernt Sluter, ontvangt in leen van 
J a n van Nijenrode (1) acht hont land, gelegen in de Meente, daar boven naastgeland is 
deselve en beneden J a n van Nijenrode zelf met eigendom; (2) vier hont land, gelegen 
"neffens den Poel opt hoge land", daar aan de zuidzijde naastgeland is het "Godshuus 
van Brokele" (= land in het bezit van de kerk van Breukelen) en beneden Gherijd Loef-
zoen met land dat hij houdt van de hof te Nijenrode. Ten overstaan van Loef van Ruweel, 
J a n van (Nessen) Rossem en Splinter van Ryetvelt.26 

J a n van Nijenrode beleent Gherijd J a n Gherijds Weldighen zoens zoen met drie morgen 
land, gelegen in he t gebied van Otterspoor, daar boven naastgeland zijn de nonnen van 
den Dael (= land toebehorend aan het vrouwenklooster Mariëndaal te Zuilen) en bene
den J a n Hermanzoens zoen en Gherijt Henriczoen "streckende van den Vechtdijc op 
aen den Broecdijc". Ten overstaan van Ghijsbert van den Vliet, Splinter van Rietvelt en 
Ghijsbert Cruusberchzoen.2 9 

J a n van Nijenrode beleent Gherijt J a n Gherijts Weldigenzoensz met een morgen land 
in "de vijf ackeren", grenzend boven aan land van J a n van Nijenrode en grenzend be
neden aan land van de Heren (= het Kapittel) van St. Pieter "uutstreckende van J a n s 
Hoghe l an t op aen den Broecdijc". Bij overlijden van Gherijd "sonder witaftich boerte" 
(= zonder wettige nakomeling) komt dit leen aan zijn broer Splinter of diens erfgena
men, hetzij zoon of dochter. Ten overstaan van Ghijsbert van den Vliet, Splinter van 
Rietvelt en Ghijsbert Cruusberchzoen.30 

J a n van Nijenrode be leent Reynaer Uten Hamme met een viertel land, gelegen in 
"Otterspoerbroec", daa r boven naastgeland is Jacob Sloyer Henriczoen en beneden jonc-
frouwe J u t t e Claes Vrouwelins wijf. Ten overs taan van Ghijsbert van den Vliet en 
Splinter van Rietvelt.31 

J a n van Nijenrode beleent Hildegont Wijnouts Dirczoens vrouw Peter Stroemsdochter 
met (1) zes morgen land, gelegen in het kerspel van Breukelen; (2) vierdalf morgen 
land genaamd den Crommencamp, gelegen in het gerecht van Nevenaer (= Evenaars 
gerecht) "myt sulken voirwaerden dat sy die mach uutgraven ende doen ticheller, tot 
hoerre oerbaer" (= naa r h a a r vrije beschikking); (3) viertien hont land, gelegen in he t 
kerspel van Breukelen "in des bisscops gerecht", boven grenzend aan al het bovenge
noemde land, een hoeve die plach toe te behoren aan Jacob van den Riin "die op dese tijt 
b ruken Oudecop Reckenz ende Dirck ziin broeder", beneden grenzend aan een kamp ge
n a a m d Potencamp. Ten overstaan vanSplinter van Ryetvelt en J a n van Rossem.32 

"Jan van Nyenroede hebbe verliet ende verleent Ghijsbert Ghijsbert Reckenz drye mor
gen lants ende dat huus dat gelegen is by der Ouder A in Ghijsberts gerechte van den 
Poel streckende veertel breet van der A doer die hoffstede te velde waert daer aen gelant 
is miin vrou van Vyanen aan beyden siden in der selver sate te houden van my ende van 
mynen nacomelingen". Ten overstaan van J a n van Rossem en Splinter van Ryetvelt.33 

J a n van Nijenrode beleent Beernt van den Ouden Gheyne twee morgen land, gelegen in 
Ber tengen (= Portengen) in "Everts gerechte van den Run", grenzend boven aan land 
van Henric Oerbaensz, grenzend beneden aan land van Splinter Gelijsz, "ende des ge-
lijcken ander half morgen gelegen te Breukelen daeraen die suut side streckende is die 
Sta tsweter inge ende aen die noertside naest gelant is Willam Noert". Ten overstaan 
van Splinter van Ryetvelt en Reynaer Rolofz.34 

Op 25 januar i 1430 droeg Claes die Hollander aan J a n van Nijenrode op twee morgen 
land, gelegen in Teckop, "in halve hoeve in gemengder voire met Lijsbeth J a n Eers ts-
zoens", daa raan de oostzijde naastgeland is Heren Aelman en aan de westzijde J a n van 
Zulen. J a n van Nijenrode beleent vervolgens Dire Claesz [die Hollander] met dat land. 
Ten overstaan van Splinter van Ryetvelt en Gherijt van Baerne Janz "ende gesciede in 
den jaer ons Heren MCCCC ende XXX op Sente Pouwels dach Conversio".35 
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Slechts heel korte tijd komen de namen van Splinter en Joost van Rietveld 
in de leenregisters van Nijenrode door elkaar voor; daarna verdwijnt Splin
ter uit het beeld. Naar alle waarschijnlijkheid was Splinter de vader van 
Joost van Rietveld. Het verschil in leeftijd tussen Splinter en Joost komt ook 
tot uiting in de namen van de personen die met hen als getuigen optraden. 

Alleen Reynaer Rolofsz en Dire Berensz komen ook in combinatie me t Joost van Riet
veld voor; Gijsbert van den Vliet, Gijsbert Cruusberchsz, J a n en Otto van Rossem, Loef van 
Ruwiel en Gerri t Jansz van Baerne waren alleen medegetuigen van Spl inter van Rietveld. 

Het aan ta l door J a n I van Nijenrode uitgegeven leenbrieven inzake l and in Breukelen 
en omgeving waarbij Splinter van Rietveld getuige was bedraagt nog geen derde van he t 
aan ta l waarbij Joost van Rietveld assis teerde. Vanwege de gebruikelijke bevest iging van 
vele bestaande lenen was he t eerste jaar waarin Jan I kasteelheer was bovendien voor he t 
leenhof een d rukkere tijd dan de daarop volgende ja ren . Deze gegevens doen mij aan
nemen dat Splinter van Rietveld in de loop der ja ren dertig van de 15de eeuw overleed; 
waarschijnlijk al in de eerste helft van dat decennium. 

Joost van Rietveld was, zoals we iets later in dit artikel zullen zien, een neef van J a n I 
van Nijenrode. Dat wijst er op dat Splinter van Rietveld vermoedelijk getrouwd was met 
een zuster van J a n I. Daarmee wordt he t begrijpelijker waarom J a n van Nijenrode Splin
ter van Rietveld en zijn zoon regelmatig betrok bij zaken van he t Leenhof van Nijenrode. 

Joost van Rietveld als leenman van Nijenrode 

Het grondbezit was in de Late Middeleeuwen vaak een ingewikkelde zaak. 
De adellijke heren hadden naast land in volledig eigen bezit vaak ook leen
goederen van andere adellijke lieden onder hun beheer. De achtergronden 
van dat over en weer elkaar belenen met land zijn niet altijd duidelijk. 

Over het eigen bezit dat bij het Huis Rietveld hoorde, leverde het archief
onderzoek nog maar weinig informatie op. In ieder geval viel daaronder het 
land van de zate van Rietveld, ten oosten en zuiden van het kasteeltje. 

Tot de leenroerige stukken land waarover Joost van Rietveld kon beschik
ken behoorde onder meer een viertel (een kwart hoeve) in Otterspoorbroek, 
die hij in leen had van het Leenhof van Nijenrode. 

Peter Uten Hamme draagt aan J a n I van Nijenrode "een vierdel l an t s" op,1 8 gelegen te 
Otterspoorbroeck grenzend boven aan Gherijt Scroier, grenzend beneden aan l and van 
Joncfrou Ju t t e Claes Vrouwelijnswijf. Hij deed dit in het bijzijn van de getuigen Ghisbert 
Uten H a m m e , Henr ic Spikerssoen en Jacob Claes Scroedersz. Vervolgens gaf J a n van 
Nijenrode dit land in leen aan Joest van Rietvelt "mynen neve" (= mijn neef).36 

Het vruchtgebruik van die kwart hoeve land stond Joost van Rietveld tijdelijk af aan 
zijn oom Reinier Uten Hamme, die evenals de vader van Joost bli jkbaar getrouwd was met 
een vrouw uit he t geslacht Van Nijenrode. "Joest van Ryetvelt miin neve is gecomen voir 
my J a n van Nyenroede ende voir myne manne die hier na bescreven s taen ende heeft ge-
maect myt synen vryen wille ende mit mijnre han t die ie daer toe dede om siinre bede wille 
Reynyer Uten Hamme mijnen neve synen oem siin gerechte lijftocht vrylyeken te b ruken 
also lange alse hy in levende lijve is alse aen een veertel lants die Joes t voirscreven van 
my hout te lene ende gelegen is in mynen gerechte op Otterspoorbroeck daer boven naest ge
lan t is Gheryt Sloeyer ende beneden Joncfrou Ju t t e Claes Vrouweliins was". Ten overstaan 
van Ghijsbert Uten Hamme, Henric Spikersz en Jacob Claes Scroedersz.37 

Veel meer dan als leenman komt Joost van Rietveld als medewerker van 
het Leenhof van Nijenrode uit de archieven naar voren. Heel vaak t rad hij 
als getuige op, wanneer J an I van Nijenrode bij rechtshandelingen - in he t 
bijzonder de uitgifte van leenbrieven - getuigen nodig had voor de vereiste 
rechtsgeldigheid. Aan dit onderwerp zal een afzonderlijk art ikel worden ge
wijd in een latere aflevering van dit tijdschrift. 

Joost van Rietveld als familielid van Jan I van Nijenrode 

De Van Nijenrodes zagen er altijd op toe dat hun nabije en verre verwan
ten de nodige inkomsten hadden om van te leven. Ook in het regelen van 
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dergelijke familie-aangelegenheden stond Joost van Rietveld zijn oom J a n I 
van Nijenrode meermalen als getuige terzijde; bijvoorbeeld toen Geertruid 
Uten Hamme, de vrouw van Gijsbrecht van Nijenrode van Velzen en den 
Poel, inkomsten toegekend kreeg uit het Huis te Velzen en toebehoren.38 

Die zorg strekte zich ook uit naar buitenechtelijke kinderen van de Van 
Nijenrodes en hun directe nakomelingen. Zo was Joost van Rietveld er iede
re keer bij tegenwoordig als J a n I van Nijenrode leengoed toebedeelde aan 
diens bastaardooms Nicolaas (Klaas) van Turnout, Gijsbrecht Dorland en 
Hendrik de bastaard van Nijenrode, diens bastaardtante Trijsaan van Nijen
rode die getrouwd was met Arend van Obbueren, en hun zoon, J a n s bas
taardneef Gijsbert van Obbueren.38 

De genoemde beleningen aan de drie bastaardooms van J a n I vonden 
plaats op 8 april 1434. Toen had Joost van Rietveld dus de rol al overgenomen 
die eerder door zijn vader werd vervuld. 

Naas t Joost van Rietveld waren ook de andere getuigen bij dergelijke 
familie-aangelegenheden - in tegenstelling tot de reguliere beleningen door 
het Leenhof van Nijenrode - bijna altijd verwanten van de Van Nijenrodes of 
andere lieden van adel. De enige uitzondering die ik tegenkwam, betrof het 
als getuige optreden van schout Frederick Willemsz38 met wie de Van Nijen
rodes om de een of andere reden een bijzondere verstandhouding hadden. 

Overigens was in de 14de en 15de eeuw het onderscheid tussen de adel en het gewone 
volk m i n d e r scherp aan he t worden, door de toeneming van de kleine adel (bijv. Van 
Rietveld, Van Zijl), de vele bas taa rdzonen en hun nakomelingen (bijv. Gijsbert Cruus-
berch , Hendr ik de bas t aa rd , Gijsbrecht Dorland) en de echtgenoten van de ba s t aa rd 
dochters en hun nageslacht (bijv. Beer Momber, Arend van Obbueren). 

Jonge Jan van Rietveld 

Gelet op het plotseling uit de archieven verdwijnen van de naam van de 
geruime tijd zo vaak genoemde Joost van Rietveld neem ik aan dat aan zijn 
leven een eind kwam enige tijd vóórdat Jan I van Nijenrode in 1454 overleed. 

Hij werd een aantal jaren overleefd door zijn tijdgenoot J an van Rietveld. 
Deze jonge J a n van Rietveld kon beschikken over verscheidene goederen 

van het Leenhof van Nijenrode. 

J a n van Nijenrode beleent J a n van Ryetvelt zijn neef met een veertel land gelegen te 
Otterspoerbroeck grenzend boven aan Gheryt Sloyer en grenzend beneden Joncfrou Ju t t e 
Claes Vrouwlijnswijf. Ten overs taan van Splinter Momber en Peter Alberts.3 9 De ma
nier waarop de ligging van dit viertel land wordt omschreven, doet sterk vermoeden dat 
he t grensde aan het viertel land dat Joost van Rietveld in Otterspoorbroek in leen had. 
J a n van Nijenrode beleent J a n van Ryetvelt zijn neef met vijf morgen land gelegen bij 
de Evenaars lu is "die wilneer (= eertijds) Gherijt Ravents plagen te wesen te houden". 
Ten overstaan van Splinter Momber en Peter Albertsz.40 

'Tc J a n van Nyenrode hebbe verliet ende verleent J a n van Ryetvelt mynen neve tyen 
pont 'siaers op ten Evenaertyende also verre alst van den tyende coemt ende die helft 
van derdehalf morgen lan t s die gelegen siin op ten Hamme ende die helfte van enen 
morgen l an t s die gelegen is in Ghysber ts lande van den Zijl". Ten overs taan van Splin
ter Momber en Peter Albertsz.41 

Na h e t overlijden van J a n I van Nijenrode bevestigde zijn opvolger, Gijsbrecht III van 
Ni jenrode , met enige ve r t r ag ing op 25 augus tu s 1455 (des Sonnendages na S in te 
Bar te lmeeus dach), deze oude beleningen aan J a n van Rietveld, onder getuige van Loef 
van der Haer Gherytsz en Peter Ghijsbertsz. Opgesomd werden toen een rente groot 10 
pond gaande uit de Evertiend, de helft van 3 morgen land gelegen op die Hamme, de 
helft van 1 morgen gelegen in he t land van Ghijsbert van den Sijl, en nog 5 morgen 
land gelegen bij de Evener sluis, en een viertel land gelegen op Otterspoorbroek, gren
zend boven aan land van Gheryt Sloeyer en beneden aan dat van Joffer Ju t t e vrouw van 
Claes Vrouwelijn.42 

Bij herhaling werd in het voorgaande de jonge Jan van Rietveld een neef 
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van J a n I van Nijenrode genoemd. Dat wijst er op dat hij een broer was van 
Joost van Rietveld. 

De toekenning, onder meer, van een rechtstreeks geldbedrag (10 pond per 
j aa r uit de heffing van de tienden, een belasting, over de landen binnen het 
Evenaarsgerecht) duidt er op dat J a n van Rietveld door J a n I en Gijsbrecht 
III van Nijenrode als een familielid werd behandeld. 

Anderzijds doet de ondersteuning vanui t Nijenrode vermoeden da t de 
bezi t t ingen en rechten die bij het Huis Rietveld hoorden niet voldoende 
waren om J a n en Joost beiden zoveel inkomsten te verschaffen dat ze daar
van op de bij hen passende stand konden leven. 

De randbepal ing die J a n van Nijenrode in de derde van de vier hierboven genoemde 
aktes in zijn toezegging liet opnemen, namelijk dat uitbetaling alleen p laa t s zou vinden 
voor zover de opbrengst van de Evenaarstiende voldoende was, werd niet zonder reden ge
maakt . Die opbrengst was wisselvallig. Over het j aar 1438, toen een misoogst optrad, zal ze 
bijvoorbeeld heel laag zijn geweest. Maar tegelijkertijd had men te maken met een in ter 
nationale s i tuat ie die maakte dat de gevolgen van die misoogst niet snel en afdoende door 
import konden worden gecompenseerd. Rond die tijd ontregelden gedurende verscheidene 
j a ren oorlogen tussen kapers van verschillende nat ional i tei ten de h a n d e l s v a a r t over de 
Oostzee.43 Daardoor stond er druk op de inlandse graanmarkt . In de jaren voor en n a 1438 
waren de graanprijzen relatief hoog en bijgevolg ook de door de boeren te betalen t ienden. 

J a n van Rietveld bemoeide zich ook met de gang van zaken in Utrecht. Hij 
moet daar als poorter ingeschreven hebben gestaan, want in 1454 werd hij 
zelfs genoemd als een van de twaalf "raden" (raadsleden) van die stad.4 4 

In de Late Middeleeuwen was het poorterschap al lang niet meer een s ta tus die voor iede
re ingezetene van de stad was weggelegd. Niet alleen werd verlangd da t men elders niet 
vervolgd werd wegens schulden of misdrijven, ook werden eisen gesteld aan de financiële 
draagkracht en moest voor het poorterschap worden betaald. En ui teraard moest de betrok
kene in de s tad wonen. Zoals veel Middeleeuwse Stichtse landadel (zie drie voorbeelden in 
Afbeelding 1) hadden de Van Rietvelds dus blijkbaar ook een huis in de s tad Utrecht . Da t 
iemand die banden had met zowel stad als platteland een plaats kreeg in he t s tadsbes tuur 
was niet zo verwonderlijk. De stedelijke elite was zich bewust van de belangen van zowel 
hun s tad als he t onder de invloedssfeer van die stad liggende achter land.4 5 Het plat te land 
was onmisbaar vanwege de voedsel- en brandstofvoorziening (turf). Ook hadden verschei
dene beter gesitueerden in de stad inkomsten uit grondbezit in de landelijke gebieden. 

In 1454 werd J a n van Rietveld tevens genoemd als "begynmeester" in de 
s tad Utrecht , samen met zes anderen. 4 4 Zij waren namens de stedeli jke 
overheid belast met het toezicht op de begijnhoven. 

Utrecht kreeg in 1282 een groot begijnhof, gelegen tussen Singel, Plompetorengracht en 
Voors t raa t . Typerend was dat deze gemeenschap van "burgerjuffrouwen", wonend in klei
ne huisjes rond een kapel, geen eigenlijk klooster was maar een biddend gezelschap van 
vrome vrouwen, gep laa t s t onder de leiding van een "meestersche" (magis t ra ) , d a t be
schouwd werd als een burgerlijke instelling, waarop de stedelijke overheid en niet he t ker
kelijk gezag toezicht uitoefende. Deze bevoogding lette erop, dat de begijnen hun regels na
leefden, dat hun geldzaken in orde waren en vooral dat de ijverige begijnen door h u n huis
arbeid de Utrechtse bedrijfjes geen concurrentie aandeden. Tien j a a r na het eers te begijn
hof werd er in Utrecht nog een tweede gesticht, in het daarnaar genoemde Heilig Leven, h e t 
toentertijd doodlopende begin van de Keizerstraat, uitkomend in de Witte vrouwenstraat . 4 6 

Het zegel van J an van Rietveld is nog aanwezig in Utrechtse archieven.4 7 

Splinter, Gysbert en een jonkvrouwe Van Rietveld in 1459 

In het kohier van het morgengeld, een gewestelijke grondbelasting, over 
145948 treffen we met betrekking tot Rietveld de volgende posten aan: 

(a) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter (= Breukelen-Proostdijgerecht = Breukelen-
St. Pietersgerecht) . Splinter van Rietveld X mergen min X hont. Betail t bij jonge Jacob 
Wynter van VIII mergen II hont ellic II stuver III ort. Maken IIII mergen lV2hont . 
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(b) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. Ghijsbert van Rietveld X mergen min X 
hont . Betail t bij jonghe Jacob Wynter van VIII mergen II hont ellic II s tuver III ort, 
maken IIII mergen lV2hont . 

(c) Brokel Otterspoerbroeck Johans gherecht van Nyenrode. Splinter van Ryetvelt IIII mer
gen. Betail t bij Low Dirck Artss van IIII mergen ellic V stuver. 

(d) Broekel Otterspoerbroeck Johans gherecht van Nyenrode. Die heren van Sinte Katr inen 
IX mergen. Betailt bij jonghe Jacob Wynter van Ryetvelts weghen van ellic II stuver III 
ort als van IIII mergen, maken II mergen tsamen. Betailt bij Kroeck Aelbertss van V 
mergen ellic V stuver . 

(e) Brokel des bisscopper gherecht (= Breukelen-Bisschopsgerecht) . Die Joncfrou van 
Ryetueltlll mergen. Betailt bij Claes Hellinck van III mergen ellic II stuver III ort. 

(f) Brokel des bisscopper gherecht . Ryetvelt Ba ten camp II mergen. Betai l t bij Claes 
Hellinck over II mergen ellic II stuver III ort. 

(g) Loenen, des bisscops gherecht. RyetveltV mergen. Hierop betael t bij Claes Hellinck van 
ellic II st. Ill ort. 

In 1459 bezaten dus drie Van Rietvelds land in de omgeving van Breuke-
len: twee mannen, Splinter en Gijsbert (Gijsbrecht), en een vrouw, een jonk
vrouwe Van Rietveld waarvan de voornaam niet vermeld werd. Waarschijn
lijk waren zij drie kinderen van Joost van Rietveld. 

Alle drie worden ook vermeld in het manuaal van een latere morgengeld-
heffing, die tussen 1461 en 1488 plaatsvond.49 

Laatste kasteelheer uit het geslacht Van Rietveld 

In 1487 werd Splinter van Rietveld nog genoemd als eigenaar van aan
grenzend land. Dat is de laatste tot dusver gevonden vermelding waarin een 
lid van het adellijke geslacht Van Rietveld een band heeft met Breukelen. 

In relatie tot een akker in Breukelen ter grootte van 4 hond, belendend boven en beneden 
Ghisber tus de Zulen met land van zijn vrouw Elizabeth Cruces, genaamd "Cruceslant", 
werd toen genoteerd: "1487. In petia continente simul 5 jugera [= morgen], quarum rel iqua 
4 jugera et 2 hont spectant ad vicariam in Ecclesia de Bruekel, cuius possessor est Johannes 
Pauli Buus." Belendend ten Z. onze [= het Kapittel van St. Marie te Utrecht] 2 morgen, ten 
N. Spl in terus de Rietvelt.50 

Helaas kunnen we uit dit gegeven niet met zekerheid de conclusie trekken dat Splinter 
toen nog in leven was en op het Huis Rietveld woonde; het kan ook zijn dat hier verwezen 
werd naar een toen al historie geworden situatie. 

Uit een toegevoegde notitie blijkt dat de 4 hond grote akker enige tijd ten behoeve van de 
"curatus de Brueclede" (pastoor van Breukelen) beheerd is door Jacob Winter ("Jacobus 
Win te r pro curato").5 0 

De naam van het geslacht Van Rietveld verdween eerder van het Breu-
kelse toneel dan die van hun machtige en rijke verwanten op het Huis 
Nijenrode. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de ontkoppeling van het ge
slacht Van Rietveld van het Huis Rietveld met financiële problemen te 
maken had, met verkoop van hun Breukelse bezittingen als gevolg. Dus zal 
veeleer moeten worden gedacht aan het ontbreken van een mannelijke erf
genaam en een verander ing in de naam van de bewoners van het Huis 
Rietveld als gevolg van een huwelijk van een erfdochter Van Rietveld. 

Het einde van de Van Nijenrodes op het gelijknamige kasteel begon zich af te tekenen 
aan he t eind van de 15de eeuw. In 1495 overleed J a n III van Nijenrode. In 1504 trouwde zijn 
erfdochter Jos ina van Nijenrode met Willem Turck. 

Oude en jonge Jacob Winter 

In het voorgaande overzicht van belastingplichtige percelen land in 1459 
trok ook de driemaal vermelde naam "jonghe Jacob Wynter" mijn aandacht , 
in het bijzonder omdat onder (d) daaraan de verduidelijking "van Ryetvelts 
weghen" werd toegevoegd. Hij had dus klaarblijkelijk ook een binding met 
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het Breukelse Huis Rietveld. 
Bij nader onderzoek bleek dat Jacob Winter in het aangehaalde manuaa l 

van het morgengeld nog op diverse andere plaatsen voorkwam: 

(h) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. Dirck Berenz ende J a n Polsbroeck V2 m e r 
gen. Betailt bijjonghe Jacob Wyntervan V2 mergen IIV2stuver. 

(i) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter . Bauderic Jansz X mergen min X hont . 
Betailt bij jonghe Jacob Wy titer van VIII mergen II hont ellic V stuver. 

(j) Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. J an van Nyenrode V mergen. Betai l ty 'on -
ghe Jacob Wyntervan V mergen ellic V stuver. 

(k)Brokell des proests gerecht van Sinte Peter. Die heren van Sinte Maryen II mergen . 
Betailt bij jonge Jacob Wyntervan II mergen ellic V stuver. 

(1) Maersen Al goet. J a n van Nywenrode V mergen. Betaelt bij Jonghe Jacob Wyntervan V 
mergen ellic V st. 

(m)Bertengen [= Portengen] in t Zuyteynde, heer Vrederic gherecht Uten h a m m e . Jacop 
Winterz VIII mergen, Betailt bij Hughe Janss van VIII mergen ellic II st. III ort. 

(n)Ber tengen, Gosens gherecht van der Eem. Dat goids huys tot Kockengen I mergen. I tem 
Jacop Winter II mergen. Item Ber te lmeus Zoudenbalch I mergen . Beta i l t bij Hughe 
J a n s s van IUI mergen ellic III st. III ort. 

(o) Oestweerde [= Oostwaard]. Dat convent van Oudwijck CXII mergen. Betael t bij Jacob 
WynterXVII Rijnsche gulden. Item noch ontfangen XI Rijnsche gulden. 

(p) Velthusen, Reynerscope, Grawaert , heer J ans gerecht van Rijnesse. Beern t Grawaer t X 
mergen. Betaelt bij Jacob Wyntervan X mergen ellic II st. III ort, maken VV2 m e r g e n . 

(q)Vlue ten Wil lams gherechte van Vlueten. J a n de Witte Vranckenz , nu Vreder ick de 
Wit, III mergen . I tem Pe te r Bonterocks kinder , nu Vrederick de Wit , I I I I m e r g e n . 
Betaelt bij Jacob Wyntervan VIII mergen ellic V st. 

Omdat in de gevallen genoemd in (h) t/m (1) van de jonge Jacob Winter 
sprake is en in (m) t/m (q) van een Jacob Winter zonder nadere toevoeging, 
lijkt het waarschijnlijk dat het hier gaat om twee verschillende m a a r gelijk
namige personen uit dezelfde familie. De jonge Jacob had vooral belangen in 
de Vechtstreek, met de nadruk op Breukelen; de belangen van de andere 
Jacob Winter lagen overwegend meer naar het zuidoosten. 

In het manuaal van het morgengeld over 1459 komt bovendien nog een 
Gilis (Gelys) Winter voor. 

Het geslacht Winter 

In het bijzonder de betaling genoemd onder (o) duidt er op dat de familie 
Winter tot de maatschappelijke bovenlaag van die tijd gerekend mocht wor
den. Daarom wilde ik weten waar ze vandaan kwam. Een aanwijzing vond 
ik in een document uit 1398: ze woonde in het gebied van De Haar.5 1 

In een overzicht van 7 mei 1398 van "Gemeene [Leen] mannen in den Gest ichte van 
Ut rech t , en de landen van Gelre" trof ik onder de aanhef "Dit syn myns liefs Hee ren 
Mannen van Hollandt, binnen der s tadt van Utrecht, ende anderen in den Gestifte geseten, 
. . ." onder meer de namen aan van Hr. Gheryt van den Vliet, Otte van Nyenrode, Hr . J a n 
van Nyenrode, Hr. Wouter van Muien [= Mijnden], Hr. Loeff van Ruwele, Ghysbrecht van 
den Vliete, Gherit Jacobss, Gherit van der A Jacobs dochter ende haren voecht tUtrecht , Jan 
Winter wonende upten Haer, Willem van der A van der Enge, Hugo van Loenresloot die 
oude en Hugo van Loenresloot die jonge. 

Het geslacht Winter lijkt dus van adel te zijn geweest en in sociaal opzicht 
vermoedelijk gelijkwaardig aan het geslacht Van Rietveld. De aanduiding 
"wonende op Den Haar" roept echter ook vragen op. 

Tot 1440 was kasteel De Haar in handen van het geslacht Van de Haar . In dat j a a r werd 
Joost Gijsbertsdr van de Haar ermee beleend, die gehuwd was met Dirk van Zuilen; daar
mee begon het geslacht Van Zuilen van de Haar. Het geslacht Van de Meye, afgesplitst van 
het geslacht Van de Haar, zat in 1398 nog op het Huis Ter Mey. Op Huis De Ham in Vleuten 
woonde het geslacht Uten Hamme. De bewoners van kasteel Den Eyck, ten oosten van kas
teel De Haar , zijn onbekend. Daar zou het geslacht Winter gewoond kunnen hebben, maar 
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enig bewijs daarvoor heb ik niet gevonden. Ook waren er binnen het gebied van Vleuten-
De Meern-Haarzui lens een aanta l verdedigbare, omgrachte boerderijen. 

Was misschien de jonge Jacob Winter getrouwd met de laatste jonkvrou
we Van Rietveld, en volgde zodoende op het Huis Rietveld het geslacht 
Winter het geslacht Van Rietveld op? Een sluitend bewijs daarvan kan ik 
niet leveren, maar waarschijnlijk is dat wel. Een dergelijke gang van zaken 
zou inhouden dat de laatste Splinter van Rietveld en zijn broer Gijsbert geen 
wettige erfgenamen nalieten. 

Dirck Jacobsz Winter 

Ruim een halve eeuw later had het geslacht Winter nog land in het Breu-
kelen-Proostdijgerecht. In 1520 bezat een zoon van de jonge Jacob, Dirck Ja
cobsz Winter, land ten oosten van de Vecht en ten zuiden van Oudaen,52 dus 
ter hoogte van het Huis Rietveld en de bijbehorende boerderij Rietveld zate: 

Ten overstaan van Harman Frederickz en Claes Kracht werd op 2 augustus 1520 door 
Willem Turck heer van Nijenrode Aernt van Wulven, optredend als gemacht igde van 
Joffer Joes t (= Josina) van Drakenborch (in 1520 vrouwe van de ridderhofstad Oudaen ge
worden), beleent met een hofstede met 5 morgen land, gelegen te Breukelen aan de Vecht, in 
he t St. Pietersgerecht, s t rekkende oost tot aan de "Soechdijk" (Zogdijk, Scheendijk), gren
zende zuid aan land van Dirck Scherderss met Dirck Winter Jacopss. . . 

In 1527 was deze Dirck Wynter een van de twaalf "raiden" (raden, raads
leden) van de stad Utrecht,53 zoals een kleine driekwart eeuw eerder ook de 
jonge J a n van Rietveld dat was. 

Aanwijzingen dat het geslacht Winter op dezelfde goede voet verkeerde 
met de kasteelheer van Nijenrode als eerder het geval was met diverse Van 
Rietvelds heb ik niet gevonden. 

Wie de erfgenaam van Dirck Jacobsz Winter was, is mij nog niet duide
lijk. Speuren in oude belastingdocumenten leverde ditmaal geen concrete 
aanknopingspunten op. Aan zoeken in de Utrechtse s tadsarchieven naa r 
een antwoord op deze vraag ben ik niet toegekomen. 

Einde van het Huis Rietveld niet bekend 

Het is mij eveneens nog onbekend wanneer er een eind kwam aan het 
Huis Rietveld. Evenmin weet ik of het Huis Rietveld op een gegeven moment 
werd verlaten en in verval raakte of werd afgebroken, dan wel of het door 
oorlogshandelingen werd verwoest. 

Misschien bracht het Rampjaar 1672 - 1673 pas het definitieve einde van 
he t Huis Rietveld, zoals zo veel huizen toen werden vernield. Maar zeker
heid heb ik er niet over. In een bewaard gebleven lijst van tijdens het Ramp
j a a r in Breukelen vernielde huizen5 4 wordt de schade die de Franse troepen 
in het Breukelen-Proostdijgerecht hebben aangericht niet gespecificeerd. 

Het Huis Rietveld kan heel goed al vóór 1672 - 1673 in verval zijn geraakt. 
In beschrijvingen van de provincie Utrecht, gepubliceerd in 17595 5 en 1772,56 

wordt wel melding gemaakt van de ruïnes van de in 1673 verwoeste kastelen 
he t Huis Ter Aa en de ridderhofstad Ruwiel, maar komen toen nog zicht
bare resten van een slot Rietveld in het geheel niet aan de orde. 

Kasteelboerderij Rietveld 

Bij een kasteel hoorde altijd een kasteelboerderij; zo ook in het geval van 
he t kasteel Rietveld. Die kasteelboerderij heeft, weliswaar in verbouwde 
vorm, de ridderhofstad eeuwen overleefd. Oudere Breukelaars weten nog 
dat er aan de overzijde van het water langs de Nieuweweg van oudsher een 
boerderij stond die de naam Rietveld droeg. Die lag dicht bij de brug in de 
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Afb. 3. Gedeelte van blad 425 van de Chromotopografische Kaart des Rijks, verkend in 1872 
en 1873, herzien in 1887. Iets boven het midden rechts is de Rietveldsche brug aangegeven. 

Nieuweweg ten west-zuidwesten van fort Tienhoven, op enige afstand ten 
oosten van Het Kraayenest. Deze brug heet op oude kaar ten de Rietveldsche 
brug (zie Afbeelding 3). 

In de nadagen van de boerderij Rietveld woonde daar de familie Stolwijk. 
Daarvóór maak te de boerderij Rietveld, met 44 morgen bijbehorend land, 
lange tijd deel uit van de buitenplaats Cromwijck.57 Die omvang was groot 
voor een oud boerenbedrijf, maar niet ongewoon voor een kasteelboerderij , 
die meer monden te voeden had. 

Medio j a r en 1970 brandde de boerderij af. De ruïne werd gekocht door de rec rea t ie 
ondernemer Rien van den Broeke, die er een caravanbedrijf wilde s t ichten. Deze groef 
daar veel in de grond en verwijderde daarui t heel wat oude grote, handgevormde baks tenen 
("kloostermoppen"). Nada t het terrein enige tijd leeg had gelegen omdat de gemeente Breu-
kelen geen toestemming gaf daar een recreatiebedrijf te stichten (het terrein lag bui ten he t 
gebied van het Recreatieschap Loosdrecht e.o.), werd het verkocht aan de heer G. Smit, eige
n a a r van een in Maarssen gevestigd loodgietersbedrijf. Deze bouwde er een h e r e n h u i s in 
boerderi js t i j l . 

De heer Smit beschikt over koopaktes van de boerderij die tot omstreeks 1600 teruggaan. 
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Brederode heer van Vianen; laatstgenoemde was de belangrijkste leenheer van Breu-
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

7. Het terrein waar nu garagebedrijf Van Ekris gevestigd is 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de tweede aflevering van deze artikelenserie heb ik van de panden aan 
de Straatweg ten zuidoosten van de brug over de Danne de geschiedenis be
schreven tot aan de 19de eeuw.1 Nu volgt de geschiedenis van deze gebouwen 
in de 19de en 20ste eeuw. 

De sigarenwinkel aan de Straatweg bij de Dannebrug 

Toen gedurende de laatste drie dagen van juli 1823 de inboedel van wijlen 
Gillis van der Voort op de buitenplaats Vreedenoord te Breukelen werd ge
veild,2 kocht de 24-jarige Hessel Gijsbert de Bruyn twee tabaksdozen van ƒ 2 
per stuk. Hessel was tabakshandelaar en verzamelde wellicht voorwerpen 
die met zijn beroep te maken hadden. In 1826 deed hij een grotere aankoop: 
voor ƒ 1600 kocht hij van Matthijs van Es diens ouderlijk huis bij de Danne
brug, dat toen het huisnummer Wijk A 47 droeg. Hessel de Bruyn werd toen 
in de koopakte3 aangeduid als "tabaksfabrikant te Breukelen". Hij verhuisde 
zijn fabriek naa r dat voormalige loodgietershuis, waar hij ook een winkel 
inr icht te voor de verkoop van de gefabriceerde tabakswaren. De sigaren
fabriek bracht de familie De Bruyn in de loop der jaren zoveel welvaart, da t 
Hessels kleinzoon en naamgenoot in 1895 de buitenplaats kon kopen waar 
zijn grootvader in 1823 die twee tabaksdozen had verworven. 

Bij de instelling van het kadaster in 1832 kreeg het huis aan de Danne de kadastrale 
aanduiding Sectie C nr. 54 (zie Afbeelding 1). Het was ingedeeld in belastingklasse 11 met 
de daarbijbehorende aanslag van ƒ 90 per jaar.4 In het eerste bevolkingsregister, uit 1849, 
had dit pand het huisnummer 96. Bij latere hernummering van de huizen in Wijk A kreeg 
het pand achtereenvolgens de nummers 102, 118, 147 en tenslotte het adres Straatweg 58. 

Het Gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode had voldoende vertrou
wen in Hessel de Bruyn om hem in 1834, 1836 en 1838 met vier andere bur
gers bij de Gouverneur van de Provincie als "zetter voor de belastingen" voor 
te dragen.5 De zetters werden voor twee jaar benoemd om de hoogte van de 
aanslagen in de gemeentelijke belastingen vast te stellen. De voorgedragen 
burgers waren meestal raadsleden of gegoede middenstanders. 

Sigarenfabrikant en brievengaarder 

Hessel de Bruyn was behalve fabrikant-winkelier ook brievengaarder van 
de uit Breukelen te verzenden poststukken en distributeur van de s tukken 
die door de Posterijen bij hem werden afgeleverd. Dat zal aanvankelijk door 
de postkoets zijn gebeurd, die over de Straatweg langs zijn huis kwam. 6 

Nadat in 1843 de spoorlijn was geopend,7 zullen de poststukken wel via het 
station zijn aangekomen en verzonden. Tot tweemaal toe, in 1835 en 1841, 
vroeg Hessel aan het gemeentebestuur een toelage van ƒ 25 per j aa r voor het 
distribueren van de gemeentepost. Het eerste werd afgewezen, omdat "alle 
ochtenden de Veldwachter der Gemeente aan zijn Kantoor de brieven welke 
onder kruisbanden aan den Burgemeester of den Raad geadresseerd zijn, 
komt afhalen" en De Bruyn dus niets anders hoefde te doen dan "de ontvan-
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Afb. 1. Drie fragmenten van de kadas t e rkaa r t Breukelen-Nijenrode. A: uit 1832 me t de 
percelen Sectie C nr. 49 = water 1 roede 38 el, nr. 50 = tuin en schuur 8 r 90 el, nr. 51 = Room-
sche kerk 2 r 60 el, nr. 52 = pastoorshuis en erf 4 r 30 el, nr. 53 = huis en erf 56 el, nr. 54 = huis 
en erf 1 r 15 el. B: uit 1950 met de percelen Sectie C nr. 1726 = huis en erf 1,15 are, nr. 1871 = 
werkplaats huis erf garage 9,60 are, nr. 1937 = huis erf 1,50 are, nr. 1938 = huis tuin 6,50 are, 
nr. 2042 = water 0,83 are, nr. 2043 = water 0,55 are. C: uit 1980 (na sectieovergang in 1970) de 
percelen Sectie B nr. 3024 = erf 1,15 are, nr. 3025 = huizen erf garage 16,94 are. 

gen brieven die vrijdom van port genieten te overhandigen". In 1839 had hij 
wel een toelage van ƒ 25 voor dit werk gekregen, maar het jaar daarop niet 
meer. Zijn verzoek van 1841 werd uitvoerig door de Gemeenteraad besproken 
alvorens het werd afgewezen. 

De raadsleden gingen na op welke wijze he t "postdistributiekantoor" in Breukelen tot 
s t and was gekomen, en "zoo heeft men ontwaard dat genoemd kantoor zonder voorkennis 
van het Gemeente Bestuur is daargesteld geworden en de Schippers in hunne regten aan
merkeli jk verkort zijn geworden". Op de beur tschippers rus t te immers al heel l ang de 
plicht alle brieven onder kruisband gratis mee te nemen en "te bezorgen aan alle autoritei
ten zonder onderscheide, hetwelk door hen altijd zonder eenige Tegenspraak is geschied".8 

Om die redenen achtte het gemeentebestuur zich onbevoegd "eenige toelage even zoo min 
als vroeger aan de Schippers thans aan den Here Distributeur der brieven toe te leggen". 

Hessel de Bruyn toonde zich bereid kerkelijke en maatschappelijke ver
plichtingen op zich te nemen: in 1839 maakte hij samen met Gerrit Duuring 
en Dirk de Haan deel uit van het college van Kerkvoogden der Hervormde 
Gemeente te Breukelen.9 Toen op initiatief van Daniël Willink van Collen op 
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25 juli 1846 ten behoeve van de kleine spaarders de "Spaarbank voor Breuke-
len en omstreken" werd opgericht, nam hij zitting in he t bes tuur , waar in 
hij tot zijn dood in 1854 optrad als commissaris.10 

Jan Wouter de Bruyn en zyn zoon Hessel Gysbert 

Op 29 maar t 1854, twee dagen na het overlijden van zijn vader, kwam de 
25-jarige J an Wouter de Bruyn11 uit de gemeente Rheden terug n a a r Breu-
kelen om het bedrijf voort te zetten. Vijfjaar later trouwde hij en werd hij ei
genaar van het winkelhuis.1 2 De brievengaarderij bleef in dit pand tot 1884, 
in welk j aa r het op kosten van H.D. Willink van Collen in het Plantsoen ge
bouwde Post- en Telegraafkantoor werd geopend.13 J.W. de Bruyn bewoonde 
zijn huis met zijn vrouw, drie kinderen, een dienstbode en een bediende. 

Ook J a n vervulde maatschappelijke functies in het dorp: vanaf 1877 was 
hij gemeenteraadslid en van 1886 tot zijn overlijden in 1893 tevens wethou
der van Breukelen-Nijenrode. Hij heeft geijverd voor het behoud van de 
scheepvaart door de Vecht en de Danne, en voor de verbetering van de hygië
ne in het dorp. In 1886 volgde hij het voorbeeld van zijn vader en werd hij be
stuurslid van de "Spaarbank voor Breukelen en omstreken". 

Het aanta l werknemers in zijn tabaks- en sigarenfabriek14 was in 1886 
gestegen tot boven de veertig. Omdat het pand aan de Straatweg als woon- en 
werkruimte te klein was geworden, verhuisde Jan dat j a a r met zijn gezin 
naar het adres Poeldijk A 115, het zomerhuis van boerderij De Poel. In 1890 
kreeg deze woning het hu i snummer 131. Kort daa rna werd de s igaren
fabriek overgebracht naar boerderij De Poel zelf, met het huisnummer 132. 

Het huis bij de Dannebrug bleef in het bevolkingsregister te boek s taan als fabriek en 
winkel, m a a r werd gedeeltelijk als woning verhuurd aan de weduwe C. van 't Schip-Goes 
en h a a r dochter Cornelia. Haar andere dochter Margare tha hield er pensiongasten toen ze 
omstreeks 1900 weduwe was. Bij het kadaster werd het pand in 1891 op naam gesteld van 
" F i r m a J .W. de Bruyn",1 5 waarvan J a n Wouter en zijn zoon Hessel Gijsbert de firmanten 
w a r e n . 

Hessel trouwde in 1891 en betrok met zijn vrouw het huis Zuid wijk aan de 
Straatweg.1 6 In de sigarenfabriek werkten in 1891 ruim vijftig mensen. 1 7 I n 
1895 kocht Hessel de Bruyn de buitenplaats Vreedenoord, waar hij met zijn 
vrouw en twee kinderen ging wonen. De sigarenfabriek bracht hij over naa r 
de voormalige oranjerie. Na het overlijden van zijn vader in 1893 kwam het 
oude pand bij de Dannebrug op Hessels naam.1 8 In 1901 verkocht hij het aan 
de 39-jarige metselaar Herman de Haas.1 9 

Hessel Gijsbert de Bruyn trad ook op andere terreinen in de voetsporen 
van zijn vader: van 1901 tot 1923 was hij lid van de Gemeenteraad van Breu
kelen-Nijenrode en in 1913 nam hij zitting in het bestuur van de "Spaarbank 
voor Breukelen en omstreken". Tot zijn vertrek naar Bilthoven in 1927 woon
de hij op Vreedenoord. In 1921 verkocht hij een groot deel van deze buiten
plaats aan de N.V. Metaalwarenfabriek de Vecht. Volgens het kadas te r was 
H.G. de Bruyn mede-eigenaar van de fabriek.20 De sigarenfabriek zal toen of 
kort daarna zijn opgeheven. 

De sigarenwinkel van de familie De Haas 

Herman de Haas, de nieuwe eigenaar van het winkelpand, zal zijn blij
ven metselen en de zorg voor de sigarenwinkel aan vrouw en kinderen heb
ben overgelaten. Na het overlijden van hun moeder kwam het huis in 1910 
op n a a m van de kinderen, in 1921 echter weer op naam van vader Herman. 
Omstreeks 1927 verkocht deze het aan zijn dochters Cornelia (geb. 30.2.1892) 
en Amelia de Haas (geb. 5.8.1897).21 De dames De Haas hebben er tot 1957 
een tabaks- en sigarenwinkel geëxploiteerd (zie Afbeelding 2). 
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Afb. 2. De sigarenwinkel aan de Straatweg bij de Dannebrug omstreeks 1969. (Foto-archief 
His tor ische Kring Breukelen.) 

Het huis werd in 1902 en 1913 verbouwd, zodat de bovenverdieping als afzonderlijke wo
ning met het huisnummer 147a (later 58b) verhuurd kon worden. Daar woonde de weduwe 
M. van Midden-van 't Schip, die kamers verhuurde. Tot 1946 woonde er de huisschilder A. 
Jonge l ing , d a a r n a T.T. Roelofs en van 1949 tot h a a r overlijden in 1956 mevrouw W. 
Gersen, de weduwe van G. Jongeling. In 1957 betrokken de gezusters De Haas de bovenver
dieping, n a d a t zij h u n benedenwoning en winkel hadden overgedragen aan mevrouw W. 
Winter-van Winssen. De dames De Haas waren toen al geen eigenaar meer van het pand, 
want dat hadden ze in 1943 aan C.J. de Graaf te Amsterdam (hun tabaksleverancier?) ver
kocht . 2 2 
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In 1961 kocht de Gemeente Breukelen het huis met het oog op een eventu
ele verbreding van de Straatweg. Nadat mevrouw Winter in 1968 de sigaren
winkel had gesloten en een woning aan het Bisschopswater had betrokken, 
werd het pand afgebroken. De verbreding van de brug en de St raa tweg is 
echter niet doorgegaan. De firma Van Ekris verwierf toen het braakliggende 
terrein en liet er in 1992 kantoorruimte en een kleine showroom bouwen.23 

Het terrein van de R.K. kerk 

In de tweede aflevering van deze serie artikelen1 beschreef ik de geschie
denis van smederij Molenvliet, waarin na 1750 een stalling en van 1758 tot 
1795 een scheepswerf was gevestigd. In 1795 werd deze werf het eigendom 
van de nieuw gestichte Rooms Katholieke Statie van Breukelen. Over de ge
schiedenis daarvan heeft de in 1993 overleden M.A. Perdon in dit tijdschrift 
gepubliceerd.24 

De door de aar t spr ies te r aangewezen pastoor Johannes van Schaik keerde aanvanke
lijk weer naar Soest terug, omdat er nog niets geregeld was. De oude loods van de scheeps
werf voldeed niet aan zijn verwachtingen van een kerkgebouw en hij zei da t een nieuwe 
kerk moest zijn aanbes teed , voordat hij naa r Breukelen zou komen. Aan die ke rk (zie 
Afbeelding 3) moet ha rd gewerkt zijn, want op 22 december 1795 werd hij in gebruik geno
men. Hij heeft tot april 1885 als kerk dienst gedaan, tot 1913 als schoolgebouw en d a a r n a 
nog j a ren lang als garage van het autobedrijf Van Ekris.2 5 

De R.K pastorie van 1795 tot 1880 

De oude woningen aan de Straatweg werden ingericht tot R.K. pastorie. 
Op 28 oktober 1799 tekenden de kerkmeesters K. Velthuijsen, C. Deegen-
kamp (die een kruisje zette), Hugh Stam, Schulzen en Jacobus van Scooten 
een hypotheekakte, waarin zij kerk en pastorie als onderpand gaven voor 
een lening van ƒ 799. Die kregen zij tegen een rente van 3% per j a a r via de 
armenmeester Dirk van Rhijn van het Armen Fonds van Ruwiel.2 6 

Na de dood van pastoor Van Schaik in 1813 woonden de pastoors H.W. 
Jansen, M. van Dijk en G.L. van Lith respectievelijk tot 1817, 1826 en 1839 in 
die pastorie.27 

Bij de instelling van het kadaster in 1832 bezat "de Roomsch Catholieke Kerk"2 8 hier be
halve de kerk en de pastorie nog een huis met tuin, schuur en water (zie Afbeelding 1, n rs . 
53, 50 en 49). 

Pastoor Van Lith zal een rijtuig aangeschaft hebben om zijn bui tenaf wonende parochia
nen te kunnen bezoeken, want in 1837 werd in het kadaster aangetekend dat he t kerkbe
stuur een stal bij de pastorie had laten bouwen, waarvoor 24 m2 van de tuin ( k a d a s t e r n u m -
mer 50) was afgenomen en bij het pastoorshuis (kadas ternummer 52) gevoegd. De nieuwe 
kadas ternummers werden toen: nr. 910 = tuin en schuur 8 roeden 66 el en nr. 911 = pastorie, 
erf en stal 4 roeden 54 el. 

In 1839 kwam Henricus Jongbloed als pastoor naar Breukelen. Hij kende 
onze omgeving, want hij was op 16 oktober 1791 in Teckop geboren. Tijdens 
zijn pastoraat vond op 11 maart 1855 de officiële oprichting plaats van de pa
rochie van de Heilige Johannes de Doper te Breukelen.24 

Het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode wijst uit, dat de pastoor na zijn 65ste ver
jaardag van 1856 tot 1859 werd bijgestaan door kapelaan R. Verhoeven en daa rna tot 1862 
door kapelaan P.C. Stokvis. Volgens het bevolkingsregister had de pastorie in 1849 he t huis
nummer 94. In 1860 werd dit vernummerd tot 101 en in 1974 tot nr. 117. 

Pastoor Jongbloed overleed op 27 december 1865 en reeds op 1 januar i 1866 
kwam Wilhelmus Gerhardus van Vuuren2 9 als zijn opvolger naa r Breuke
len. Hij deelde de pastorie met twee dienstboden en een kapelaan. 

Nadat huisar ts Floris Vos op 9 november 1879 op "Vroeglust" (nu Heren-
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Afb. 3. Tekening van de R.K. kerk van 1795. Door bemiddeling van pastoor Van Vuuren 
vonden in 1877 Duitse Franciscanessen een onderkomen op de bu i tenp laa t s "Rhijn en 
Vecht", waar tot 1884 het klooster Bethlehem was gevestigd.30 Met de hulp van enkele van 
deze zusters kon de pastoor op 1 augustus 1878 een bewaarschool en een naaischool openen 
aan de Dannes t raa t . 

s t raa t 58) was overleden, werd zijn buitenplaats op 12 februari 1880 geveild 
en door Henricus Degenkamp voor het R.K. kerkbestuur gekocht.24 Pastoor 
Van Vuuren betrok in juni 1880 zijn nieuwe pastorie in de Herens t r aa t , 
waar hij tot zijn overlijden in 1887 zou wonen. 

Zusterhuis en onderwijzers woning 

In een gedeelte van de oude pastorie met het huisnummer 117c kwam op 
15 juni 1880 tuinman Hendrikus van der Veer met vrouw en twee kinderen 
wonen. Hij vertrok op 18 maart 1885 naar Utrecht. De oude pastorie (Sectie C 
kadas ternummer 911) werd omstreeks 1883 door renovatie en bijbouw veran
derd in twee huizen: een onderwijzers woning en een zusterhuis.3 1 

Het nieuw gebouwde zuidelijke huis (kadasternummer 1564 = huis, schuur, erf 1 roede 94 
el) kreeg het huisnummer 117b (later 143) en zou in 1885 de ambtswoning voor het hoofd van 
de R.K. school worden. Het gerenoveerde deel van de oude pastorie (Sectie C nr. 1563 = pas
torie en erf 2 roeden 60 el), met de bestemming van zusterhuis, kreeg het huisnummer 117d 
(later 145). De twee religieuzen die op 11 november 1883 uit het klooster te Echt kwamen, 
werden voorlopig in he t tot onderwijzerswoning bestemde pand gehuisvest.32 Zij namen h e t 
onderwijs en de ziekenzorg over van de Franciscanessen. In oktober 1884 kwam er een 
derde zuster uit Echt. In 1885 betrokken zij hun zusterhuis,29 waar zich op 22 oktober 1885 ook 
nog drie religieuzen uit Goirle vestigden. De oudste zuster, Maria Cathar ina Schneiders, 
zal de leiding hebben gehad, want zij werd in de Burgerlijke Stand als hoofdbewoonster ge
noteerd. 

In 1889 vond opnieuw een wisseling van religieuzen plaats. De zes zus
ters keerden op 18 juli 1889 terug naar hun klooster te Echt. Pastoor A.I.A. 
Hens en zijn kerkbestuur sloten daarna op 23 juli 1889 een contract met de 
Congregatie van de Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het Gezel
schap Jesus-Maria-Joseph, uit Den Bosch.33 Zij zouden voortaan in Breuke-
len de bewaar- en naaischool gaande houden. De zeven nieuwe liefdezusters 
en een onderwijzeres vestigden zich tussen augustus en oktober van dat j aa r 
in het zusterhuis. 
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Hoofdbewoonster werd Wilhelmina J o h a n n a ten Poel (geb. Gendr ingen 6.2.1854). Ze 
bleef ruim vijfjaar en vertrok op 10 december 1894 naar Culemborg. Haa r zeven huisgeno
ten bleven allen wat korter en werden afgelost door andere zusters. In 1913 ver t rokken de 
zusters naar he t nieuwgebouwde klooster34 ten zuiden van de R.K. kerk . In h e t vrijgeko
men huis nr. 145 vestigde zich Johannes Bosman met zijn gezin, die tevoren op Nieuws t raa t 
nr . 6 h a d gewoond. 

De oude ILK. kerk wordt lagere school 

Toen de nieuwe R.K. kerk in de voormalige boomgaard van Vroeglust op 8 
april 1885 plechtig in gebruik was genomen, werden de oude gebouwen3 1 ge
reed gemaakt om er de R.K. scholen in onder te brengen. 

De onderwijzerswoning verloor de schuur, maar kreeg een groter s tuk tu in en dus een 
nieuw kadas te rnummer (nr. 1573 = huis en tuin 4 roeden 70 el). De schuur kwam aan he t 
nieuwe schoolplein te liggen evenals de oude kerk, die tot schoolgebouw werd ingericht (ka
das te rnummer 1571 = school, schuur, speelplaats 5 roeden 20 el). Na verkoop van 80 el grond 
aan de Gemeente bleef er nog een stuk tuin over van 2 roeden en 50 el, waaraan he t kadas
t e rnummer 1572 werd gegeven. De school kreeg het huisnummer A 144. 

De bewaarschool uit de Dannestraat werd ook naar de St raa tweg over
gebracht en wel naar nr. 146, het huisje (kadasternummer 53) naas t de win
kel van De Bruyn. De jongens liepen door de gang tussen deze huizen n a a r 
hun schoolplein, de meisjes maakten gebruik van de gang tussen he t zus
terhuis en de onderwijzerswoning. 

Het hoofd van de R.K. lagere school, Albertus Franciscus J ansen , 3 5 die 
boven de leslokalen in het oude schoolhuis Herenstraat A 243 (nu nr. 30) had 
gewoond, verhuisde met zijn gezin naar de onderwijzerswoning, S t raa tweg 

Afb. 4. De voorgevel van garagebedrijf Van Ekris omstreeks 1930. Misschien is he t Ba r t de 
Kruyff die achter het s tuur op het chassis met reclameborden zit (de carosserie van vracht
auto's werd meestal door wagenmaker W. van Geest vervaardigd). Naas t de pomp s t aan 
van l inks n a a r rechts : e igenaar Gerri t van Ekris , boekhouder Herman van de Klei, de 
m o n t e u r s Peperkamp, Aalbers, Cor Scherpenzeel en J a n Cornelis van Ekr i s . (Collectie 
mevrouw M.J. van Ekr is -van Schaick.) 
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143. Toen meester Jansen in 1897 naar zijn geboorteplaats Bodegraven ver
trok, werd hij opgevolgd door een schoolhoofd met dezelfde familienaam.36 

De oude RJK. school wordt garage 

In 1912 verrees in de tuin van Vroeglust ten noorden van de kerk een 
nieuwe R.K. jongens- en meisjesschool. Daarachter was aan de Straatweg 
een onderwijzerswoning gebouwd. Ten zuiden van de kerk, waar nu het flat
gebouw "Kloosterhof ' staat, was een klooster gekomen voor de nonnen die 
het onderwijs op de meisjesschool, de bewaar- en de naaischool verzorgden. 
Na de verhuizing werd het oude complex ten zuiden van de Dannebrug het 
eigendom van de wagenmaker Joannes Wensveen.37 Die had in 1893 aan de 
Loswal al eens een afgedankte kerk tot werkplaats ingericht.38 Nu verander
de hij de tot school verbouwde R.K. kerk in een wagenmakerij en werk
plaats . Zijn compagnon Gerrit van Ekris ging daar auto's, motoren en fiet
sen repareren. Van Ekris betrok op 20 oktober 1912 met vrouw en vijf kinde
ren de oude bewaarschool, nr. 146. Wensveen ging daarnaast , in het zuster
huis nr. 145, wonen. Ook de verzekeringsagent Johannes Bosman, die met 
vrouw en drie kinderen van Nieuwstraat 6 was gekomen, betrok in 1913 een 
gedeelte van het zusterhuis. De oude panden van de bewaarschool en het 
zusterhuis werden in 1913 gesloopt en vervangen door een gebouw met een 
plat dak, erkers en balkons en in het midden een inrijpoort naar het achter
terrein aan de Danne en naar de werkplaats3 9 (zie Afbeelding 4). 

De vier oude kadas te rnummers werden toen vervangen door het kadas te rnummer 1727, 
dat in het dienstjaar 1923 werd samengevoegd met nr. 1573 en daarna gesplitst in de num
mers 1871 en 1872. 

Wensveen behield de twee huizen aan de rechterkant van de inrijpoort (kad. nr. 1872 = 2 
huizen en erf, 6 a 50 ca, later gesplitst in nr. 1937 = huis en erf 1 a 50 ca en nr. 1938 = huis en 
tuin 5 a). Gerrit van Ekr is 4 0 kocht de andere woning met de bedrijfsruimten. Hij woonde 
tot 1945 in het bovenhuis Straatweg 58 (later nr. 100, nu 98), dat zich toen boven de poort en de 
l inks ervan gesi tueerde winkel bevond. Daarna woonden daar zijn zoon J a n Cornelis van 
E k r i s , zijn schoondochter H.C.M, van Ekr i s -van Schaick en zijn kleinzoon Rob van 
E k r i s . 

Garage Van Ekr i s 

In 1919 en 1920 werkte de toen 14-jarige Marinus Mobach41 als bediende 
in het magazijn en op het kantoor van het garagebedrijf van Van Ekris. Er 
waren toen nog drie andere personeelsleden: de latere loodgieter Bart de 
Kruyff, de brugwachterszoon Gert Koeman en de monteur Victor Huys-
mans . De laatste was een Belgische vluchteling en, volgens Mobach, "een 
wonder van technisch vernuft". Hij bouwde voor Van Ekris een automobiel 
met twee zitbanken, die als taxi werd gebruikt (zie Afbeelding 5). Toen deze 
wagen in 1918-1919 voor het eerst reed, liep heel Breukelen uit. Van Ekris re
pareerde niet alleen auto's, maar ook "stoomfietsen" (zie Afbeelding 6). Die 
kon je bij hem kopen, evenals gewone fietsen. 

In de sloot achter zijn erf had Van Ekris een helling met een lorrie, waarop hij motorbo
ten uit het water kon halen om te repareren. Deze oude dwarssloot, kad. nr. 49, werd in 1938 
kadastraal gesplitst in een stuk achter de garage (nr. 2042 = water 83 ca) en achter het belen
dende huis (nr. 2043 = water 55 ca). De sloot is omstreeks 1965 gedempt. De door het hoofd 
Gemeen tewerken aan Kees van Ekr i s toegezegde ach te ru i tgang n a a r de M a r k t s t r a a t 
kwam echter niet tot stand, waarna het nieuwe poorthek eerst door palen en later door een 
gemetselde bloemenbak bij het Arbeidsbureau werd gebarricadeerd. 

In 1970 vond een kadastrale sectie-overgang plaats, waardoor het garage
bedrijf de aanduiding Sectie B nr. 3025 kreeg. De oude werkplaats werd in 
1962 afgebroken en vervangen door een grote garagehal achter de naar links 
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Afb. 5. Een automobiel op he t binnenplein van garage Van Ekris omstreeks 1920. De inzit
tenden zijn van l inks naar rechts: Bart de Kruyff, Victor Huysmans ?, Gert Koeman ? en 
twee onbekenden. 

verplaatste inrijpoort. De oude poortruimte werd toen bij het kantoor getrok
ken. In 1988 is de hal uitgebreid over het gehele achterterrein. In 1992 werd 
ook de grond van de voormalige tabakswinkel op de hoek bij het bedrijf ge
voegd. 

Bewoners van de huizen bij de garage 

In de bovenwoning rechts van de inrijpoort (Straatweg 56, la ter nr. 98, nu 
96) kwam in 1925 Bart de Kruyff42 te wonen, een garagemedewerker die te
vens sluiswachter was. Later nam hij het loodgietersbedrijf van zijn vader 
over, maar hij bleef tot zijn dood in 1955 in het genoemde bovenhuis wonen. 
Zijn weduwe bleef er tot 11 november 1963. Op 20 januari 1964 betrok de toen 
45-jarige Kees van Ekris4 3 met zijn vrouw en vier zonen dat bovenhuis. 

Het benedenhuis, nr. 145 (later Straatweg 54, daarna 96), aan de rechter
kant van de poort, werd in 1937 door de weduwe van J. Wensveen verkocht. 
Bij de publieke veiling in Het State Wapen werd het huis voor ƒ 5000 eigen
dom van J.B.J. Pijpers.4 4 

Eers t woonde de rus tende bakker Kees van den Berg er. De huisschilder G. Pijpers ging 
er na zijn huwelijk in 1938 wonen. De bovenwoning bleef hij voor ƒ 5,50 per week verhuren 
aan Bart de Kruyff. Gedurende de oorlog was de erkerkamer door de Dui tsers gevorderd 
als kantoorruimte en moest de familie Pijpers zich behelpen met de achterl iggende s laap
kamer en de keuken. Nada t Pijpers op 16 juni 1950 naa r Eendrach t laan 3 was gegaan, 
woonde J. van Veenendaal er met zijn gezin tot 30 januari 1959. 

Het huis kwam in 1956 op naam van de Vennootschap Garagebedrijf Van 
Ekris ,4 5 die het benedengedeelte in 1959 als bedrijfsruimte ging gebruiken. 

De voormalige onderwijzerswoning 

De hoofdenwoning met kad. nr. 1938 en huisnummer 143 (later St raatweg 
52, nu 94) werd door J. Wensveen verhuurd aan de rus tende landbouwer 
Cornelis Scherpenzeel,4 6 die er op 20 november 1912 met vrouw en dochter 
ging wonen. In 1926 kocht Willem Cornelis Schoonderwoerd47 het pand. Hij 
verplaatste de Boerenleenbank, waarvan hij de kantoorhouder was, van de 
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Afb. 6. Reparat ie van motorfietsen in de achterste schuur van Van Ekris. Van rechts naar 
l inks s taan: Aalbers, Gert Koeman ?, Bar t de KruyfT en Gerrit van Ekris. 

ouderlijke boerderij aan het Zandpad naar de voorkamer van zijn nieuwe 
woning. Hij verkocht het huis in 1932 aan de Coöperatieve Boerenleenbank, 
maa r bleef er wonen. Omstreeks 1938 werd het slootgedeelte achter de tuin 
(kad. nr. 2043) erbij gekocht. Op 7 december 1954 verhuisden de bank en zijn 
beheerder naar het nieuwe bankgebouw met directiewoning Markt 4 (nu 
Markt 11, bureau Gemeentewerken). Het huis aan de Straatweg werd eigen
dom van de drogist H.B. van den Bergh,48 die van Nieuwstraat 11 naar deze 
woning verhuisde. 

Toen zijn zoon J.H.M, van den Bergh trouwplannen had, werd de woning 
gesplitst. De jongelui betrokken op 24 januari 1958 de bovenverdieping, de 
ouders Van den Bergh gingen beneden wonen. In 1961 was mevr . J . 
Denzier, wed. H.B. van den Bergh, eigenaresse van het huis. In 1968 kwam 
het op naam van N.V. Automobielbedrijf Van Ekris en werd het in gebruik 
genomen als bedrijfsruimte. 

Het terrein ten zuiden van de hierboven beschreven bebouwing, het vroe
gere Plantsoen en het noordelijke deel van de Markt, heb ik al in dit tijd
schrift beschreven in mijn artikelen4 9 over het Posthuis en de Kaasmarkt . 

Een aandacht ige lezer wees mij op een fout in mijn vorige artikel (jaargang 8, nr. 4). 
Op blz. 197 (regel 12) en blz. 206 (regel 3) gebruikte ik de naam "Co van Oort" omdat ik in 
he t gesprek met wijlen Pieter van der Stoop deze naam dacht te horen. De naam moet echter 
zijn: Co Vernooy. 

Noten 

1 H.J . van Es , 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (2). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 2, blz. 101 - 108. 

2 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 559, akte nr. 47, d.d. 29, 30 en 31 juli 
1823. 

3 Notarieel Archief, inv. nr. 562, akte nr. 37, d.d. 7 juli 1826. Het Bevolkingsregister 
Breukelen-Nijenrode 1849 - 1860 vermeldt: Hessel Gijsbert de Bruyn, geb. Kockengen 
1799, overl. Breukelen 27.3.1854. 

4 De huizen waren ingedeeld in 23 klassen, waarvan klasse 1 belast was met ƒ 555 per 
j aa r . Daartoe behoorden de bui tenplaats Vreedenoord, de korenmolen en de brouwerij . 
Boom en Bosch viel in klasse 2, belast met ƒ 480 per jaar; Vecht en Dam behoorde in 
klasse 5 met een belasting van ƒ 225. De huisjes in de Koekenbuurt waren onderge-
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brach t in klasse 20 met een belasting van ƒ 18 per jaar . De Oorspronkelijke Aanwijzen
de Tafel Gemeente Breukelen-Nijenrode, Sectie C en de Kadast ra le legger Breukelen-
Nijenrode a r t . 21 vermeldt als eigenaar: Ha rman Gerr i t de Bruin , winkelier , waa r in 
" H a r m a n " is gewijzigd in "Hessel". De t enaams te l l ing werd in 1854 gewijzigd in "de 
Erven Hessel Gerri t de Bruin, tabaksverkoper, en wel: J a n Wouter, Sophia Hendr ica en 
Alber tus Jacob de Bruin. In d.j. 1860 werd kadas te rnummer 54 overgeschreven n a a r 
ar t . 459 t.n.v. J a n Wouter de Bruyn, tabakshandelaar . 

5 In h e t g e m e e n t e h u i s Breuke len : Nieuw Archief Breuke len -Ni j en rode ( g e m e e n t e 
bes tuu r ) , inv. nr. 1, Notulen van de Gemeenteraadsvergader ingen 1832 - 1839, d.d. 
17.3.1834. Aan de Gouverneur der Provincie Utrecht werden als zetters voor 1834 voorge
dragen de heren Barend Breuninghoff, J a n van der Vliet, Albertus Reuken, J a n van 
Ginkel en Hessel Gijsbert de Bruyn. 

6 Het Reglement van Politie dat op 28 juni 1839 door de Gemeenteraad werd vastgesteld, 
bevat in ar t . 12 een snelheidsbeperking voor diligences of postkoetsen. Op een deel van 
de St raa tweg moesten zij stapvoets rijden en wel "van Utrecht komend, vanaf den stal 
van den tegenwoordigen logementhouder Kubatz tot voorbij de wagenmakeri j van C. 
Veenman" . Ook vanui t Amsterdam golden voor de diligence dezelfde grenzen , dus van 
de t egenwoord ige winkel van Van K r a l i n g e n - Houtland tot voorbij he t t e r r a s van 
l 'Escargot. Omdat postkoetsen wel eens van de vaste route afweken, stond er nog bij: 
"In bijzondere gevallen dat de diligences de Vechtbrug passe ren moeten , zul len zij 
dezen b rug en he t geheele dorp door hetzelve stapvoets berijden moeten". Ook me t 
"kromme disselwagens" mocht men in he t dorp niet ha rder dan s tapvoets r i jden; de 
"andere ri j tuigen" mochten "niet ha rde r dan in eenen gewonen draf ' door h e t dorp 
g a a n . 

7 Op 2.2.1840 nam de Gemeenteraad kennis van het besluit van de waarnemend Gouver
neur der Provincie Utrecht "om eene Publicatie met trompetgeschal of t rommels lag te 
doen verrigten en op de gebruikelijke plaatsen aan te plakken, voor in te nemen gron
den benodigd voor den aan te leggen IJzeren Spoorweg van Amsterdam n a a r Arnhem". 
Dit besluit met de lijst van te onteigenen percelen en de bijbehorende grondkaar t moest 
van 5 tot 13 februari ter visie liggen op de secretarie. De afkondiging vond in Breukelen 
met trommelslag plaats op 5 februari 1840 om 10 uur voor de deur van he t café Het Regt-
huys , waarin he t gemeentehuis was ondergebracht. 

8 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 1, d.d. 4.11.1835 en 
inv. nr . 2, Notulen van Gemeente raadsvergader ingen l839 - 1851, d.d. 10.2.1841 en 
22.4.1841. 

9 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr. 2, d.d. 28.6.1839, ver
zoek van kerkvoogden om een tegemoetkoming van ƒ 100 per j a a r in de onderhoudskos
t en van de kerktoren. 

10 M. Verkuil, 1988. Spaarbank voor Breukelen en omstreken 1846 - 1987. Eigen uitgave 
van de Spaarbank Breukelen en omstreken, blz. 21 en 78. 

11 Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1849 - 1860 e.V.: J a n Wouter de Bruyn, geb. 
Breukelen-Nijenrode 9.10.1828, overl. a ldaar 19.2.1893, N.H., t abaks - en s igarenfabri-
kan t , tevens postagent, tr. 14.2.1859 Gerritje Overhoff, geb. Uitgeest 1829. 

12 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, ar t . nr. 459, nr. 1. 
13 H.J . van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1 en 2). Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 68 - 79 en nr. 2, blz. 120 - 131. 
14 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 203, Ingekomen en 

u i tgaande s tukken 1887, nr . 21 V, Gemeenteverslag over 1886: "Sigaren- en t a b a k s -
fabriek J.W. de Bruin, wijk A nr. 115, 43 arbeiders, waarvan 27 volwassen en 16 kinde
r e n " . 

15 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 825, nr. 1. 
16 Hessel Gijsbert de Bruyn, geb. Breukelen-Nijenrode 16.101865, woonde aanvankel i jk 

met zijn gezin op het adres Straatweg A 138 (nu nr. 145). In 1895 kocht hij de bui tenplaats 
Vreedenoord, ging daar wonen en bracht zijn sigarenfabriek over naa r de voormalige 
oranjerie. Op 6 april 1904 werd de fabriek door brand verwoest, maar het j a a r daarop 
herbouwd. 

17 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 209, Ingekomen en 
ui tgaande stukken 1893, Jaarverslag van de gemeente over 1892. Van de 50 werknemers 
waren er 11 jonger dan 16 jaar , namelijk één van 15, vier van 14, drie van 13 en drie van 
12 j a a r oud. 

18 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 874, nr. 1. 
19 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 966, nr. 1. Herman de Haas (geb. Breuke-
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len-Nijenrode 24.11.1862, overl. a ldaar 24.5.1927) was de oudste zoon van metselaar 
Cornells de Haas (geb. Ruwiel 21.4.1833) uit de Dannes t raa t . Samen met zijn broer 
Cornelis (geb. 28.7.1866) zette hij het bedrijf van zijn vader voort. Ook zijn oudste zoon 
Hendr ik (geb. 25.9.1886) werd metselaar en vestigde zich in 1911 op het Korenpad. 
H e r m a n s vrouw Amelia van Zeist (geb. Utrecht 11.10.1855, overl. Breukelen-Nijenrode 
1.11.1908) zal samen met haar dochters de sigarenwinkel hebben beheerd. 

20 In een gesprek op 15.10.1994 vertelde de heer N.J. Koetsveld mij, dat de heer P. Dienes in 
1921 de enige eigenaar werd van Metaalwarenfabriek De Vecht. Vreedenoord was aan
vankelijk slechts een dis t r ibut iepunt voor de koffiemolens die in de fabriek van Dienes 
te Remscheid gemaak t waren. Later kwam ook de produktie in Breukelen op gang 
onder leiding van de uit Duitsland afkomstige directeur P. Land. 

21 Kadas t r a l e legger Breukelen-Nijenrode, art . 966, successie i, d.j. 1910 (Hendrik de 
Haas , me t se laa r , Adr iana , Cornelia, Theodoor en Amelia). Na bijbouw in d.j. 1914 
wordt he t kadasternummer C 54 veranderd in C 1726 (Huis en erf, 1 a 15 ca). In d.j. 1921 
komt he t perceel weer op naam van Herman de Haas, metselaar (art . 1182, nr. 1); in d.j. 
1928 door verkoop op naam van Cornelia de Haas en haar zuster Amelia (art. 1366, nr. 
1). 

22 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 1713, nr. 1. 
23 Zie H. van Walderveen, 1994. Breukelen, toen en nu. Uitgeverij Matrijs, Utrecht, blz. 26 

en 27. 
24 M.A. Perdon, 1992. Fragmenten uit de geschiedenis van de R.K.-parochie van de H. 

Johannes de Doper te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 7, 
nr. 1, blz. 18 - 29. 

25 Zie de luchtfoto uit 1926 in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 4, 
blz. 174, waarop het kerkdak van de garage nog zichtbaar is. 

26 Akte nr. 46 uit he t Huisarchief Vroeglust, in beheer bij de tegenwoordige eigenaar, de 
heer W. Bekker, Herens t raa t 58 te Breukelen. 

27 L.J. van der Heyden, 1937. Geschiedenis van de parochie van den H. Johannes den 
Dooper te Breukelen, [geen naam van uitgever vermeld,] Utrecht, blz. 9 en 10. 

28 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 65, nr. 1-5 t.n.v. de Roomsch Catholieke 
Kerk . 

29 Wilhelmus Gerhardus van Vuuren, geb. Montfoort 26.4.1829, overl. Breukelen-Nijen
rode 12.11.1887. Voor hij in 1866 in Breukelen kwam, was hij hoogleraar in de kerkelij
ke geschiedenis en he t Oude Testament aan het seminarie te Rijsenburg. 

30 H.J . van Es, 1990. Het klooster Bethlehem te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 150 - 163. 

31 Foto vanaf de kerktoren van het schoolterrein voor 1912 in J . van Muiswinkel, 1973. 
Breukelen en Nieuwer Ter Aa, oude prenten en pren tkaar ten vertellen verder. Repro-
Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 27 bovenaan. 

32 Het Bevolkingsregis ter Breukelen-Nijenrode vermeldt de namen Mar ia C a t h a r i n a 
Schneiders, geboren Eilendorf 6.5.1841 en Hubertina Pelzer, geb. Baumrath 14.1.1848. 

33 Hoe het groeide . . . 100 jaar parochiekerk Breukelen. Gedenkboek 1885 - 1985, uitge
geven door het R.K. kerkbestuur . 

34 Zie H. van Walderveen, 1994, blz. 58. 
35 Albertus Franciscus Jansen , geb. Bodegraven 6.8.1847, R.C., hoofd der school, vertrekt 

op 8.1.1897 met zijn vrouw naar Bodegraven. 
36 Johan Heinrich Jansen , geb. Oud Beierland 4.2.1869, komt 2.3.1897 naar Breukelen, 

t rouwt te Ams te rdam op 8.9.1897 met J o h a n n a Mar ia Godefrooy, geb. Amste rdam 
14.1.1873, overl. Breukelen-Nijenrode 30.3.1905. Meester Jansen hertrouwt met Barbara 
A.A.M. Sandaal , geb. Amsterdam 16.6.1874. Het gezin verhuist in 1912 met zes kinde
ren naar de nieuwe hoofdenwoning, Straatweg 58a. 

37 J o a n n e s Wensveen , geb. Nieuwkoop 16.7.1864, R.C., w a g e n m a k e r ; t r o u w t Mar i a 
Schoonderwoerd, geb. Breukelen 5.10.1860, overl. aldaar 28.8.1926; hertrouwt op 6.1.1928 
met Mar ia Ca tha r ina Schnieder, geb. Kampen 25.9.1871, overl. Breukelen-Nijenrode 
6.2.1932. Wensveen ver t rekt 16.1.1934 naar Emmaweg 33 te Maarssen; hij hertrouwt 
met Robertha Hendrika Johanna van der Starre, die in 1938 weduwe is. In de Kadas
t ra le legger Breukelen-Nijenrode worden op naam van J o h a n n e s Wensveen en cons., 
wagenmaker te Breukelen, onder artikel 864, nr. 10-14 in d.j. 1913 bijgeschreven de ka
dastrale nummers Sectie C nr. 53, 1563,1571, 1572 en 1573. In d.j. 1914 worden de eerste 
vier, na gedeeltelijke sloop en herbouw, samengevoegd tot nr. 1727 (huis, werkplaats, ga
rage, schuur en erf, 10 are 86 ca). Zijn werkplaats in de zuidwesthoek van de Nieuw-
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s t raa t werd overgenomen door de wagenmaker George van Riet. 
38 H.J. van Es, 1993. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. St icht ing 

Historische Reeks Breukelen en Uitgeverij Verloren, Hilversum, blz. 75. 
39 Foto van he t terrein omstreeks 1935, genomen vanaf de kerktoren, in J . van Muiswin

kel, 1973. Breukelen en Nieuwer ter Aa, oude prenten en prentkaar ten vertellen verder. 
Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 27 onder. 

40 Gerr i t van Ekr is , geb. Abcoude 3.4.1886, N.H., rijwiel- en au tomobie l repara teur ; ge
huwd met Trijntje Pel, geb. Wormerveer 23.12.1887; komt op 28.10.1912 met vrouw en 5 
kinderen naar Breukelen, Straatweg 146 (later nr. 54, nu nr. 100). Kadas t ra le legger 
Breukelen-Nijenrode, d.j. 1923, Gerrit van Ekris, automobielhandelaar , ar t . 1234, nr . 1 
(= kadas te rnummer 1871, werkplaats, huis, erf, garage 9 are 6 ca). 

41 Mar inus Johannes Mobach, geb. Breukelen-Nijenrode, 16.8.1905 op he t adres Nieuw
s t r a a t 2, zoon van boekhandelaar -u i tgever P. Mobach. Geïn te rv iewd te U t r e c h t op 
12.11.1993. 

42 Bartholomeus Everhardus de Kruyff, geb. Breukelen-Nijenrode 21.9.1898, overl. a ldaa r 
9.4.1955, gehuwd met Petronella Maria Peters, geb. Leiden 20.5.1899. Bar t was sluis-
wachter en werknemer bij G. van Ekris . Hij trouwde in 1925 en werd dat j a a r in h e t 
Bevolkingsregister ingeschreven als sluiswachter op het adres S t raa tweg A 147a (later 
n r . 54b) . Zijn vade r G e r r i t de Kruyff, geb. Breuke len -Ni j en rode 3 .12 .1855 , was 
koperslager-loodgieter. Hij woonde in de Herens t raa t 279 (nu nr. 14) boven de winkel 
van zijn schoonvader Bartholomeus van den Burg en had zijn werkplaats in de Achter
s t raa t nr. 122 (vernummerd tot Brugstraat 3). Bart nam later he t loodgietersbedrijf van 
zijn vader over. 

43 Cornelis van Ekr i s , geb. Breukelen-Nijenrode 8.6.1918, overl. Breukelen 1972; geh. 
met H.C.M, van Schaick, geb. Loenen. 

44 Kadas t r a l e legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 1424, nr. 2, t .n.v. J e a n Bap t i s t Jozeph 
Pijpers, winkelier te Breukelen: kadas te rnummer 1937, huis en erf, 1 are 50 ca. Zijn 
zoon Gerard Pijpers, geb. Breukelen-Nijenrode 26.3.1910, was huisschilder en vestigde 
zich in dit huis Straatweg 96, dat in 1954 kadast raal op zijn naam kwam. Vader J .B.J . 
Pijpers, geb. Woerden 16.8.1879, had zich op 2.6.1909 als kruidenier en keuensnijder ge
vestigd op het adres Kerkstraat A 95 (later nr. 22) op de hoek van de Wijde Steeg. Op de 
andere hoek van die steeg was de kruidenierswinkel van L.L. van 't Nederend, Kerk
straat 20. 

45 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 1955, nr. 1. 
46 H.J. van Es, 1993. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen, blz. 80, 82, 

97,99,111,113 en 290. 
47 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 1333, nr. 1. 
48 Henricus Bernardus van den Bergh, drogist, geb. 1.3.1895, gehuwd met J o h a n n a Denz

ier, geb. 2.12.1902. Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 1946, nr. 1 en 2; Sectie C 
nr. 1938 (= huis, tuin 5 are) en nr. 2043 (= water 55 ca). 

49 Zie noot 13 en H.J. van Es, 1990. De kaasmark t in Breukelen (3). Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 88 - 96, in het bijzonder blz. 90. 
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De Scheendijk te Breukelen na 1940 

Bertus Heus 

Boendermakerstraat 3, 3621 CW Breukelen 

In mijn vorige ar t ikel 1 heb ik geprobeerd een indruk te geven wat voor 
soort buurtschap de Scheendijk was en hoe de jachthavens tot stand zijn ge
komen. Dat verhaal speelde zich af van rond 1920 tot eindjaren dertig. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zich aan en achter de Scheendijk 
heel wat afgespeeld. Volgens de verhalen van mijn vader, Gijs Heus, hebben 
toen bij verscheidene huizen aan "de Scheen" veel onderduikers gezeten. In 
dat prachtige, maar voor vreemden moeilijk toegankelijke natuurgebied kon 
men zich goed schuil houden. De Scheendijk was maar van één kant bereik
baar, vanaf de Laan van Gunterstein. Bij onraad, bijvoorbeeld als er Duitse 
mili tairen van het dorp Breukelen richting Scheendijk gingen, werd vanaf 
de boerderij van Gunterstein met lichtsignalen gewaarschuwd. Dan hadden 
de onderduikers nog voldoende tijd om snel in kano's weg te varen en zich te 
verstoppen tussen de legakkers en de rietkragen, die toen volop aanwezig 
waren . 

Na de oorlog kwamen de toeristen 's zomers weer naar de Scheendijk om 
in dat waterrijke gebied hun vakantie te vieren. Daarbij waren ook veel oud-
onderduikers, die terugkwamen naar hun vrienden waar ze in de oorlog zo 
goed waren opgevangen. Veel van deze mensen zijn j a r e n l a n g blijven 
komen om te genieten van de rust en de stilte die er toen nog waren aan de 
Scheendijk en in het Plassengebied. 

Met ingang van 1 j anua r i 1949 kregen de Scheendijk en omgeving te 
maken met een ander gemeentebestuur. Toen werden de tevoren afzonderlij
ke gemeenten Breukelen-St. Pieters en Breukelen-Nijenrode samengevoegd 
tot de nieuwe gemeente Breukelen.2 

Uit de verslagen van het eerste jaar van functioneren van de nieuwe ge
meenteraad blijkt dat het steeds drukker werd in het gebied. De ontsluiting 
was daar niet op berekend. Op 7 december 1949 stelde men in de raad van de 
gemeente Breukelen voor: "In het belang van de Breukelse middenstand 
ware het fietspad over de Meent door te trekken en de Laan van Gunterstein 
te verbeteren, opdat de plassenbewoners hun inkopen in het dorp kunnen 
doen." Ten aanzien van eventuele pogingen om de Laan van Gunterstein in 
een betere toestand te doen brengen waren burgemeester en wethouders wat 
huiverig, daar het een particuliere weg betrof; de suggestie om het fietspad 
op de Meent door te trekken zou echter door het college bestudeerd worden.3 

In de raadsvergadering van 7 september 1949 had de heer J.D. Barreveld 
al gesproken van "Russische toestanden" aan de Scheendijk, die niet bevor
derlijk waren voor het prestige van de gemeente, aangezien de automobilis
ten zich niet ontzagen steeds weer de gemeentelijke afsluiting ondersteboven 
te rijden.4 

Op 4 augustus 1955 vroeg de heer M. Soederhuijzen in de vergadering van 
de gemeenteraad wat men van plan is te doen aan de Scheendijk, waar een 
aangebrachte verkeersbelemmerende paal geheel verdwenen was. De voor
zitter zei dat daar de laatste tijd baldadigheden waren gepleegd. De paal was 
daardoor verdwenen en het lag niet in de bedoeling deze weer te plaatsen. De 
politie hield een oogje in het zeil wat betreft verkeersovertredingen en dat le
verde niet minder dan 84 processen-verbaal op.5 

De eerste grote verandering in het totale aanzien van de Scheendijk vond 
in het begin van de jaren vijftig plaats. Tijdens een raadsvergadering op 14 
december 1951 werd gesproken over het te graven waterleidingkanaal van de 
Béthunepolder naar de Loenderveense Plas, ten behoeve van de gemeente 
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Afb. 1. Trekgat met legakker ten oosten van de Scheendijk, achter het huis van opa Ger t 
Heus, in de j a ren 1960. De zeilrecreatie groeide en bloeide. (Foto Collectie Familie Heus , 
Breukelen . ) 

Amsterdam. In die vergadering pleitte men voor de gelijktijdige verbeter ing 
van het noordelijke deel van de Scheendijk tijdens het graven van het water
leidingkanaal, zodat dat deel van de Scheendijk voor alle verkeer zou kun
nen worden opengesteld.6 

Dat het kanaal aan de westzijde van de Scheendijk kwam te liggen, had 
verschillende redenen. Ten eerste was de kleigrond ui termate geschikt om 
er een kanaa l te graven; ten tweede kon het kanaal zodoende gescheiden 
worden gehouden van het Plassengebied, omdat dat voortdurend erger ver
vuild raakte door lozingen van afvalwater uit het toenemende aanta l wonin
gen en door de steeds intensievere recreatievaart. Het water le idingkanaal 
werd in 1957 in gebruik genomen. 

Eveneens in de j a r en vijftig t rad de gemeente Breukelen toe tot h e t 
Plassenschap Loosdrecht e.o., dat als doelstelling het in s tand houden van 
de plassen en het toezicht houden op het recreëren van de mensen had. 

De legakkers tussen de trekgaten ontstonden in vorige eeuwen tijdens het 
afgraven en wegbaggeren van het veen. Op deze legakkers legde men toen de 
turf te drogen voordat hij werd afgevoerd. Deze legakkkers, die vanaf de 
Scheendijk tot aan de plassen lopen, leverden een prachtige ruimte voor re
creatie op. Mensen legden hier met hun boot aan om er te overnachten , 
omdat men er lekker beschut lag tegen de wind; vaak huurde men een vas te 
ligplaats achter de woonhuizen aan de Scheendijk. Zo ontstonden van liever
lee de jachthavens. 

Achter die woonhuizen bouwden de bewoners van de Scheendijk grote 
schuren en loodsen om de boten te stallen gedurende de winter en om er re-
parat iewerkzaamheden uit te voeren. Ook verschenen er hijsinstallaties om 
de boten in het najaar naar binnen en in het voorjaar weer naar bui ten te 
krijgen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 1, 1995 



35 

Afb. 2. De Scheendijk-Zuid in november 1987, gezien naar het zuiden. Rechts het Water
le id ingkanaal en he t bos van Gunters te in . Links de boerderij van Van Hof (Scheendijk 3). 
(Foto H. van Walderveen, in Foto-Archief Historische Kring Breukelen.) 

Afb. 3. Huis met schuur van Gert Heus, Scheendijk 23, in 1961. In de boot Gert Heus en zijn 
vrouw Geertruida Heus-van Hees, die toen 50 jaar getrouwd waren. Op dit perceel (vroeger, 
toen er nog maar een achttal woningen aan die weg stonden, genummerd Scheendijk 7) is 
t hans Jach thaven De Evenaar gevestigd. (Foto Collectie Familie Heus, Breukelen.) 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 1, 1995 



36 

Afb. 4. Hijsinstallatie om re
creatieschapen in het water of 
weer op het land te brengen. Op 
de foto wordt medio jaren 1960 
een grote BM (een zogenaamde 
16 m2 klasse) te water gelaten. 
Op de achtergrond de loods die 
ook op Afbeelding 3 te zien is; 
rech ts een nieuwere loods. 
(Foto Collectie Familie Heus, 
Breukelen.) 

Afb. 5. Een van de eerste huis
jes die achter Scheendijk 23 op 
een legakker werden geplaatst, 
eigendom van de familie Kool 
ui t Amsterdam, omstreeks 
1960. Het houten terras wordt 
nog aangelegd. Links Mari
anne Heus-Kool, rechts haar 
broer Fred Kool. (Foto Collectie 
Familie Kool, Diemen.) 

Op de legakkers bouwde men ook houten huisjes voor de mensen die daar 
hun vakant ie wilden doorbrengen. In Afbeelding 5 ziet u zo'n huisje, dat 
werd bewoond door de ouders van mijn vrouw. Men legde er een terrasje bij 
aan om zo buiten van het mooie weer te kunnen genieten. Zo ontstond er een 
gezellige drukte aan de Scheendijk in de jaren vijftig en zestig. 

Wat heel sterk in mijn herinnering is blijven leven, zijn de loodsfeesten 
die in de tweede helft van de jaren 1960 door enkele vakantiegasten voor alle 
k lanten van een jachthaven werden georganiseerd. Ze duurden tot diep in 
de nacht. Mocht de politie onverwacht komen controleren, dan was de af
spraak dat iedereen zou zeggen dat er een verjaardagsfeest gevierd werd. 
Deze feesten compenseerden dat er aan de Scheendijk maar één café lag, da t 
van Piet Heus (slechts heel verre familie), waar bovendien al leen m a a r 
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Afb. 6. Het dempen van een 
stuk van de wetering langs de 
Scheendijk, 1966. Rechts een 
ijzeren rijplaat voor de vracht
auto waarmee grond werd aan
gevoerd. De draaibrug naar het 
huis van Gert Heus ligt er nog; 
op die brug diens zoon Gijs 
Heus. (Foto Collectie Familie 
Heus, Breukelen.) 

Afb. 7. Foto genomen enkele 
dagen na die van Afbeelding 6. 
De voormalige wetering is vol
gestort en beloopbaar; de oude 
draaibrug wordt weggetakeld. 
(Foto Collectie Familie Heus, 
Breukelen.) 

zwak-alcoholische dranken te krijgen waren; thans is dat Jachthaven De 
Eers te Aanleg. J e kon natuurlijk wel naar Breukelen-centrum gaan, maa r 
de weg naar het dorp was lang, zeker als je diep in de nacht terug moest. 
Wat was er dus aantrekkelijker dan een feest op de eigen jachthaven met 
vrienden en bekenden! 

Wat het gebruik van alcohol betreft, probeerde het Breukelse gemeente
bes tuur lange tijd de Scheendijk zo veel mogelijk "droog" te houden. Men 
wilde geen toestanden, zoals die zich in Loosdrecht van tijd tot tijd voorde
den. Daarom kon Piet Heus geen verlof krijgen voor het schenken van sterk 
alcoholische dranken . Toch ontstonden er, maar dan zonder vergunning, 
drankverkooppunten aan de Scheendijk. In de gemeenteraadsvergadering 
van 12 december 1967 werd gesproken van een 6 à 7 tal verkooppunten.7 

Vanaf 1968 voerde het gemeentebestuur een vrijer beleid inzake het schen-
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ken van sterke drank. 
Bij goed weer gingen we in de midden-jaren zestig meermalen met een 

hele groep jongelui over de plas naar Loosdrecht, waar grote dansavonden 
werden verzorgd bij Jachthaven Van Dijk aan de Oud-Loosdrechtsedijk, en 
waar wel van alles geschonken mocht worden. Vaak gebruikten we daarbij 
een open praam, waar we planken overheen legden, zodat we zoveel moge
lijk personen konden meenemen. Met behulp van een klein buitenboordmo
tortje tuften we met onze veel te volle praam dwars de plas over. Niemand 
m a a k t e zich zo'rgen over de risico's die we daarbij eigenlijk n a m e n . De 
praam, die gewoonlijk in de loods lag, werd met gezamenlijke menskrach t 
naar de waterkant gebracht (en na afloop weer terug); voor het in en uit het 
water brengen konden we gebruik maken van de hijsinstallatie met z'n met 
de hand te bedienen lier. 

Een volgende belangrijke wijziging in het landschap was het dempen van 
de Zogwetering, de waterloop langs de oostzijde van de dijk, waarmee in 
1965 werd begonnen. Dat was nodig om een betere toegang te krijgen tot de 
havens en men kon dan gemakkelijk de auto's parkeren. Maar hierdoor ver
dween tevens het landelijke karakter van de Scheendijk. Vooral het slopen 
van de bruggetjes was een ingrijpende zaak. Afbeeldingen 6 en 7 tonen deze 
"jammerlijke" gebeurtenis . 

De steeds sterker overheersende watersport zorgde voor nog meer veran
deringen. In de loop van de jaren 1970 en 1980 is veel van de oude bebouwing 
langs de Scheendijk afgebroken. Het buurtschap kreeg toen ongeveer he t 
aanzien dat het nu nog heeft. 

Maar wie de oude situatie aan "de Scheen" goed gekend heeft, zal "vroe
ger" niet makkelijk vergeten. 

Noten 

1 B. Heus, 1993. De Scheendijk te Breukelen rond 1920. Tijdschrift Historische Kr ing 
Breukelen, jaargang 8, nr. 4, blz. 196 - 200. 

2 Tot dusver nam de Historische Kring Breukelen aan dat de door samenvoeging van 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters gevormde nieuwe gemeente Breukelen 
per 1 januar i 1950 van s ta r t ging. Dat op gezag van een vertrouwenwekkend art ikel uit 
de begintijd: H.A. van Zwieten, 1986. Gegroeide grenzen: een verkenning van Breu-
ke lens grondgebied. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 1, nr . 1, blz. 5 -
10, in het bijzonder blz. 9. De raadsnotulen laten er echter geen twijfel over bestaan dat 
de gemeente Breukelen per 1 j anuar i 1949 in werking t rad . Zie bijvoorbeeld Nieuw 
Archief Gemeen te Breuke len , inv. nr . 17. Raadsno tu len g e m e e n t e r a a d B r e u k e l e n -
Nijenrode 20 november 1945 - 29 december 1948, en daarin in he t bijzonder Vergadering 
van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode op woensdag 29 december 1948, blz. 1 en 
7. Tevens in inv. nr. 18:Vergadering van de gemeenteraad van Breukelen op m a a n d a g 
3 j anua r i 1949, met vermelding van de beëdiging der raads leden en als ingekomen 
stuk he t Koninklijk Besluit houdende de burgemeestersbenoeming. 

3 Nieuw Archief Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. nr . 18. Raads 
notu len 1949 - 1951. Daar in : Vergadering van de gemeen te r aad van Breuke len op 
woensdag 7 december 1949, blz. 11 en 12. 

4 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr . 18. Daar in : Vergader ing van de gemeen
teraad van Breukelen op woensdag 7 september 1949, blz. 8. 

5 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 19. Raadsnotulen 1952 - 1955. Daa r in : 
Vergadering van de gemeenteraad van Breukelen 4 augustus 1955. 

6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 18. Daar in: Vergader ing van de gemeen
teraad van Breukelen 14 december 1951. 

7 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 24. Raadsnotulen 1967. Daar in : Notulen 
van de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen dinsdag 12 december 1967. 
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De inwoners van de gemeente Breukelen, 
vroeger en nu. Wat cijfers en gegevens (1) 

R.T. van de Geer 
Nassauplein 1, 3621 EA Breukelen 

Inleiding 

Cijfers, en zeker statistieken, zijn concreet. Maar niet ten onrechte verge
lijkt men statistieken met badpakken: wat zij onthullen is suggestief, wat ze 
verbergen is essentieel. Voor andere cijfers geldt vaak hetzelfde. 

Een genealoog ondervindt iets dergelijks. Hij s tui t op uiterlijke gegevens: namen , da ta 
van geboorten, sterfgevallen en huwelijken. Maar minder vaak lukt he t na te gaan wat 
voor mens die voorvader nu eigenlijk was, hoe hij leefde, dacht en voelde. Soms (brieven, 
koopakten, contacten met de politie) vinden we iets meer. Maar meestal lukt dat niet. 

Zelf geniet ik van cijfers, als basisgegeven, maar vooral als u i tgangspunt 
voor verdere conclusies. In drie artikelen wil ik wat vertellen naa r aanlei
ding van de Breukelese cijfers waarover ik beschik. 

Hoofdbron zijn de volkstellingsgegevens. Zeer bruikbaar, maa r ui tgaand 
van een andere gemeentelijke indeling dan de huidige. Daarom moeten we 
beginnen met na te gaan hoe de gemeente Breukelen er vroeger uitzag. Er is 
hier al eerder over gepubliceerd; toch is het nuttig alles nog eens op een rij
tje te zetten. 

We beschikken ook over andere cijfers (uit het jaar 1815) die een beeld 
geven van de toenmalige beroepsbevolking van Breukelen en Kockengen. 
Daarover meer in dit artikel. 

De vorming van de gemeente Breukelen 

In de oude Republiek der Verenigde Nederlanden was de overheidsmacht 
versn ipperd over vele gerechtsheerli jkheden (vaak kortweg gerechten of 
heerlijkheden genoemd), basis van de latere gemeenten; sterk verschillend 
in grootte, met vaak grillige grenzen.1 

In 1795, na de komst der Fransen, ontstond de Bataafse Republiek. Het 
Bataafse en later het Franse bewind streefde naar centralisatie; de versnip
pering was zeer onpraktisch, vooral in onze streken (grensoorlogen Holland 
- Utrecht , verveningen, een sterk feodalisme). Het Breukelse grondgebied 
van nu (inclusief Breukeleveen, exclusief de Oukooper polder) telde toen on
geveer 2400 inwoners (een burgerlijke stand ontbrak nog), verdeeld over 
liefst zestien heerlijkheden of gemeenten (zie Afbeelding 1). 

Tabel 1 geeft een opsomming van deze "gemeenten" en hun respectievelij
ke lotgevallen. 

De Franse tijd ruimde behoorlijk op (lokaal verzet kreeg geen kans) en zo 
resteerden in 1815 slechts twee gemeenten, Breukelen en Kockengen, een si
tuatie die in 1818 al weer verdween en pas in 1964 opnieuw zou ontstaan. 
Want na 1815 telden de lokale verlangens weer mee. Breukelen werd ge
splitst (in 1818) in Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Laag-Nieuw-
koop, Ruwiel en Portengen. In Kockengen bleef de situatie ongewijzigd. 

Achteraf lijken deze splitsingen dwaas. Maar de onderlinge verbindin
gen waren toen slecht, plaatselijke potentaatjes machtig (burgemeesterspos
ten waren belangrijk qua aanzien, niet qua tractement) en soms hadden de 
Franse combinaties tot lastenverhoging geleid. En, bovenal, men had in heel 
Europa een hekel gekregen aan alles wat de Fransen hadden ingesteld. 
Daarom schafte de Paus bijvoorbeeld de straatverlichting af, tot groot genoe
gen van de dieven. 
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Later kreeg men meer oog voor de nadelen van kleine bes tuurseenheden 
en moeizaam probeerde men opnieuw tot samenvoeging te komen. Porten
gen (63 inwoners) sneuvelde in 1857 (kwam bij Breukelen-Nijenrode). Laag-
Nieuwkoop werd toen al bijna verenigd met Kockengen, maa r wist dit nog 
tot 1942 te rekken. De reorganisaties (ook elders in de provincie had men veel 
gewild en weinig kunnen realiseren) kostten echter veel strijd2 en voorlopig 
bleef na 1857 veel bij het oude. Pas per 1 januar i 1949 herenigden zich de 
twee Breukelens, in 1964 vergroot met Ruwiel (waaronder behalve het groot
ste deel van de ke rn Nieuwer Ter Aa ook Kortrijk en de Breukelerwaard vie
len) en met het gebiedsdeel Oukoop van de gemeente Loenersloot. Tenslotte 
werden per 1 januar i 1989 Breukelen en Kockengen voor het eerst in de his
torie samengevoegd.3 

Het grootste deel van het oorspronkelijke Breukeleveen daarentegen werd 
toen bij Loosdrecht gevoegd en afgescheiden van Breukelen, waar het tot dan 
toe altijd bij had gehoord. 

Conclusie 
Uit he t vorenstaande blijkt, dat samenvoeging van de gegevens van een 

beperkt aantal gemeenten vrijwel steeds leidt tot een resul taat , representa-

Tabel 1 

Gerechtsheer l i jkheden ("gemeenten") in 1795 liggende op het gebied van de huidige ge
meente Breukelen en wat er daarna mee gebeurde 

1 B r e u k e l e r w a a r d Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Ruwiel (14) 
2 Breukelen-Ort tsgerecht Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Breukelen-

Nijenrode (13) 
3 Vijfhoeven Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
4 Gieltjesdorp Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
5 Portengen-Heycopsgerecht Voor 1818 opgeheven; na 1818 gemeente Portengen; 

in 1857 naar Breukelen-Nijenrode (13) 
6 Zuideinde van Portengen Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
7 Loefsgerecht van Ruwiel Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
8 Spengen *\ Voor 1818 voorgoed opgeheven; 
9 Kockengen-Lokhorstgerecht > van 1818 tot 1988 samen Kockengen; 

10 Kockengen-MontfoortsgerechtJ in 1989 naar Breukelen 
11 Breukeleveen Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 deel van de 

gemeente Breukelen-St. Pi eters (12) 
12 Breukelen-Proostdi j (ook wel 1818 - 1950 samen met Breukeleveen gemeente Breuke-

(Br.-St. Pietersgerecht geheten) len-St. Pieters; in 1949 gemeente Breukelen 
13 Breuke len-Ni jenrode 1818 - 1950; in 1949 gemeente Breukelen 
14 Ruwiel 1818 - 1964; na 1964 bij gemeente Breukelen 
15 Ter Aa Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Ruwiel (14) 
16 Laag-Nieuwkoop 1818 - 1942; na 1942 bij gemeente Kockengen, behalve 

Loefsgerecht (7) dat naar Haarzu i lens ging 

De vele mutat ies in de periode 1795 - 1818 zijn niet vermeld. 
Een klein stukje van Tienhoven werd in 1818 bij Breukelen-St. Pie ters gevoegd en ging 
met het overgrote deel van Breukeleveen in 1989 van Breukelen naa r Loosdrecht. 
Oukoop en een stukje Ter Aa hoorden in 1795 bij de gerechtsheerl i jkheid Loenersloot-
Oukoop-Ter Aa (17), na 1818 bij de gemeente Loenersloot, en werden in 1964 bij Breukelen 
gevoegd. 
In 1828 vond een kleine grondruil tussen de gemeenten Ruwiel en Loenersloot p laa ts . 
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tief voor de huidige gemeente. Alleen telt Breukeleveen vrijwel steeds wel, 
en de Oukooper polder vrijwel nooit mee. Dit geldt zowel voor de volkstellin
gen als voor de enquête van 1815, waarover we het nu zullen hebben.4 

De enquête van 1815 

Het bevrijde Nederland had behoefte aan een uitgebreide inventarisatie. 
Daarom zond de Minister van Oorlog alle gemeenten een vragenlijst met 38 
punten, vooral van belang voor de defensie. Helaas ontbrak een toelichting, 
terwijl de vragen soms voor verschillende uitleg vatbaar waren. De antwoor
den van de burgemeesters zijn navenant: slordig, onvolledig, tegenstrijdig. 
Om inzicht te krijgen was vaak veel "deduceren en combineren" nodig (ik 
maak u daarvan deelgenoot) en ook daarna bleef nog veel onzeker. 

Wel betrouwbaar (dankzij de Fransen is er nu een burgerlijke stand) zijn 
de bevolkingscijfers: Kockengen telde 548 inwoners, Breukelen 2123. Dat 
laatste cijfer omvat dus ook vrijwel geheel Breukeleveen,5 Portengen, Laag-
Nieuwkoop, Oud Aa en de dorpskern Nieuwer Ter Aa. In 1840 zijn de cijfers 
respectievelijk 625 en 3143. 

Onduideli jker zijn de opgaven over het aan t a l woningen. Kockengen 
noemde 103 woningen, Breukelen 429 (respectievelijk 5,3 en 4,9 bewoners per 
woning). In 1840 (eerste volkstelling) waren dit respectievelijk 101 en 494 
(respectievelijk 6,2 en 6,3 bewoners per woning). De woonsituatie is dan dus 
verslechterd. De cijfers sluiten overigens wel bij elkaar aan. 

Maar vreemd is dat het zoveel grotere Breukelen in 1815 slechts 94 agrari
sche woningen meldde ("middelmatige boerenwoningen") tegen Kockengen 
58. De enquête vroeg naar: "grote en kleine boerenwoningen, keuters of ar-

Afb. 1. Bestuurli jke indeling vóór 1795, ontleend aan een k a a r t van W.A.G. Perks (zie noot 
1). De cijfers verwijzen naar de gerechtsheerlijkheden genoemd in Tabel 1. 
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Afb. 2 (links) en 3 (rechts). Twee il lustraties ontleend aan he t boek "De Utrechtse gemeen
ten in 1815" (zie noot 4). 

beiderswoningen". Harmeien (10% meer bouw-, wei- en hooiland dan Breu-
kelen) kwam op 182, Kamerik (met 10% minder) op 160. Breukelen heeft dus 
duidelijk de keuters- en landarbeiderswoningen niet meegeteld; er moeten 
circa 170 agrarische woningen zijn geweest, geen 94.6 

Gevraagd werd ook "het aantal ambachtslieden zoals t immerlieden, wa
genmakers , smeden, koperslagers, metse laars , bakkers , k l ee rmakers en 
schoenmakers". Breukelen kwam (zonder bakkers - die heeft men vergeten) 
tot 32, het viermaal zo kleine Kockengen tot 37 (zonder specificatie, die Breu
kelen wel gaf). De opgave van Maarssen (tweemaal zoveel inwoners a ls 
Kockengen, en half zoveel als Breukelen) verklaart enigszins het verschil: 
men telde er, inclusief zes bakkers, 60, maar: "het getal met de knegts daar
toe behorende daarbij gerekend is". Kennelijk telde Kockengen de knechts 
wel mee (de vraag was onduidelijk geformuleerd), en Breukelen niet. Ook 
dan zit Kockengen, vergeleken bij andere Utrechtse gemeenten die verkla
ren de knechts te hebben meegeteld, echter nog erg hoog. Bovendien rijst er 
een ander probleem: waar borg men al die 37 ambachtslieden? Er waren 
maar 45 niet-agrarische woningen! 

Laten we het aantal bazen op 15 stellen en aannemen dat diverse knechts 
inwonend waren. We komen dan tot het volgende overzicht. 

Agrarisch bedrijf 58x5,3= 310 personen 
Ambachtslieden - bazen 15x5,3= 80 personen 
Knechts, zelfstandig wonend 10x4 = 40 personen 
Knechts, bij ouders wonend 12 12 personen 

Totaal 442 personen 

Totale bevolking 

Resteren 

548 personen 

20 woningen voor 106 personen 

Dit getal 20 (voor arbeiders van brouwerij en kaarsenmaker i j , s lagers, 
kooplieden, de veehandelaar, de predikant, de beurtschipper,7 herbergiers , 7 

chirurgi jns , 7 de veldwachter, een enkele visser of gemeente-ambtenaar, zelf
standig wonende weduwen) blijft erg laag, al zit er wat speling in de schat
t ingen en kunnen "ambachtslieden" en anderen wel een "agrarische wo
ning" hebben bewoond. 

In elk geval kunnen we (en dat geldt ook voor andere Utrechtse gemeen
ten) vaststellen dat de zelfstandige ambachtslieden een veel groter aandeel 
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van de bevolking u i t m a a k t e n dan t h a n s . Vooral k l ee rmake r s (388) en 
schoenmakers (560) waren in de provincie (106.000 inwoners) in groot aantal 
aanwezig, al zullen in dit geheel wat knechts zijn meegeteld. In Kockengen 
was de verhouding ongeveer 56% agrariërs, 24% ambachtslieden, 20% ande
ren. 

Hoe lag de zaak in Breukelen? Men telde 32 bazen plus de vergeten bak
kers (volgens provinciaal gemiddelde 6). Berekeningen als voor Kockengen 
leiden tot het volgende resultaat. 

Agrar isch bedrijf 170x5,3 = 
Ambachtslieden - bazen 38x4,9 = 
Knechts , zelfstandig wonend 25x4 = 
Knechts, bij ouders wonend 30 

Totaal 

Totale bevolking 

Resteren 

900 personen 
185 personen 
100 personen 
30 personen 

1215 personen 

2123 personen 

206 woningen voor 908 personen 

In percentages: 42,5% agrariërs , 15% ambachtsl ieden, 42,5% anderen; 
dus totaal anders dan voor Kockengen. Ook nog veel ambachtslieden (bij
voorbeeld exclusief knechten liefst tien kleermakers en tien schoenmakers). 
Wie waren de "anderen"? 

Industr ie van betekenis was er niet: een brouwerij en een leerlooierij. Wel 
wat overheid, enige fiscale instanties, het gemeentebestuur, maar dit zijn 
hooguit 10 gezinnen geweest. 

Belangrijker waren de buitenplaatsen. De gemeente vermeldde er in de 
enquête slechts drie (de kastelen Nijenrode, Gunterstein en Oudaen), maar 
er waren er veel meer.8 Tuinlieden, koetsiers en huisbedienden, plus nog de 
bewoners zelf, zullen minimaal 30 gezinnen hebben gevormd, en waar
schijnlijk meer, m a a r een deel kwam slechts 's zomers met hun werkgever 
uit de stad hierheen. Anderzijds was er nog enig extern personeel. Op zoek 
naar verdere functies komen we terecht bij de kooplieden, veehandelaren, 
s l age r s , he rbe rg i e r s , geestel i jken, a r t s en , mo lenaa r s , schoolmeesters , 
schippers en vissers.9 Daarnaast zijn er nog de invaliden en bejaarden, en 
de weduwen. Velen van hen zullen noodgedwongen in meerdere of mindere 
mate arbeid hebben verricht. 

In verband met de arbeidsgelegenheid op buitenplaatsen heb ik nog trachten na te gaan 
of inwoning van gezinnen bij anderen relatief veel voorkwam. Bij de volkstell ing van 
1840 bleek op het Utrechtse platteland een derde van de huizen dubbel bewoond (in de steden 
een vijfde), maar de cijfers liepen te ver uiteen (bijvoorbeeld Breukelen-Nijenrode 65%, 
Breukelen-St. Pieters 2%) om er veel waarde aan toe te kennen. Weer het resul taat van het 
gebruik van vaag omlijnde begrippen plus gemeentelijke gemakzucht en gebrek aan be-

*7/ Sïi^L 

Afb. 4 (links) en 5 (rechts). De handtekeningen van de burgemeesters van de gemeenten 
Breukelen (links) en Kockengen (rechts) onder de vragenlijsten van 1815. 
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Afb. 6. De Kerklaan in Nieuwer Ter Aa, met op de achtergrond de dorpskerk, in 1899. 
Tekening ui t he t album door de Nederlandse-Hervormde gemeente van Nieuwer Ter Aa 
aangeboden aan de heer G.H. Earle (zie hierover Tijdschrift Historische Kr ing Breukelen , 
jrg. 9, nr. 4, blz. 217 -221). 

grip. Wel k u n n e n we stellen, da t Breukelen veel meervoudige bewoning kende . Dit k a n 
deels de invloed van de bui tenplaatsen zijn geweest, maar er waren ook de steegjes die nog 
steeds in de her inner ing voortleven. Veel bazen hadden inwonende knech t s . 

Het percentage "anderen" (42,5%) heb ik getoetst aan dat van andere 
Utrechtse plattelandsgemeenten. Het uitvoerige rekenwerk leidde vaak tot 
amusante bevindingen: het wemelde van onvolledigheden, onjuistheden en 
tegenstrijdigheden. Men bedenke bij dit alles, dat de toenmalige gemeente
lijke adminis t ra t ies nog pas in een embryonaal s tadium verkeerden. Wel 
viel de conclusie te trekken, dat het percentage redelijk was voor een kleine 
gemeente met een bescheiden centrale functie. 

Meer gegevens voor ons onderwerp verschafte de enquête niet. De - latere 
- volkstellingen doen dat wel. Daarover meer in volgende artikelen. Het zal 
dan vooral gaan over het bevolkingsverloop en de politiek-religieuze kleur 
van de gemeente. 

Noten 

Zie voor de oorzaken van deze versnippering: W.A.G. Perks , 1962. Geschiedenis van de 
gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 1795 tot 1940. Provinciale Almanak voor 
Utrecht 1962, mengelwerk blz. 3 - 80. Ook: H.A. van Zwieten, 1986. Gegroeide grenzen: 
een verkenn ing van Breukelens grondgebied. Tijdschrift His tor i sche Kr ing Breuke
len, j aa rgang 1, nr . 1, blz. 5 - 10; zie in verband met dit laatstgenoemde art ikel ook noot 
2 op blz. 38. 
A.A. Man ten , 1989. Gemeente Breukelen-St . Pie ters overleefde he r inde l i ngsp l annen 
van 1849 - 1857. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 23 - 25. 
A.G.W. Schapenk, 1989. De nieuwe gemeente Breukelen in his torisch perspectief. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 4 - 13. 
Anoniem, 1972. De Utrechtse gemeenten in 1815. Uitgave Provincie Utrecht, 186 blz. 
Een deel ervan viel tot 1818 nog onder Tienhoven (zie Perks). 
Vergelijking met Kockengen qua bebouwd oppervlak is niet mogelijk: Kockengen deed 
hiervan in 1815 geen opgave. 
Voor h u n aanwezigheid zie: W. van der Pas, 1952. Tussen Vecht en Oude Rijn. Uitge
verij Het Spectrum, Utrecht. 
Maarssen bijvoorbeeld noemt er tien! De hele opgave van Breukelen wekt de indruk dat 
men zich zo arm mogelijk wilde voordoen. 
In Bunschoten - Spakenburg was een hoog percentage "anderen". 
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Een boerengezin in Spengen in de 18de eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Twee maal reeds stond in dit tijdschrift een artikel over Jan Barte Fokkert 
(1721 - 1792), die boer was in Spengen. De eerste keer1 ging het vooral over de 
autobiografie die Fokkert schreef2 en die bijna anderhalve eeuw later - in 
een enigszins verminkte versie - ook in druk werd uitgegeven,3 omdat men 
Fokkerts zoeken naar religieuze zekerheid in piëtistische kring als een be
langrijk getuigenis ervoer. Het tweede verhaal behandelde zijn lotgevallen 
als boer.4 Deze keer wil ik het vooral hebben over zijn jeugd, huwelijk en 
gezin. Ook op deze punten biedt het levensverhaal van Fokkert ons een goed 
tijdsbeeld. Om het eigen verhaal van een man uit de 18de eeuw zo dicht mo
gelijk te brengen bij lezers uit de 20ste eeuw zijn in de hierna volgende tekst 
verscheidene letterlijke citaten uit de autobiografie van Fokkert opgenomen. 

Behalve van Fokker ts eigen biografie is voor dit artikel ook gebruik gemaakt van an
dere archiefgegevens5 en van een familiegeschiedenis over het geslacht Fokker (zoals zijn 
hu id ige nakomel ingen hun famil ienaam spellen).6 

Fokker t s levensverhaal is een van de belangrijkere autobiografieën van een agrar iër 
uit de 18de eeuw. In totaal zijn uit de 17de en 18de eeuw samen omstreeks duizend egodocu
m e n t e n bekend, overwegend brievencollecties en dagboeken ("journaels"). Daa rvan is ca. 
95 % geschreven door mannen en slechts ongeveer 5 % door vrouwen. 

Jeugdjaren 

J a n Barte Fokkert werd op donderdag 10 juli 1721 in Spengen geboren en 
op de eerste zondag daarna, 13 juli 1721, in het fraaie oude kerkgebouw van 
de Nederduits-Gereformeerde kerk van Kockengen gedoopt. Hij schreef later 
in zijn autobiografie dat hij zich er over verheugde dat het de Heere had "be
haagd mijn niet in mijn kindsheijd uijt de tijd na [= naar] de eeuwigheijd 
weg te nemen", zoals met zoveel van zijn "lieve susters en broeders" was ge
beurd7 (zie ook Afbeelding 1). 

Zijn ouders lieten J a n in zijn jeugd lezen en schrijven leren. Hij verheug
de zich er over dat het leren hem gemakkelijk af ging.8 Daarvan getuigt ook 
het fraaie handschrift waarin hij zijn levensverhaal op papier zette.9 

De jonge ja ren van Jan verliepen betrekkelijk zorgeloos; hij is "opgewasse 
gelijk de meeste kindere". Uit de manier waarop hij er over schreef, krijgt 
men de indruk dat hij heel wat kattekwaad heeft uitgehaald, waarover zijn 
moeder hem "gedeurig waarschoude en vermaande". Dat hielp echter hoog
uit voor een beperkte tijd. Met het gereformeerde geloof nam hij het toen nog 
niet zo nauw, hij "was een groote overtreder tegen alle geboden van gods al
le rhe i l igs te wet".10 

Verliefd op een Rooms meisje 

In zijn jongelingsjaren had J a n Barte Fokkert "somtijds" de neiging "om 
de roomse kerk te kiese en de ware kerk waar in ik gedoopt en opgevoed was 
te verlaten".11 Misschien speelden rooms-katholieke vrienden daarbij een 
rol. J a n vertelde onder meer dat hij soms met roomse mensen het kaar tspel 
beoefende; een vermaak dat in gereformeerde kring als ongepast werd be
schouwd. 

Daar kwam bij, toen J an een knaap van omstreeks 17 j aa r was, "dat de 
begeerlijkheijd des vleesses van tijd tot tijd meer toe nam en [ik] vroeg be
geerte kreeg tot het huwelijk en ik geneegentheijd kreeg tot een voorwerp die 
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roomsgezind was en mijn ook gaaren tot haar man en afgodise leer sou 
overgehaald hebben". Het kwam zo ver "met dat voorwerp dat ik de midde
len der genade op des heeren dag [= zondag] menigmaal heb verseuijmt en 
veragt en die kostelijke genadetijd bij haar doorbragt en wel met dat voor
nemen om den heuwelijks band tussen ons beijde vast te maken".11 

Blijkbaar was J a n niet de enige die een gemengd huwelijk overwoog. Hoge k r ingen in 
kerk en s t aa t waren daar niet van gediend. In 1738 vaardigden de "Edelmogende Heren 
van Stad en 's Lants van Utrecht" (dus het stads- en provinciebestuur samen) een resolut ie 
ui t waarbi j huweli jken tussen gereformeerd-gezinden en roomsgezinden werden verbo
den . 1 2 Een afschrift van dit besluit s tuurden ze naar alle gerechtsbesturen, waaronder da t 
van de gerechtsheerl i jkheid Kockengen en Spengen. 

Bart Janse Fokkert 
x 

Aaltje Philips 
den Dubbelden 

Merrigje 
gedoopt 5 maart 1713 

Jannighje 
gedoopt 28 mei 1714 

Merrigje 
gedoopt 28 juli 1715 

Philippijntje 
gedoopt 26 maart 1717 

Jan 
gedoopt 17 december 1719 

Jan 
gedoopt 13 juli 1721 

— Marrighje 
gedoopt 21 december 1723 

- Philips 
gedoopt 11 februari 1725 

— Marrighje 
gedoopt 17 april 1726 

- Bart 
gedoopt 14 april 1727 

- Martje 

gedoopt 16 mei 1728 

Stijntje 
gedoopt 13 november 1729 

L Neeltje 
gedoopt 4 februari 1731 

Afb. 1. Dert ien in de kerk van Kockengen gedoopte kinderen van de Spengense boer Bar t 
J a n s e Fokker t . Uit de namen die aan de kinderen werden gegeven blijkt de hoge k inder
sterfte. Maar liefst vijf keer werd een dochter Merrigje, Marrighje of Martje genoemd, wat 
inhoudt dat in ieder geval de eerste vier draagsters van die naam jong overleden. De n a a m 
J a n werd tweemaal gegeven, met een tussenruimte van anderhal f jaar . 
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i V V 

Afb. 2. Schoolklas. Houtsnede van I. van der Venne, 17de eeuw. 

De jeugdige verliefdheid van J an Barte liep evenwel niet uit op een verlo
ving en huwelijk, want "die eeuwiglievende god die elk schepsel in sijn 
hand heeft en liet het mijn niet toe maar ik moest soo weer heene gaan om 
dat de heere wat beeters over mijn onweerdige en buijten god omswerfende 
sondaar voorsien hadde".11 

Getrouwd 

Enige tijd na de verbroken verhouding met die rooms-katholieke vriendin 
verscheen er een andere jonge vrouw in het leven van Jan . Zijn moeder, "die 
toen ter tijd een weduwe was want mijn geliefde vader was door de doot weg
genomen in het ijaar 1737 op den 5 december" ging "een dienstmaagd hou
den om haa r werk te doen". Zij is "na verloop van twe ijaren door den be
paalden raad gods mijn lieve egtgenoot geworden".13 

Deze jonge vrouw was Johanna Pieters Borra, die op 9 oktober 1718 in de 
dorpskerk van Kockengen gedoopt was als dochter van Pieter J ans Borra en 
Willemijntje van Breenen (of: Bremen).5 Zij was dus een kleine drie j a a r 
ouder dan Jan. Haar roepnaam was Hanna. 

Na een j aa r ging Hanna bij de weduwe Fokkert weg, "in een andere 
dienst". Niet lang daarna voelde J a n dat zijn genegenheid voor haar steeds 
s terker werd en nam hij zich "vast voor om mijn selve alle de dage mijns le
vens aan haar over te geven". Toen "het rugtbaar wierd onder mijn famile 
dat ons voornemen was ons in den heuwelijks band te begeven wierd het mij 
s te rk afgeraden". J a n suggereert dat dit kwam omdat naa r h u n inzicht 
Hanna te lichthartig door het leven ging. Doch wat "de heere na [= naar] 
sijn raad heeft samengevoegd en scheijde de mense niet, ons heuwelijk 
wierd voltrokke op den 19 november 1741 en een bruijloft gehouden in alle 
idelheijd". Het lijkt dus een groot en opgewekt trouwfeest te zijn geweest. De 
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echtverbintenis "heeft ons tot nog toe nooid berouwt", schreef J an toen hij 58 
j a a r oud was.1 4 

Kockengen en Spengen ten tyde van Jan Barte Fokkert 

De gemeenschap waarin Jan Barte Fokkert en zijn vrouw zich voegden 
was betrekkelijk klein. "In Kokkengen en Spengen telde men, in 't j a a r 1748, 
te zamen zeven en zeventig, en in Kokkengen Lochorst ' s Gereg te ag t 
Huizen". In 1729 was Anthony Frans Godin door de Staten van Utrecht met 
deze gerechten beleend. Het gezag werd overwegend door de schout uitge
oefend, die tevens secretaris was van de plaatselijke besturen. Kockengen, 
gelegen "tusschen de Waterschappen van Byleveld en de lange Vliet" was 
"een redelyk fraai Dorp, met eene aanzienlyke Kerk, welk met een' spitsen 
toorn pronkt . De Predikdienst wordt 'er waargenomen door eenen Predi
kant , die onder de Klassis van Utrecht staat". De gerechtsheer had het recht 
in een predikantsvacature de naam van een nieuwe dominee voor te dragen 
en mocht ook de koster aanstellen.15 

Oudste kinderen 

De jonggetrouwden namen, zo schreef J a n Barte Fokkert, "veel ons ver
maak om onse vrinden te gaan besoeken gelijk dat de ijonkheijd eijgen is 
want ik was ruijm 20 en mijn vrouw ruijm 23 ja ren oud".16 Kinderen gingen 
echter al spoedig hun bewegingsvrijheid beperken. 

Negen maanden na de bruiloft werd het eerste kind van J a n en Hanna 
geboren, dat Aaltje genoemd werd, naar J ans moeder (zie ook Afbeelding 3). 

Inmiddels was J a n zich intensiever met geestelijke zaken gaan bezighouden. Vooral 
een diepgaand gesprek met een zuster van de moeder van Hanna had hem aan het denken 
gezet.17 J a n begon steeds zwaarder te tillen aan zijn met erfzonden18 en eigen zonden belas t 
bes taan en leed onder zijn twijfels omtrent een eeuwig heil . Hanna , hoewel kerkelijk mee
levend, kon J a n op die weg maar ten dele volgen. 

In de tijd waar in J a n geestelijk steeds erger met zichzelf in de knoop zat - waardoor hij 
veel bezig was met bidden en vaak huilde over zijn zondige har t , vrezende "ik ben eeuwig 
verloore" - was zijn oudste dochter Aaltje hem meermaals tot grote s teun. Zij "was toen 
ruijm drie i jaren oud en volgden mij overal na", steeds maar zeggende dat hij niet zo vre
selijk moest wenen. Dit kind had Jan "soo teer lief' da t hij haa r "menig maal op mijn a r m 
of op mijn knieje" nam, en samen met h a a r ook veel voor h a a r zieleheil bad, want hij ging 
geestelijk tevens gebukt onder de erfzonden, waarmee hij op zijn beur t ook zijn kind had 
belast .1 9 

Ruim anderha l f jaa r na de geboorte van Aaltje had het echtpaar inmid
dels ook een zoon gekregen, die naar Jans vader Bart was genoemd. Weer 
ruim anderha l f jaa r later volgde een tweede dochter, die naar J a n s schoon
moeder de n a a m Willemijntje kreeg. Na opnieuw a n d e r h a l f j a a r kwam 
dochter Jannit je , een kleine anderhalf jaar later gevolgd door zoon Pieter, 
waarin J a n s schoonvader werd vernoemd (zie overzicht in Afbeelding 3). In 
de tijd die verliep tussen de geboorten van Jannitje en Pieter kwam J a n in 
godsdienstig opzicht definitief met zichzelf in het reine.20 

Twee en een half jaar na Pieter werd zoon J a n geboren, die vermoedelijk 
naa r vader J a n zelf werd genoemd. In tien en een ha l f j aa r dus zes kinde
ren, die op dat moment allen nog in leven waren. Het gezin voelde zich rijk 
en gelukkig. 

Dat bleef echter niet zo doorgaan. 

Overly den van twee kinderen 

Zoon Pie te r J a n s e Fokkert werd slechts 37 maanden oud. Wan t - zo 
schreef vader J a n - "in het laatste van het ijaar 1752 den 29 desember2 1 doe 
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nam de heere een van mijn lieve kinderen weg een soontje van ruijm drie 
ijaren oud waar over wij heel droevig waren".22 

Zijn droefheid werd echter verzacht door de herinnering, want toen zijn vrouw van dat 
kind zwanger was beleefde J a n Barte Fokkert na veel innerlijke strijd zijn definitieve be
ker ing tot God en de daarop volgende geloofszekerheid. Terwijl dat kind "nog in h a a r 
l ighaam besloten was", k reeg vader J a n tijdens zijn werk de goddelijke ingeving da t hij 

— Aaltje 
gedoopt 19 augustus 1742 
overleden 31 mei 1753 
begraven 5 juni 1753 

- Bart 
gedoopt 30 mei 1744 
trouwde 9 april 1769 met Maria de Haas 
begraven 13 april 1798 

— Willemijntje 
gedoopt 2 januari 1746 
trouwde 25 februari 1770 met Hendrik Spruyt 
overleden 25 augustus 1827 

— Jannitje 
gedoopt 23 juli 1747 
ongehuwd gebleven 
begraven 5 mei 1788 

J a n Barte Fokkert 
(1721-1792) 

— Pieter 
gedoopt 29 nov. 1749 
overleden 30 december 1752 
begraven 4 januari 1753 

— J a n 
gedoopt 9 april 1752 
trouwde 15 maar t 1778 met Neeltje Verwey 
overleden 18 maar t 1780 
begraven 23 maar t 1780 

Johanna Pieters Borra 
(1718-1780) 

— Pieter 
gedoopt 29 nov. 1749 
overleden 30 december 1752 
begraven 4 januari 1753 

— J a n 
gedoopt 9 april 1752 
trouwde 15 maar t 1778 met Neeltje Verwey 
overleden 18 maar t 1780 
begraven 23 maar t 1780 

— Aaltje 
gedoopt 2 december 1753 
begraven 9 augustus 1756 

— Pieter 
gedoopt 8 februari 1756 
begraven 6 mei 1761 

— naamloos kind 
vermoedelijk dood geboren 
begraven 7 oktober 1757 

— Aaltje 
gedoopt 4 februari 1759 
ongehuwd gebleven 
begraven 14 mei 1788 

Afb. 3. Het gezin van Jan Barte Fokkert, boer te Spengen. 
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zijn werk "moest verlaten en haa r gaan seggen dat dat kind het welk sij nu droeg een saa t 
voor den heere sou sijn want ik kreeg in dien tijt die woorden met soo veel k rag t aan mijn 
gemoet alsof de heere he t met een luijtbare stemme mijn toeriep". Daardoor waren de ou
ders er na he t overlijden van Pieter zeker van dat dit k ind "eeuwig gelukkig sou sijn".23 

Na de begrafenis van zoon Pieter in de kerk van Kockengen "behielde wij 
nog vijf kindere waar van de ouijtste ruijm tien ijaaren oud was". Over die 
dochter Aaltje kon vader J a n niet spreken zonder er van te getuigen dat zij 
"van haa r kindsheijd af indrukken van doot en eeuwigheijd op haar her t ge
dragen" heeft. Ook toonde zij "in haar kindsheijd veel vrees te hebben voor 
een eeuwig verderf het welk haar veel biddende maakte in het verborgen, 
waar over ik seer verblijd was en had haar heel lief'.24 

Vijf maanden na Pieter overleed echter ook dit oudste kind, de dochter 
"daar ik mijn her t soo aan gaf'. "De heere besogt haar met een langdeuren-
de derdendaagse koors waar door de heere haar uijt de tijd na de eeuwig
heijd wegnam op den 31 meij 1753. sij was heel rouwig geweest om haa r 
broertje die in het laaste van het ijaar 1752 na de saalige eeuwigheijd was op 
genomen, sij was op haar siekbed heel gewillig om te sterven als sij m a a r 
kon en mögt geloven datse na den hemel sou gaan", "ik en mijn lieve vrouw 
waaren heel bedroeft over dit verlies van dit kind gelijk natuurlijk eijgen is 
aan regtaardige ouders want sij was ons veel tot hulp besonder haa r moeder 
omtrent de kinderen want sij was soo sorgvuldig voor alles wat het huijs 
ende welstand voor ons betrefte dat se r veele te boove ging die vijfentwintig 
ijaaren oud waaren". Vader Jan Barte werd ziek van verdriet , "niet alleen 
mijn siel moest t reurig heene gaan maar ook mijn lighaam voor eenige tijd 
de regte gesontheijd misse".25 

Een huishouden was in die tijd zeer arbeidsintensief. Met de turfvuren kostte he t gaar-
krijgen van een goede maaltijd 5 à 6 uur. De turf moest in een mand uit de schuur worden 
aangesjouwd. De brandstof in de oven diende regelmatig te worden bijgevuld. Water moest 
in emmers bij de pomp op de deel worden gehaald. De kleine k inderen vroegen aandach t . 
De grote was moest met de hand in de sloot worden gedaan en het loodzware nat te goed naar 
de eigen bleek worden gedragen om daar zorgvuldig uitgespreid te worden. Daa rna moest 
he t s tuk voor s tuk worden gemangeld. Bovendien was he t in de regel zelf vervaardigd: zelf 
gesponnen, geweven, genaaid. Zolang dat kon, werden kleding en l innengoed zelf gerepa
reerd. Zieken moesten thuis worden verpleegd. Er moest gezorgd worden voor de kippen en 
het varken. Het vaatwerk en eetgerei moest handmat ig worden gereinigd. En dan moest 
het huis nog worden schoongehouden en de boerentuin gewied en geharkt . Een loodzware 
t aak van zeker 14 uur per dag, waarbij enige hulp zeer welkom was. Als de moeder in he t 
kraambed lag - en dat was ongeveer iedere anderhal f jaar he t geval - werd het vanzelfspre
kend geacht dat een dochter van 10 jaar dit enorme bedrijf gaande hield.26 

Hooglopende echtelijke twist 

Enige tijd daarna deed zich tussen Fokkert en zijn vrouw een echtelijke 
ruzie voor, waar de diepgelovige man het emotioneel erg moeilijk mee had. 
Hij schreef "dat mijn lieve huijs vrouw en ik eens verschil of twist kreegen 
over eenige saaken dat al vrij hooggaande wierd en al eenige uure duur
de".27 Waar dat meningsverschil over ging, valt in de autobiografie niet te 
lezen. Het lijkt er evenwel op dat een nog lang niet volledig verwerkte smar t 
over de dood van twee van hun kinderen er mee toe bijdroeg dat ze uit hun 
balans waren geraakt . 

Fokkert was er van overtuigd dat hij het in dat verschil van mening bij 
het rechte eind had: "ik had in die saak waar over ons verschil was wel ge
lijk maa r dit kon mijn vrouw niet sien nog geloove". Dat werd hem te mach
tig: "de drifte van mijn sondige hert ginge soo hoog dat ik wel weet datse in 
die veertig i jaren2 8 die wij samen geleeft hebben voor of na nooijd soo hoog
gaande geweest sijn".27 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 10, nr. 1, 1995 



51 

Liefde gold in piëtistische kringen als de belangrijkste plicht die man en vrouw hun 
hele verdere leven jegens elkaar moesten nakomen. God heeft het huwelijk ingesteld en 
eist van de gehuwden dat zij elkaar liefhebben met een s tandvast ige , duurzame liefde. 
Deze liefde moet zowel heel teer en innig zijn, als zeer sterk; ook al treffen zij bij e lkaar 
niet die perfecte eigenschappen aan die anderen sieren, zij nemen genoegen met "dat deel 
ende lot dat haer van den Heere toegevallen is".29 Om die deugd van de verdraagzaamheid 
in de omgang met e lkaar te beoefenen, moeten de gehuwden beseffen dat "er niet twee 
Engelen in een Houwelick vereenigt zijn"; volmaakte wezens moet men in de hemel zoe
ken . Men moet zo min mogelijk aanstoot nemen aan de ander en wanneer deze zijn of 
h a a r buien heeft, moet men wat door de vingers zien.30 De man moet voor ogen houden dat 
"hy een van Adams dochters heeft ghetrout, met vele swackheden: het Wijf desghelijcx, 
datse geenen Engel, m a a r een Adams kindt heeft getrout oock met ghebreken".31 

Die uitbarst ing van drift zat J an Fokkert daarna vreselijk dwars: "ik kon 
van benouwtheijd niet slapen nog eeten soo had ik mijn weg bedorven voor 
den heere". Hij vroeg zijn vrouw om samen te bidden, want "de liefde band 
tussen mijn en mijn vrouw door de sonde verbroken o dat was mijn on-
draaggelijk". Zij stemde daarmee in en om 10 uur in de ochtend begaven zij 
zich naa r hun gebruikelijke bidplaats. Dat bracht hem evenwel geestelijk 
nog niet tot rust: "ik kon op die tijd mijn schuld wel sien en belijden maar 
mijn her t bleef ha r t en ongevoelig en weij moesten soo weer heene gaan, ik 
bleef al eve benouwt en duijster voor mijn selve en vond nergens rus t of 
vrede". 

Dat duurde zo tot ongeveer vier uur 's middags, toen "het tijd was om 
mijn beesten te voeren, dog ik was soo benouwt dat ik tegen mijn vrouw sijde 
dat ik dat niet kon doen en dat ik liever met haar in het verborgene ging om 
te bidden en dat de meijd de beesten het noodige gaf het welk sij gewillig 
deede". Zij gingen toen niet samen bidden op hun gebruikelijke plekje, maa r 
"op de solder om tog van geen mense gehoort of gestoort te kunne worden". 
Het was daar dat hij "in schaamte voor god wegsmolt en dat ik mijn vrouw 
voor den heere moest vrij verklaren hoewel ik in de saak gelijk hadde en ik 
kreeg te sien wat mijn pligt was om haar gebrek in liefde te draage en over 
te sien". God gaf hem daar weer "versoeninge en vrede" in zijn ziel en bo
vendien ook de zekerheid van het geloof dat "die twee kinderen soo wel mijn 
dogter als dat soontije dat eerst was weggenomen in den hemel ware en 
daar god volmaakt verheerlijkten".32 

Nog drie kinderen geboren 

In "de maand desember van dat selfde ijaar 1753" kreeg het echtpaar 
"weer een dogter waarover wij heel verblijd waaren en konde doen [= toen] 
die twee kinderen die de heere na [= naar] sijn raad had weggenomen na 
[= naar] een sauge eeuwigheijd loslaten en overgeve".33 Deze dochter kreeg 
dezelfde naam als haar ruim een ha l f j aa r tevoren overleden oudste zus: 
Aaltje. Reeds op 2 december 1753 werd zij in de kerk van Kockengen gedoopt. 
Dat kind behielden ze echter slechts ruim 30 maanden; op 9 augustus 1756 
werd het in Kockengen begraven. 

Een ha l f jaar daarvoor hadden Jan en Hanna ook weer een zoon gekre
gen, opnieuw een Pieter, die op 8 februari 1756 in de Kockengense dorpskerk 
ten doop werd gehouden. Opnieuw was de oudervreugd van korte duur: op 6 
mei 1761 moest deze tweede Pieter in Kockengen naar zijn graf worden ge
dragen. 5 

Op 7 oktober 1757 werd volgens het begraafboek van Kockengen een kind 
van J an Barte Fokkert ter aarde besteld, dat in het doopboek niet teruggevon
den werd. Mogelijk ging het om een doodgeboren of kort na de bevalling 
overleden baby. 

Als laats te kind kregen ze een derde dochter Aaltje, in Kockengen ge
doopt op 4 februari 1759. Deze dochter bereikte de leeftijd van 29 jaar, bleef 
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ongehuwd en werd op 14 mei 1788 in Kockengen begraven. 
Uit het verslag van de vergadering van de kerkeraad van Kockengen van 

28 juni 1758 blijkt dat J an en Hanna ook een (naar we mogen aannemen) 
weeskind, Arie Boele, bij zich in huis hadden genomen. Ze kregen daarvoor 
een vergoeding van 20 gulden per jaar.34 

Eerste kleinkind 

In december '1767 werd Jan Barte Fokkert opa, maar blij was hij er niet 
mee, want het betrof een buitenechtelijk zoontje van zijn toen 21-jarige doch
ter Willemijntje. Hij schreef er in zijn autobiografie slechts in bedekte ter
men over, als "bittere dingen" die hij moest meemaken, "welke saek ik om 
reden niet sal uijtdrukke", hoewel het een "weg voor vlees en bloed smerte-
lijk" was.35 

Dit kleinzoontje, vermoedelijk naar de moeder Willem genoemd, werd op 
16 december 1767 in de kerk van Kockengen gedoopt.36 Degene die het 
doopboek bijhield (de koster/schoolmeester?) noteerde er niet bij - zoals elders 
vaak wel gebeurde - of aan de doopbediening een door Willemijntje in de kerk 
afgelegde openbare schuldbelijdenis was voorafgegaan. Vermoedelijk een 
begripvol gebaar van die schrijver, wetende dat een dergelijke toevoeging 
voor het doel waarvoor het doopboek werd bijgehouden niet essentieel was. 

Geslachtsgemeenschap bui ten het huwelijk werd door alle christelijke ke rken afgewe
zen, m a a r in vrome kr ingen was men heel s terk gekant tegen alle "ongeregelde begeer-
l ickheydt des vleesches". Hoewel de Reformatie he t huwelijk niet meer zag als een sacra
ment , beschouwde deze he t wel als een heilige instelling, waarbij heiligheid in de bijbelse 
zin van ' a fgezonderdheid ' (bijzonder, specifiek, gewijd) werd gez ien . De p i ë t i s t i s c h e 
Nadere Reformatie zag he t huwelijk als een heilige instel l ing, die na de zondeval van 
Adam en Eva in tac t was gebleven. De lichamelijke gemeenschap vond men wezenlijk bij 
he t huwelijk behoren, m a a r ook dan moesten de gehuwden er voor zorgen da t het "gebruyck 
van he t Houwelicks-bedde eerbaar , heilig en mat ig zij". Door "vleeschelicke excessen, 
l ichtveerdige onkuysche redenen , onreyne ende geyle l iehtveerdigheden" verontre in igde 
men het huwelijksbed.3 7 

Tegen deze achtergrond valt goed te begrijpen dat de vrome J a n Barte Fokker t u i te rmate 
geschokt was toen hij moest vaststellen dat "ongeregelde begeerlickheydt des vleesches" en 
"onreyne en geyle l ichtveerdigheden" in zijn eigen gezin ingang hadden gevonden, zelfs 
zozeer ontdaan dat hij deze zonde niet eens bij name wenste te noemen. 

Kleinzoon Willem lijkt na zijn geboorte overigens harmonieus in h e t gezin van opa J a n 
en opoe H a n n a opgenomen te zijn en daar te zijn gebleven toen zijn moeder Willemijntje 
enige tijd daa rna h a a r ouderlijk huis verliet. Ook dat zegt iets over J a n s ka rak te r . 

Het aanta l buitenechteli jk geboren kinderen in Nederland was in die tijd relat ief laag, 
gemiddeld ca. 5 %, in de steden iets meer, op het platteland iets minder.38 

Drie kinderen getrouwd 

Toen vader J an Barte Fokkert 48 jaar oud was, maakte hij voor het eerst 
een bruiloft van een van zijn kinderen mee. De oudste zoon Bar t trouwde op 
9 april 1769 te Waarder met de bijna vijfjaar oudere Maria de Haas. 

Een ongehuwde moeder vond in die tijd minder gemakkelijk een echtge
noot dan een maagd. Voor Willemijntje Janse Fokkert ging dat evenwel niet 
op. Zij trouwde op 25 februari 1770, ruim twee jaar na de geboorte van haar 
zoon Willem, in de kerk van Kockengen met de in die plaats wonende Hen
drik Jacobs Spruyt.5 

Willemijntje woonde in die tijd niet in Spengen, m a a r in Breukelen; in de ke rk van 
Breukelen gingen Willemijntje en Hendr ik (roepnaam Hein) in onder t rouw. Na h u n hu
welijk woonden zij tot in 1777 in Breukelen, waar ze zeven kinderen lieten dopen. D a a r n a 
woonden ze in Demmerik, waar ze kerkelijk onder Nieuwer Ter Aa vielen. Na h e t overlij
den van Hendrik (hij werd op 12 mei 1791 in Nieuwer Ter Aa begraven) keerde Wille
mijntje naa r Spengen terug. 3 9 
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Afb. 4. De dorpskerk van Kockengen, waar J a n Bar te Fokkert werd gedoopt, t rouwde, 
negen k inderen liet dopen en werd begraven. Deel van een gewassen tekening in Oost-
Indische inkt, omstreeks 1762 gemaakt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). 

Toen Bart en vervolgens ook Willemijntje trouwden, waren de ouders de 
jarenlange, door de veepest veroorzaakte geldzorgen redelijk te boven geko
men, zodat ze beide kinderen bij hun huwelijk materieel wat op gang kon
den helpen.40 

Vrome voormannen beklemtoonden dat ouders hun kinderen zo ver moesten brengen 
dat zij op een verantwoorde wijze op eigen benen konden staan. Daartoe behoorde ook dat de 
ouders hun daar toe s trekkende middelen meegaven, waaronder een financiële tegemoet
koming aan zoons die een eigen bedrijf wilden beginnen en een uitzet voor de dochters.4 1 
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Iets meer dan acht jaar na zijn zus Willemijntje trad, op 15 maa r t 1778, 
J a n Janse Fokkert in het huwelijk met Neeltje Verwey, waarover - zo schreef 
vader J a n Barte Fokkert - "wij verheugd en vergenoegd waren".42 

De vreugde over he t huwelijksgeluk van deze zoon en naamgenoot verkeerde slechts 
twee j a a r en twee dagen later "in droefheijd gelijk he t hier in dese tegenwoordige weereld 
veelti jds gaat". Hij stierf op 17 m a a r t 1780, waarover "wij alle heel bedroeft en rouwig 
waren , m a a r besonder sijn geliefde egtgenoot die een geruijme tijd lang h a a r t r a a n e h a a r e 
speijse was en geen wonder sij hadden liefde en vreede en sij bleef een bedroefde weduwe 
van twee en twint ig ijaar en twee kleijne weeskinderen sonder vader, dit verlies trof mijn 
en mijn lieve huijs vrouw ook heel swaar". Gelukkig was het allen duidelijk da t de over
ledene op zijn sterfbed vrede voor zijn ziel gevonden had.4 3 

De jonge weduwe hertrouwde na een kleine twee jaar , in januar i 1782, met J a n J a n s e de 
Jong u i t Harmeien. 4 4 

Levenseinde van de beide echtelieden 

Op 30 oktober 1781 stond Jan Barte Fokkert opnieuw bij een open graf, dit
maal gedolven voor zijn vrouw, die kort na haar 63ste verjaardag overleed.45 

Tien kinderen hadden ze samen gekregen, waarvan er zeven de moeder in 
de dood waren voorgegaan. Opmerkelijk is dat J a n in zijn autobiografie 
niets schreef over het overlijden van zijn vrouw en dat terwijl hij toch juis t 
in de j a ren daarvóór en daarna het meeste werk deed aan het op papier stel
len van zijn levensverhaal. 

Op ruim 69-jarige leeftijd schreef J an over het stukje leven dat nog voor 
hem lag: "hoe lang het nog sijn sal is alleen de heere bekent als het maa r 
sijn mag tot godes eer, tot nut voor mijn siel en tot stigting voor mijn even
mens en tot behoudenis voor land en kerk". Dat klinkt alsof hij zich oud of 
ziek voelde.46 

Toen op 25 februari 1792 de ruim 71 jaar oud geworden J a n Barte Fokkert 
te Kockengen in zijn laatste aardse rustplaats werd gelegd, waren alleen 
zoon Bart en dochter Willemijntje nog in leven. 

De eerstgenoemde van deze twee werd 53 jaar oud en is op 13 april 1798 te Kockengen be
g r a v e n . 5 

Willemijntje bereikte de leeftijd van ruim 81 j aa r en overleed op 25 augus tus 1827 te 
Laag-Nieuwkoop. Het zat h a a r ook in h a a r latere jaren in meerdere opzichten niet mee in 
he t leven. Op haar 44ste werd zij al weduwe. Een j aa r daarna stierf h a a r vader, bij wie ze 
toen een schuld van meer dan 1100 gulden had vanwege aan haa r verschafte geldleningen 
en voor h a a r betaalde schulden en gekochte goederen. Vader J a n Barte lijkt h a a r dus twee
maal op eigen benen te hebben gezet. Toen Willemijntje Spruyt-Fokkert stierf bezat ze ru im 
5 morgen wei- en hooiland in Oudhuizen in vrij eigendom, ter waarde van ƒ 1210,-. H a a r 
overlijden werd door twee buren aangegeven, hoewel haar zoon J a n toen in Portengen-Zuid 
woonde, niet ver van Laag-Nieuwkoop. De enige andere van h a a r k inderen die h a a r over
leefde, de eerder genoemde zoon Willem, was sedert eind 1804 boer in "Hollands Loenen", 
m a a r liet kort daarop zijn jongste kind dopen in de kerk van Nieuwer Ter Aa; in 1811 werd 
hij kerkel i jk overgeschreven van Loenen naa r Nieuwer Ter Aa.47 

Testament 

Toen het levenseinde van vrouw Hanna in zicht kwam, lieten J a n Barte 
Fokkert en zijn echtgenote op 20 september 1780 door de Kockengense schout 
Dirck van Schaardenburg een tes tament opmaken. Als getuigen t raden op 
de schepenen Cornelis de Bruijn en Gijsbert Blom.48 

In dat testament werd het volgende vastgelegd: (1) de langstlevende van 
hen beiden zou het vruchtgebruik van de gehele boedel krijgen, tot hertrou
wen; (2) Jannetje, hun ongetrouwde dochter, kreeg extra boven haa r erfdeel 
een legaat van 500 gulden toebedeeld; (3) Willem, de zoon van Willemijntje, 
kreeg een legaat van 100 gulden toegekend, dat bij de boedelscheiding in 
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mindering moest worden gebracht op het erfdeel van Willemijntje; (4) zoon 
Bar t en Hilbrandus van Schaardenburg, bierbrouwer van beroep, werden 
aangewezen tot voogd over eventuele toezichtbehoevende erfgenamen. 

De beperking van het vruchtgebruik tot zolang als de langstlevende der 
echtgenoten niet weer in het huwelijk trad, had te maken met het veiligstel
len van de erfenis van hun gezamenlijke nakomelingen en hun kinderen. 

Slotopmerkingen 

De autobiografie van J a n Barte Fokkert biedt ons geschiedkundig meer 
dan zo maar een verhaal over zo maar een gezin. Er valt ook in meer alge
mene zin het een en ander uit te leren. 

Het is een wijd verbreid misverstand dat de hoge kindersterfte in -vroeger 
eeuwen vooral door zuigelingensterfte werd veroorzaakt.49 Zij die zich in ge
nealogie hebben verdiept, weten wel beter. De dood was levenslang een vaste 
metgezel van de mensen. De leeftijden waarop de kinderen van J a n Barte 
Fokkert overleden illustreren dat nog eens: 0 (naamloos kind), 2 (Aaltje 2), 3 
(Reter 1), 5 (Pieter 2), 10 (Aaltje 1), 27 (Jan), 29 (Aaltje 3), 40 (Jannitje), 53 
(Bart) en 81 (Willemijntje). 

De protestantse boerengezinnen van Bart Janse Fokkert (Afbeelding 1; 13 
geboorten) en Jan Barte Fokkert (Afbeelding 3; 10 geboorten, 5 kinderen die 
de volwassen leeftijd bereikten) waren groter dan in hun tijd het doorsnee 
Nederlandse gezin, met gemiddeld zo'n 5 à 6 geboorten en 2 à 3 kinderen die 
de volwassen leeftijd haalden.50 

In geschiedkundige publikaties komt men nogal eens de opvatting tegen 
dat vroegere ouders, gewend aan een hoge kindersterfte en hoge geboorte
cijfers, zich gemakkelijker dan tegenwoordig schikten in het overlijden van 
hun kinderen en zich spoedig troostten met de komst van een nieuwe bore
ling.51 Het levensverhaal van J a n Barte Fokkert laat ons zien dat het gevoels
leven van ouders in de 18de eeuw nauwelijks verschilde van die uit de 20ste 
eeuw. 

Opmerkelijk is dat J an Barte Fokkert, na in het begin van zijn autobio
grafie zijn grote vreugde te hebben uitgesproken dat zijn ouders hem lezen 
en schrijven hadden laten leren, 8 nergens sprak over het schoolgaan en de 
leerprestaties van zijn kinderen. Toch valt nauwelijks aan te nemen dat hij 
er niet voor zorgde dat zij eveneens leerden lezen en schrijven, al zou het al
leen maar daarom zijn, dat hij hoe dan ook gewenst zal hebben dat ze zelf
standig de bijbel konden lezen. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1994a. J a n Barte Fokkert (1721 - 1792) uit Spengen schreef zijn eigen le
vensverhaal . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 1, blz. 44 - 50. 

2 Archief Historische Kring Breukelen, fotokopie van het door J a n Barte Fokker t eigen
handig geschreven manuscript . Deze fotokopie heb ik, te beginnen met de eerste tekst
pag ina , doorlopend gepagineerd . Deze bladzi jdenummering wijkt af van die welke 
door F.A. van Lieburg is gevolgd voor he t n o t e n a p p a r a a t in zijn boek Levens van 
Vromen (Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen, 1991); hij citeerde uit he t originele 
handschr i f t maar gebruikte in de noten bladzijdeverwijzingen conform de gedrukte 
editie van 1865 (zie noot 3). Omdat het originele handschrift en de gedrukte versie in
houdelijk niet altijd gelijkluidend zijn, geef ik hier verwijzingen naa r beide. 
In de transcript ies uit he t handschrift van Fokkert, welke in dit artikel zijn opgenomen, 
is de zogenaamde diplomatische methode gevolgd, omdat die zo dicht mogelijk bij he t 
origineel blijft. 

3 J a n Bar te Fokkert, 1865. Gedachtenis van de Wonderbare Wegen der Goddelijke Voor
zienigheid gehouden in den weg der bekering van Jan Barte Fokkert . Uitgave J. Littel, 
Woerden. Ongewijzigde herdruk 1948, Bureau "De Zaaier", Ammerstol, 78 blz. 

4 A.A. Manten, 1994b. J a n Barte Fokkert: boer in Spengen in de 18de eeuw. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 133 - 142. 
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6 D.J. Fokker, 1990. 1440 - 1990, het spoor van 550 jaar Fokker's. Ongepubliceerde bundel , 

waa rvan de in Leiderdorp wonende samenstel ler slechts 15 exemplaren vervaard igde . 
De heer J . Fokker, Oud Aa 27, Breukelen, was zo vriendelijk mij zijn exemplaar kor te 
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des Vleses" vaak eveneens sterker dan hun gereformeerde achtergrond. Zie Van Lie-
burg, 1991, blz. 46. 
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Samsom, Alphen aan den Rijn. Derde druk, bewerkt door G.F.W. Herngreen , 135 blz., 
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Tirion, Amsterdam, blz. 190 - 191. 
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19 Origineel van de autobiografie van Fokkert , blz. 33; gedrukte versie, blz. 44. Hierover 
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20 Manten, 1994a, blz. 50. 
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ber. Maar het begraafboek van Kockengen geeft 4 januari 1753 als de datum van de ter-
aa rdebes te l l ing . 

22 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 57; gedrukte versie, blz. 62. 
23 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 57 - 58; gedrukte versie, blz. 62 - 63. 
24 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 58 - 59; gedrukte versie, blz. 63. 
25 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 59 - 61; gedrukte versie, blz. 63 - 65. 
26 Ontleend aan Lea Dasberg, 1975. Grootbrengen door Kleinhouden als Historisch Ver

schijnsel. Meppel, blz. 31 - 32, met aanpassingen aan de concrete situatie van he t gezin 
F o k k e r t . 

27 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 62; gedrukte versie, blz. 65. 
28 Fokker t schrijft h ier duidelijk "veertig i jaren" (origineel van zijn autobiografie , blz. 

62), m a a r meldt ook dat hij toen dit gebeurde "ruijm drieendertig i jaar oud" was (zijn 
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tijd min of meer als hèt orthodox-gereformeerde handboek op he t gebied van de gezins-
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30 Wittewrongel, 1655, blz. 100. 
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44 Fokker, 1990, blz. IX-14. 
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46 Origineel van de autobiografie van Fokkert, blz. 67; gedrukte versie, blz. 68; Fokker, 
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47 Fokker, 1990, blz. X-5, X-6, X-7, XI-4 en gezinsblad XI. De waarde van weiland lag dus in 
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48 Fokker, 1990, blz. IX-5. 
49 Ook een vakhistoricus als Van Lieburg (1991, blz. 28) ontkwam (ondanks de datums op

genomen in zijn noot 122 op blz. 207) niet aan dit clichébeeld, toen hij schreef dat uit het 
huwelijk van J a n Fokker t en Hanna Borra negen kinderen werden geboren, "waar
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50 L.E. Clerkx, 1985. Kinderen in het gezin. In: G.A. Kooy (Red.), Gezinsgeschiedenis. 
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51 Zie hierover bijvoorbeeld J. Noordman en H. van Setten, 1988. De ontwikkeling van de 
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L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"), e e n 
voorbeeldige wandelaar* 

Marcel M. Claassen 
Muntweg 5, 6532 TE Nijmegen 

* Rede, uitgesproken bij de Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, Breukelen, 30 sep
tember 1994. De auteur is lid van verschillende werkgroepen binnen de Koninklijke 
Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding en deelnemer aan de Vierdaagse Af
standsmarsen sedert 1961. 

Wanneer we in Breukelen samenzijn om de heer L.C. Dudok de Wit t e 
herdenken, komen we er niet omheen "onze" Kees te p laatsen in het licht 
van zijn tijd, zijn omgeving en zijn betekenis voor de mensen van vandaag 
en morgen. 

In de tijd van Kees Dudok de Wit was lopen heel gewoon. Kees liet vaak 
bezoek met een rijtuig bij het spoorwegstation ophalen, m a a r dat was meer 
u i t hoffelijkheid dan ui t noodzaak. Weinigen zouden he t in die tijd een 
bezwaar hebben gevonden de afstand te voet af te leggen. Men was er aan ge
wend om heel veel te moeten lopen. En als vrijetijdsbesteding was een om
metje maken letterlijk recreatief. 

In Kees' tijd kwam de georganiseerde sportbeoefening op, waaronder het 
wandelen in groepsverband. Zijn broer Bram en hij s t imuleerden dat. Deze 
ontwikkeling bezorgde Kees ook enkele erefuncties, zoals het erevoorzitter-
schap van de Rotterdamsche Athletiek Vereeniging "Pro Patr ia" en van de 
U t r e c h t s c h e G y m n a s t i e k - en Sche rmvereen ig ing "Bato" . In h o e v e r r e 
daarbij de waardering voor Kees' sportieve prestaties belangrijker was dan 
de overweging hem als suikeroom stroop om de mond te smeren is een inte
ressante vraag. 

Met hun steun aan de organisatie van de eerste officiële wandeltocht in 
juni 1893 legden Bram en Kees Dudok de Wit de grondslag voor een vorm 
van bewegen die meer in de sfeer van de lichamelijke opvoeding lag dan tot 
de wereld van de atletiek en de prestatiesport behoorde. 

Ook bij het scheppen van de Vierdaagse stonden trainingsmotieven voor
op: lui tenant Casper Viehoff van het 8ste Regiment Infanterie te Arnhem 
schreef in juli 1907 een brief waarin hij voorstelde met zijn detachement van 
Arnhem naa r Breda te marcheren om daar met zijn m a n n e n deel te nemen 
aan de Spor tdagen voor het Veldleger, die de l a t e re opr ich te rs van de 
Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO) daa r organi
seerden. Hij kreeg ten antwoord dat zo'n vierdaagse mars de prestat ies van 
zijn groep nadelig zou beïnvloeden, maar toen Viehoff daarop voorstelde na 
afloop van de sportdagen naar de kazerne terug te lopen kreeg hij eveneens 
nul op het request. 

De Sportdagen van het Veldleger en de Vierdaagse waren bedoeld om de 
dienstplichtigen die sedert 1899 onder de wapenen werden geroepen te oefe
nen in het dragen van de 22 kilogram bepakking waarmee de recruten toen 
opgezadeld werden en waarbij was vastgesteld dat sommigen na verloop van 
tijd middenvoetsbeenbreuken opliepen (zoals een rappor t van de Mil i tair 
Geneeskundige Dienst uit 1906 documenteert). 

De mensen die zich via de NBvLO inspanden de gezonde lichaamsoefe
ning te bevorderen, zochten in de kring van sportievelingen en in sport geïn
teresseerden naar medestanders. Het is niet vreemd dat Kees Dudok de Wit 
daarbij als uithangbord voor het wandelen in aanmerking kwam. 

Toch is er geen direct verband tussen de Vierdaagse en het Breukelse 
wandelfenomeen. Integendeel. Juis t op het moment dat de NBvLO zijn ac-
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tiviteiten begon (1908), trok Kees zich uit het openbare leven terug. 
In de Revue der Sporten is dat ook terug te vinden: alleen in het eerste 

nummer van de tweede jaargang, gedateerd 28 mei 1908, komt "onze beken
de Kees" nog voor in het rijtje gulle gevers van medailles voor de viering van 
he t Eers te Lustrum van de Nederlandsche Korfbalbond op 2 juni van dat 
j aa r . Hij s taat daar genoemd samen met Dr M. Meyers, de Gemeente Am
sterdam, de NBvLO, de Volksweerbaarheid, broer Bram Dudok de Wit (die 
door de pers me t de eret i te l "onze minis ter van sport" begiftigd was -
Manten/Verkuil, blz. 218) en anderen, die de 27 twaalftallen een onvergete
lijk toernooi moesten bezorgen. De medaille van Kees, een zilveren plak als 
tweede prijs in afdeling II, "aangeboden door de heer Dudok de Wit van 
Slangevecht", werd gewonnen door Vitesse I uit Leiden (Revue der Sporten, 
jaargang 2, nr. 2, d.d. 11 juni 1908, blz. 34). 

Dr M. Meyers was niet alleen erelid van de Nederlandsche Korfbalbond, 
m a a r ook b e s t u u r d e r van de Amste rdamsche Bond voor Lichamel i jke 
Opvoeding en als zodanig later de eerste "marsleider" van de Vierdaagse. In 
1918 kwam hij bij een auto-ongeluk om het leven. 

Bij de Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding beschikte men over een bu
reau van drie leden die belangeloos hun werkzaamheden verrichtten en voor grote kinde
ren van 10 tot 14 j aa r op de terreinen van de IJsclub en op die aan de Constantijn Huygens-
s t r a a t en Parkschouwburg openluchtspelen organiseerden, terwijl die voor de kleintjes van 
4 tot 10 j a a r plaatsvonden op de speelplaatsen van de openbare scholen "welwillend afge
s t aan door he t Gemeentebestuur". De groten vermaakten zich met korfbal (!) - onder in
vloed van Meyers? -, slagbal en andere spelen, de kleinen in de zandbak met emmert jes , 
scheppen, zandvormpjes en daarbuiten met hoepels, tollen, ballen enz. (Revue der Sporten, 
15 oktober 1908, blz. 342). Met andere woorden, het had veel weg van de spelen die Kees eer
der in Breukelen voor de kinderen organiseerde. Er speelden in Amsterdam gemiddeld 
zo'n 1500 kinderen mee; opvallend is dat er vóór de vakantie 2761, in de vakantie 4800 en 
na de vakant ie slechts 1050 kleine kinderen kwamen. "De maatschappeli jke positie van de 
mensen brengt [met zich] mee, dat ze hunne spruiten dikwijls alleen moeten la ten . Daarom 
is he t een groote geruststelling voor hen dat ze de hunnen eenige uren per dag goed verzorgd 
weten" (Revue der Sporten, 15 oktober 1908, blz. 342). 

Van Bram Dudok de Wit is bekend dat hij bij de trainingen voor de Olym
pische Spelen van Londen (1908) in Rotterdam Frits Baron van Tuyll van 
Serooskerken, de eerste voorzitter van de NBvLO en later voorzitter van het 
N e d e r l a n d s Olympisch Comité, ontmoet te , alsmede W.C. H a r t m a n , de 
voorzitter van het Uitvoerend Comité, die in 1911 een boekje over het wande
len zou schrijven. Kees was toen (zoals gezegd) al uit beeld. 

Overigens nam aan die vooroefeningen en de Spelen in Londen de in 1886 geboren Rot
t e r d a m m e r H.J . van de Wal deel, die nog in 1976 voor de 19de maal deelnemer zou zijn aan 
de Vierdaagse te Nijmegen. En George Büff, die in 1897 de revanche van de eerste wandel
tocht winnend afsloot (op Slangevecht), zat in 1940 met William Sutherland - die onder an
dere in 1916 de Vierdaagse liep - in het Comité van Aanbeveling voor de Dudok de Wit Her
d e n k i n g s m a r s , maar is op de Vierdaagseparcoursen niet gezien (vgl. Manten /Verku i l , 
blz. 270). 

In 1931 had de eerste Dudok de Wit herdenkingsmars plaatsgevonden en 
te r gelegenheid van het 10-jarig bes taan schreef William Suther land , de 
Haagse lange-afstandsloper die Kees nog persoonlijk gekend had, een lo
vend stuk dat goed aansloot op het boekje dat deze wandelfanaat in 1925 al 
het licht had doen zien en waarin hij fel van leer trok tegen de onzorgvuldige 
wijze waarop met Kees' nala tenschap was omgesprongen. "Wat door één 
hand met zoveel zorg bijeengebracht was werd openbaar verkocht en ver
spreid n a a r alle windstreken" (Verkuil, blz. 93). Ik teken hierbij aan dat 
zowel Verkuil (blz. 93 - 94) als in zijn voetspoor Manten/Verkuil (blz. 144 -
145) de veiling laten plaatsvinden in 1915, terwijl de afbeeldingen 1913 als 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10 nr. 1, 1995 



60 

j aa r vermelden! Dat laatste jaartal lijkt mij het juiste. 
Dat de eerste Dudok de Wit Herdenkingsmars pas in 1931 georganiseerd 

werd, is niet zo vreemd als we ons realiseren dat de eerste specifiek als wan-
delclub opgerichte vereniging uit 1928 (Rotterdam) stamt. 

In de d a a r a a n voorafgaande decennia hadden andere spor ten min of 
meer vaste regels en organisaties gekregen, maar behalve he t t ra inen voor 
de Vierdaagse was wandelen als sport een rare eend in de bijt gebleven, 
omdat de atletiek het wedstrijdelement node miste (bij snelwandelen is er 
wel sprake varf een winnaar) en het toerisme zich niet kon vinden in de 
lengte van de af te leggen afstanden en het militaire karak ter van de dag-
m a r s e n . 

Daarom is het verwonderlijk dat de uitstraling van de Vierdaagse tot op 
de dag van vandaag stand houdt, waar wandelverenigingen veel meer a a n 
ups en downs onderhevig zijn geweest, zoals Manten en Verkuil ook aan de 
hand van de Dudok de Wit-wandeltochten aantonen (blz. 287 - 288). 

Honderd jaar en 48 uur na Neerlands eerste Wandeltocht liepen vertegen
woordigers van allerlei soorten wandelen zo goed en zo kwaad als he t (nog) 
ging de route van Amsterdam over Abcoude naar Breukelen en via Hilver
sum en Weesp naar de hoofdstad terug. Allen die het meebeleefden zullen 
het hun leven lang niet vergeten. 

Ik moge daarom het Comité Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit -
onderdeel van de Historische Kring Breukelen - hierbij als aandenken de 
trofee overhandigen die ook de deelnemers aan deze wandeling over 85 kilo
meter is uitgereikt, met het verzoek deze een plaats te geven bij die archiva
lia van de Kring die tot in lengte van jaren getuigen van de betekenis van 
Kees de Tippelaar voor Breukelen en de wandelsport in Nederland. Ik her
haal daarbij de woorden van de 82-jarige Jac. Heidendaal, die de laats te 33 
kilometer van Hilversum naar Amsterdam meeliep en vier dagen la te r 'om 
het af te leren' van Amsterdam naar Hilversum wandelde: "Het zou fijn 
zijn als over honderd jaar tien anderen deze dag net zo mogen beleven". 

Zo zijn de voettocht van Kees over Java , zijn marsen n a a r Wenen en 
Parijs, m a a r vooral zijn steun aan schijnbaar dwaze init iatieven blijvend in
spiratie voor wie geen gebaande wegen willen gaan. 

Bronnen 

Revue der Sporten, 2de jaargang, 1908 - 1909. 
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de Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913. Stichting Historische Reeks Breukelen / Uit
geverij Verloren, Hi lversum. 

Wm. Suther land , 1925. 30 J a a r Wandelsport en 4-daagsche Afs tandsmarschen. Zierikzee. 
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B r e u k e l e n . 
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Inventarisatie van de archieven in de archief
bewaarplaats van de gemeente Breukelen 

Drs. W.F.M. Ahoud 
Orchislaan 15-3, 6833 AD Arnhem 

Eind 1994 was het eindelijk zover, dat de verschillende archieven van de gemeente 
Breukelen na een grondige inspectie, herordening, selectie en beschrijving door middel 
van zeven inventarissen toegankelijk waren gemaakt.1 Reeds in maart 1990 werd door 
mevrouw M.S. Renssen-Boele een aanvang gemaakt met de bewerking van enkele hon
derden strekkende meters papier, die in de loop van vele jaren in de archiefkluis onder het 
park en op de afdelingen en zolders van het gemeentehuis waren bijeengebracht. Na enke
le perioden waarin niet permanent aan de inventarisatie kon worden gewerkt, heeft 
mevrouw K.R.M. Nijkamp in 1992 gedurende een viertal maanden de werkzaamheden 
voortgezet, waarna schrijver dezes vanaf augustus 1992 het roer overnam. Al met al is aan 
het hele inventarisatieproject ruim drie jaar gewerkt. 

Gezien de aard, omvang en toestand van de archieven hoeft de lange tijd die aan de in
ventarisatie is besteed geen verwondering te wekken. Het huidige Breukelen is voor het 
grootste deel ontstaan uit (indirecte) samenvoegingen met voormalige buurgemeenten die 
tussen 1857 en 1989 hebben plaatsgevonden. De laatste gemeentelijke herindeling, waarbij 
Kockengen per 1 januari 1989 in Breukelen opging, markeert het eindpunt van de inventa
risatie. Alle voormalige gemeentelijke bestuurseenheden (namelijk die van Breukelen-
(-Nijenrode), Breukelen-St. Pieters, Kockengen, Laag Nieuwkoop, Loenersloot, Ruwiel en 
Portengen-Noordeinde) hebben gezorgd voor een min of meer uitgebreide schriftelijke 
neerslag van hun ambtelijk handelen. Maar ook de zogenaamde gerechten, de rechtsvoor-
gangers van de gemeenten, hebben in ruime mate hun archivalische sporen nagelaten. 
Van deze (gecombineerde) gerechtsbesturen zijn twaalf archieven bewaard gebleven.2 

De thans afgeronde inventarisatie van de zich in Breukelen bevindende archieven 
vloeide voort uit de taken die in de nu nog vigerende Archiefwet van 1962 werden gesteld. 
Deze legt onder meer de verplichting op om archiefbescheiden in goede en geordende staat 
te bewaren en openbaar te houden.3 In de eerste plaats dienen archieven te worden bewaard 
op grond van hun functie als bestuursinstrument. Zij bevatten bewijsstukken van het han
delen van de gemeentelijke overheid en dienen als "papieren geheugen". Ten tweede die
nen archieven als bewijsstukken voor de burgers. Zij documenteren ook rechten en belan
gen van de burgers. Pas op de derde plaats staat het belang als cultureel erfgoed. 

Naarmate archiefstukken ouder zijn, verliest de eerste functie aan kracht en drukt het 
culturele belang over het algemeen een steeds zwaarder stempel. Archiefbescheiden 
daterende van vóór de invoering van de Gemeentewet van 1851 komen vrijwel niet in aan
merking voor vernietiging; die van na dat jaar echter in toenemende mate wel.4 Met de 
Breukelse archieven is dienovereenkomstig gehandeld. Daarbij dient te worden opge
merkt dat in voorkomende gevallen bij de beoordeling tot vernietiging van bepaalde stuk
ken gelet is op de mogelijke (toekomstige) historische waarde daarvan, ook al spelen in de 
gemaakte keuzen subjectieve aspecten zeker een rol. 

De Breukelse archieven vertonen qua structuur vele overeenkomsten, maar daarnaast 
ook een aantal onderlinge verschillen. Lokale bijzonderheden, lacunes, materiële om
vang en bestaansduur van de desbetreffende archiefvormende instellingen maken dat 
men wat men in het ene archief aantreft, niet per se ook in dezelfde vorm of uit dezelfde pe
riode in een ander archief terugvindt. Ter verduidelijking van een aantal van deze ver
schillen dient het volgende overzicht van de archiefomvang en aantallen archiefeenheden 
(inventarisnummers):5 

Archiefinventaris Omvang Aantallen invente irisnummers 
(in strekkende 
meters) Oud archief Nieuw archief Totaal 

Breukelen(-Nijenrode) 53 m 637 2369 3006 
Breukelen-St. Pieters 27,5 m 849 935 1784 
Kockengen 46 m 814 2291 3105 
Laag Nieuwkoop 15 m 637 797 1434 
Loenersloot 22 m 666 1071 1737 
Ruwiel 23 m 151 1226 1377 
Portengen-Noordeinde 1,5 m 20 151 171 
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De geïnteresseerde onderzoeker zullen deze getallen niet al te veel zeggen. Hem of h a a r 
is he t vooral te doen om de inhoud van deze archiefbronnen. Voor welke vragen k a n m e n in 
de Breukelse archieven terecht? Een antwoord op die vraag kan hier natuur l i jk niet gege
ven worden, omdat men zich talloze vragen kan stel len. Wel kan , zij he t globaal , een 
schets worden gegeven van de aard der verschillende archieven. Daar in onderscheiden 
wij de zogenaamde oud-archieven, met name die van de gerechten die in de mees te geval
len tot 1811 hebben bes taan, en de zogenaamde nieuw-archieven, namelijk die van de ge
meentel i jke overheden. 6 Bij de inhoud van de oude archieven ligt de nadruk op financiële 
aspecten. We treffen daar in dan ook diverse naas t e lkaar gevormde be las t ingser ies a a n 
die vanwege he t gerechtsbestuur of de provinciale overheid werden geheven. De lokale be
las t ingen waren veelal gekoppeld aan de indertijd nog zeer eenvoudige dorps reken ingen . 
Daar in veel gevallen de gezinshoofden met name worden vermeld, k a n door vergel i jking 
met andere belas t ingjaren worden nagegaan hoe de maatschappel i jke ontwikkel ing van 
de betreffende gezinnen verliep. Bovendien leren onder andere de dorpsrekeningen ons 
welke publieke werken werden uitgevoerd en door wie. We ontdekken de hoogte der t racte-
menten en emolumenten en de benoeming van diverse functionarissen. S tukken betref
fende armenzorg, zoals de akten van indemnitei t , verschaffen ons een beeld van de nieu
welingen die zich vanaf de 18de eeuw in de dorpen vestigden en inwoners die de dorpen 
verl ieten. Een dergelijke bron biedt dus belangrijke informatie voor diegenen die zich m e t 
genealogisch onderzoek bezighouden. 

Wanneer de gerechtsbesturen definitief hebben plaa tsgemaakt voor gemeentebes turen , 
en wij dus te maken krijgen met de nieuw-archieven, zien we dat deze bes tuursvorm wordt 
vergezeld door een a lmaar groeiend takenpakket . Aan de hand van de r aadsno tu l en kun
nen wij ons een beeld verschaffen van de behandelde onderwerpen en de beleidsvorming 
daa romt ren t . Onde r s t eunend mater iaal is rijkelijk aanwezig in de vorm van correspon
dentie, financiële bescheiden, akten en registers. Met de toename van de lokale overheids
bemoeienis op ter re inen als openbare orde en veiligheid, zedelijkheid, gezondheid, maa t 
schappelijke zorg en onderwijs is het mogelijk om het gestaag veranderende en complexer 
wordende sociaal-maatschappeli jke leven van elk van de onderdelen van de huidige ge
meente Breukelen in k a a r t te brengen. 

Door de inventar i sa t ie zijn de oude nummers van de archiefstukken komen te verval
len. Waar nodig beva t ten de nieuwe inventar issen een concordans om de vroegere num
mers te kunnen "vertalen" in de nieuwe. Dat is bijvoorbeeld nodig als u bronnen wenst te 
raadplegen die genoemd zijn in de noten in de eerste negen jaa rgangen van dit tijdschrift. 

Ik mag bes lu i ten met de wens dat met he t gereedkomen van de i nven t a r i s a t i e der 
Breukelse archieven de basis is gelegd voor een optimaal gebruik van de mogeli jkheden 
die elk van deze de onderzoeker biedt. 

Noten 

1 Deze inventarissen zijn doorlopend genummerd: 
Deel 1: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Breukelen-Nijenrode, 1569 - 1948; 
en de gemeente Breukelen, 1949 - 1988 (1992). 
Deel 2: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Breukelen-St. Pieters, 1628 - 1948 
(1964). 
Deel 3: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Kockengen, 1599 - 1988 (1993). 
Deel 4: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Laag Nieuwkoop, 1667 - 1942. 
Deel 5: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Loenersloot, 1663 - 1964 (1965). 
Deel 6: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Ruwiel, 1573 - 1964. 
Deel 7: Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Portengen-Noordeinde, 1713 - 1857 
(1862). 

2 Alleen het archief van het oude gerecht Breukelen-St. Pieters (= Breukelen-Proostdijgerecht) 
ontbreekt volledig. 

3 Archiefwet 1962, art. 2 en 7. 
4 Archiefstukken uit de periode 1940 - 1945 zijn in verband met de Tweede Wereldoorlog van vernieti

ging uitgesloten. 
5 In dit overzicht is geen rekening gehouden met het semi-statisch archief van de gemeente Breukelen 

(periode 1949 - 1988), ter lengte van 41 m en ca. 2700 inventarisnummers omvattende. De inventaris 
van dit code- en dossierarchief zal te zijner tijd in de inventarissenreeks als nr. la verschijnen. 
Bovendien is in dit verband het zogenaamde Bouwarchief (waaronder dat van het Plassengebied) 
buiten beschouwing gelaten. 

6 Andere oud-archieven, zoals die van de kerspelen en kerken en nieuw-archieven, zoals die van ge
meentelijke bedrijven, verzamelingen en collecties blijven hier buiten bespreking. 
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Mededelingen van het bestuur 

HKB-voorjaarsledenbyeenkomst op woensdagavond 12 apr i la . s . 

De vaste voorjaarsledenbijeenkomst van de Historische Kring Breukelen wordt in 1995 
gehouden op woensdagavond 12 april, 19.30 uur, in het Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breu
ke len . Let op de datum: de vergadering is twee weken later dan in ons vorige tijdschrift-
nummer werd aangekondigd. 

Deze bijeenkomst begint met de gebruikelijke korte huishoudelijke vergadering, waar
voor ongeveer een h a l f u u r is ui tgetrokken. De agenda vermeldt behalve de jaarvers lagen 
en het vaststellen van de begroting voor 1996 ook het punt bestuursverkiezing. In he t vorige 
t i jdschrif tnummer deelden we u reeds mee dat he t reglementair aftredende bestuursl id de 
heer G. Versloot herverkiesbaar is, terwijl in de plaats van Mw. N. Peppink-Greven Mw. 
Th. Wisse-de Boer (Griftenstein 15, 3621 XJ Breukelen) als eerste secretaris van de Kring 
wordt voorgedragen. Inmiddels heeft ook de heer J . Pol besloten terug te treden. Voor die va
cature stelt het bestuur u Mw. Patricia Poelmann (G. van Nijenrodestraat 97, 3621 GG Breu
kelen) voor. Tegenkandidaten voor één of meer van de genoemde bes tuursp laa tsen kunnen 
schriftelijk worden aangemeld (p/a de tweede secretaris H. Polderman) door een groep van 
ten mins te t ien leden, onder bijvoeging van een door de kandidaa t getekende verk lar ing 
da t hij/zij ins temt met de kandidaatstel l ing. 

Na een korte pauze zal Mw. Judi th Hokke h a a r voordracht houden over liefde, huwelijk 
en gezin in de 17de en 18de eeuw, welke in 1994 wegens ziekte niet doorging. Zij biedt u een 
boeiend verhaal uit he t dagelijks leven van een paar honderd jaren geleden, dat u beslist 
zal aanspreken . Leden hebben gratis toegang; van niet-leden wordt ƒ 5,- gevraagd. 

Herdenking 50 jaar herkregen vrijheid 

Uiteraard s taa t ook de HKB er in 1995 bij stil dat 50 jaar geleden de Tweede Wereld
oorlog eindigde. We doen dat - dank zij de gewaardeerde medewerking van de heer A. 
Pr ins - met filmavonden, waarin zowel de oorlogshandelingen worden getoond als de ont
wikkelingen 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, 
woensdagavond 3 mei in he t Parochiehuis te Breukelen, aanvang steeds 20.00 uur . Op de 
dr ie avonden zijn verschillende, uit historisch oogpunt zeer interessante d o c u m e n t a i r e 
films te zien. In Breukelen s taa t onder meer de door Dr. Hoogland aan de HKB geschonken 
film over Breukelen en de Tweede Wereldoorlog op het programma. 

Leden k u n n e n gra t i s naar deze filmvertoningen; niet-leden betalen ƒ 5,- per avond. 
Overdag op 1 mei is er een besloten voorstelling voor de mensen van De Twijg en De Aa. 

Van 24 april t/m 5 mei 1995 (behalve de zondagen), 10.00 - 16.00 uur, zal een HKB-ten-
toonstelling over het thema Oorlog en Bevrijding te zien zijn in de garage van he t autobe
drijf Roeleveld aan de Straatweg. Deze expositie zal bij ouderen veel her inner ingen oproe
pen, m a a r ook jeugdige bezoekers veel te zeggen hebben. Toegang: HKB-leden en school
klassen onder begeleiding gratis, volwassen niet-leden ƒ2,-; kinderen t/m 14 j a a r ƒ 1,-. 

HKB-excursie 1995 

De jaarl i jkse HKB-excursie is op zaterdag 20 mei 1995. We bezoeken ditmaal he t kas
teel-museum Sypesteyn te Loosdrecht, waar we met uitgebreide toelichting zullen worden 
rondgeleid en ook de tu in kunnen bezichtigen. 

Tijdens een kopje koffie in het theehuis zal de heer R. Loenen uit Austerlitz bovendien 
het een en ander vertellen over Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht), waarvan de geschiedenis op
merkel i jk verschi l t van andere veenontginningsgebieden in onze omgeving. 

De deelnamepri js is voor HKB-leden ƒ 5,-, voor niet-leden ƒ 10,-. Voor vervoer n a a r 
Nieuw-Loosdrecht en terug moet u zelf zorgen (carpoolen!); bij de kerk, tegenover Sype
steyn, is parkeer ru imte . 

Verdere HKB-activiteiten in 1995 

Evena ls in andere j a ren zal de HKB met een eigen k raam aanwezig zijn t i jdens de 
j a a r m a r k t e n in Breukelen en Kockengen. Wanneer u ons daarbij een paar uurt jes wilt as
sisteren, kun t u zich melden bij de 1ste secretaris. 

Zaterdag 9 september 1995 doet ook Breukelen weer mee aan de Open Monumentendag. 
Op woensdag 4 oktober 1995, aanvang 20.00 uur, is er een HKB-avond in gebouw Het 
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Anker in Nieuwer Ter Aa. De heer Arie Manten zal daar spreken over de geschiedenis van 
Nieuwer Ter Aa en omgeving in de tijd van de grote veenontginningen en de s t ich t ing van 
het huis Ter Aa en de kerk. De toegang is voor leden gratis; anderen betalen ƒ 5,-. 

De jaar l i jkse bloemenlegging bij he t beeld van L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippe
laar") in he t park van Boom en Bosch vindt in 1995 plaats op vrijdagmiddag 6 oktober, 16.30 
uur . Iedereen is daar welkom. Daaraan voorafgaand wordt in Boom en Bosch een kor te 
he rdenk ings rede ui tgesproken (alleen toegankelijk op uitnodiging). 

De HKB-najaarsledenvergadering zal op woensdag 1 november 1995 worden gehouden 
in he t Parochiehuis te Breukelen, aanvang 20.00 uur. Dat wordt opnieuw een vertelavond, 
onder leiding van de heer Henk van Es, met medewerking van verschil lende oudere Breu
k e l a a r s . Toegangspri js: leden grat is , anderen ƒ 5,-. 

U i t e r a a r d is iedereen harteli jk welkom om eens langs te komen op onze wekeli jkse 
werkavond in he t souterrain van Boom en Bosch; iedere dinsdag (behalve in juli en augus
tus en tussen Kerstfeest en Nieuwjaar) kun t u tussen 19.30 en 22.00 uu r b innen lopen . 
Wanneer u iets wilt bespreken waarbij archiefstukken of l i te ra tuur nodig zijn, is he t pret-
tig als u ons minstens 24 uur tevoren over uw gespreksonderwerp informeert. 

Ledenaantal 

Zoals gebruikelijk in he t eerste t i jdschriftnummer van een nieuwe j a a r g a n g , geven we 
u ook nu een overzicht van de ontwikkelingen in he t HBK-ledenbestand over h e t afgelopen 
ka lender jaa r . Ter vergelijking zijn tussen haakjes de cijfers over 1993 toegevoegd. 

Op 31 december 1994 stonden er 739 (1993: 717) namen van betalende leden op onze lijst, 
plus 14 (15) ruil l idmaatschappen en 13 (12) betaalde abonnementen op ons tijdschrift. In de 
loop van 1994 kregen we er 55 nieuwe leden bij en verloren we er 6 door overlijden. Drie 
mensen moesten wegens spoorloos vertrek uit onze gemeente door he t bes tuur van de leden
lijst worden afgevoerd en 8 werden wegens wanbetal ing geroyeerd. Bij de overgang van de 
ledenlijst 1994 naar die voor 1995 moesten we 20 leden afboeken wegens opzegging, m a a r 
konden we ook 5 namen toevoegen van mensen die met ingang van he t nieuwe j aa r lid 
wensten te worden. Zodoende startte de nieuwe lijst met 724 betalende leden (1 j anuar i 1994: 
701). He t groeicijfer was een stuk lager dan vorig j aa r (31-december-cijfers: 3,1 ve r sus 
6,4 %; 1-januari-cijfers: 3,3 versus 5,6 %). De groei kwam geheel ui t ons lokale werkgebied 
en was daarbinnen zeer gelijkmatig gespreid. Onder de leden per eind 1994 waren 541 (529) 
m a n n e n , 193 (183) vrouwen en 5 (5) onpersoonlijke leden (scholen, instel l ingen). 

De geografische verdeling van het ledenbestand was als volgt: 
Breukelen-Midden + Noord 375 (365) = 50,7 % 
Breukelen zuid van de oprit naar de hoge brug 66 (60) = 8,9 % 
Breukelen oost van de Vecht (Zandpad - Scheendijk) 29 (27) = 3,9 % 
Breukeleveen 9 (9) = 1,2 % 
Breukelen west van he t Amsterdam-Rijnkanaal 30 (30) = 4,1 % 
Nieuwer Ter Aa (incl. Oukoop) 36 (34) = 4,9 % 
Kockengen (incl. Portengen, Sperigen, Laag-Nieuwkoop) . 95 (92) = 12,9% 
Neder land buiten gemeente Breukelen en Breukeleveen . . 97 (98) = 13 ,1% 
Bui tenland 2 (2) = 0,3 % 

Van de leden buiten Breukelen en Breukeleveen woont iets meer dan de helft in de buur
gemeenten : Maarssen 17, Loenen 13, Ronde Venen 6, Loosdrecht (excl. Breukeleveen) 5, 
Woerden 4, Vleuten-de Meern 3, Hilversum 3. Nog eens 14 wonen in de res t van de provin
cie Utrecht; 31 hebben een adres in overig Nederland. 

Reorganisatie van de archieven van de Gemeente Breukelen 

In de afgelopen ja ren zijn de gemeenteli jke archieven ingri jpend gereorgan isee rd en 
zijn nieuwe inventarisl i jsten gemaakt . Zie hierover he t artikel van de heer Ahoud op blz. 
61 - 62 van dit tijdschriftnummer. Vanaf de jaargang 1995 volgen we in de noten bij de arti
ke len de nieuwe archiefindeling met de bijbehorende nieuwe n u m m e r s . De verwijzingen 
n a a r gemeenteli jke archiefstukken in de eerste negen jaargangen zijn verouderd. 

V a n d a l i s m e 

Tijdens het weekend van 4/5 februari 1995 werd het door de HKB aan de Korte Kerkweg 
te Kockengen geplaatste informatiepaneel (waarin ƒ 1400,- was geïnvesteerd) ui t de grond 
gerukt en weggenomen. Het bestuur vond het op dinsdagochtend, na het nodige zoekwerk, 
te rug in he t water van de Heycop. Een ontmoedigende ervaring! 
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Een veelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913 

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

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

Maar Kees verschafte meer aanleidingen om hem in herinnering te houden. 
Zijn grote voetreizen (zijn beroemde, door Celebes, in de lengterichting door 
Java, in Amerika, en naar Parijs en Wenen, en verscheidene minder bekende 
"tippelingen") maakten hem een van de grondleggers van het lange-afstands-
wandelen en daarmee van de vierdaagse wandelmarsen. Zijn correspondentie 
was beroemd en de in zijn opdracht gedrukte en door hem, in zijn merkwaardige 
eigen stijl beschreven prentbriefkaarten zijn tot op de dag van vandaag een ge
liefd verzamelobject. 

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

Nog jaarlijks wordt hij in Breukelen herdacht. Gedurende de laatste jaren is 
terecht meer de aandacht gevestigd op de mens achter de wandelaar, grapjas 
en kindervriend. 

Al deze facetten zijn belicht in een nieuw boek over hem, waarin hij op even
wichtige wijze wordt geportretteerd en in het kader van zijn tijd geplaatst. Het 
verscheen 150 jaar na zijn geboortedag en 80 jaar na zijn overlijden. 

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

Het boek kost in de boekhandel ƒ 49,50. Voor leden van de Historische Kring Breukelen geldt 
een gereduceerde prijs van ƒ 37,50 indien zij het boek tegen contante betaling afhalen op een 
van de onderstaande adressen: 

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

Dit zeggen de recensenten erover: 

"Een 'leuk' boek over een 'leuke' man" (Spiegel Historiael, oktober 1994) 

Een "kostelijk boek dat iedereen die de historie van Breukelen en van de 
Vechtstreek een warm hart toedraagt behoort aan te schaffen" (A.J.A.M. Lisman 

in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, september 1993, blz. 166 -167) 

"Een lijvige, anekdotische studie over de dorpsheid die een - bescheiden -
nationale faam verwierf" (Het Parool, 2 juli 1993) 

"Ondanks de vele geschiedkundige feiten, een zeer makkelijk leesbaar boek 
waarin veel duidelijk wordt over de manier van leven van met name de 

gegoede burgerij, waartoe de familie Dudok de Wit behoorde" 
(Utrechts Nieuwsblad, 5 juli 1993) 

ISBN 90.6550.119.3 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Tekening van de ridderhofstad 
Oudaen uit 1935 (Collectie Historische Kring Breukelen). In de periode 1827 -
1889, toen Oudaen in het bezit was van het geslacht Duuring, was het toe 
aan een ingrijpend herstel. In de westgevel werden toen vier ramen dicht
gemetseld en de muur werd bekleed met een houten wand. De prent toont 
het daardoor ontstane aanzicht. In de periode Dukes (1974 - 1984) werd bij 
een grondige restauratie de oude muur weer in het zicht gebracht. 


