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De eerste jaren in het bestaan van de polder 
Oukoop (1) 

D. Reyneveld 
Linnaeusdreef 32, 3621 XW Breukelen 

Inleiding 

Op 30 september 1642 werd het octrooi om het gebied, dat daarna de polder 
Oukoop zou heten, te omkaden en te voorzien van de middelen om het land 
droog te houden, goedgekeurd door de Staten van Utrecht. 

De volledige teks t van he t octrooi werd eind vorig j a a r in dit tijdschrift afgedrukt.1 De 
rege ls van de t r ansc r ip t i e zijn genummerd om verwijzing d a a r n a a r gemakkel i jker te 
maken . De betreffende rege lnummers zijn in dit artikel tussen haakjes vermeld. 

Voor de bestuurders en de bewoners van het gebied brak met het van 
kracht worden van het octrooi een tijd aan, waarin vele en vaak onbekende 
problemen moesten worden overwonnen. Dit artikel belicht een aantal as
pecten, die met de uitvoering van het waterstaatkundige werk samenhin
gen. Daarnaas t wordt aandacht geschonken aan aanverwante zaken, die 
soms een historische verklaring nodig maken. Tenslotte volgen nog enige 
opmerkingen over het bestuur, dat over de gerechtsgrenzen heen de zorg 
voor de waterstaatsbelangen van de polder op zich zou nemen; dat was wat 
wij nu het waterschapsbestuur noemen. 

Voor een goed begrip van de situatie in de polder in 1642 kan een blik op de 
kaar t van Afbeelding 1 dienstig zijn. 

Dit kaartfragment is een deel van een topografische kaar t uit 1885, dus voordat de polder 
verkn ip t werd door het Amsterdam-Rijnkanaal en de rijksweg A2. Geografisch verschilt 
deze k a a r t in de hoofdzaken nauwelijks van de werkelijke si tuatie in 1642, m a a r hij biedt 
wel een grotere nauwkeurigheid dan de kaar ten uit die tijd. Het onderschrift bij de afbeel
ding wijst de weg naar een aanta l geografische namen die in de teks t van dit artikel voor
komen. Het geeft tevens een summiere beschrijving van grenzen van de polder, zoals die 
voortkomen uit de tekst van het octrooi (regels 56 - 68). 

Er is echter een uitzondering. In het octrooi wordt niet gerept over het gebiedje beoosten 
het dorp Ter Aa (Afbeelding 1 [J]), het voormalige landgoed Quackenburg, dat onderwerp 
was van een art ikel van A.A. Manten , 2 en dat daarin genoemd werd "het lant rondom het 
Berchjen genaemt Quaackenborch". Deze omschrijving heeft zeer veel gemeen met die op 
een lijst van de landmeter J. van Diepenem, waarin hij alle percelen opsomde die tot de pol
der Oukoop gerekend werden.3 De conclusie daa ru i t m a g wel zijn da t h e t l and van 
Quackenburg deel u i tmaakte van de polder. Dit was trouwens in 1960 nog het geval.4 

De grenzen van een polder behoefden niet samen te vallen met die van de 
gerechten die binnen het poldergebied de jurisdictie hadden. In het gebied 
van de polder Oukoop viel het door een arcering aangeduide land (zie 
Afbeelding 1) onder de jurisdictie van het gerecht Ter Aa, met de heer Van 
der Aa als gerechtsheer (= ambachtsheer). Andere delen van het gerecht 
Ter Aa, buiten het poldergebied, zijn niet op de kaart vermeld. 

Voor dit artikel is het verder voldoende om vast te stellen dat de heer van 
Loenersloot de ambachtsheer was in de rest van de polder. 

De omkading van de polder 

Het is begrijpelijk, dat bij het inrichten van de polder de hoogste prioriteit 
werd gegeven aan het aanleggen van de kaden. Zonder bescherming tegen 
het water van buiten had het bouwen van de molen en de sluizen geen effect. 

Reeds op 2 januari 1643 waren de voorbereidingen zover gevorderd, dat de 
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geërfden van Oukoop konden besluiten tot het leggen van de kaden langs de 
Geuzensloot en de Angstel.5 

De kade langs de Geuzensloot werd, verdeeld in vier vakken, aanbesteed. 
Langs de Angstel, waar de kade kwam te liggen over de kopeinden van de 
aangrenzende percelen, maakten de gebruikers daarvan, ieder op zijn eigen 
land, de kaden. In beide gevallen werden de kosten gedragen door de polder, 
en dus uiteindelijk omgeslagen over alle gebruikers. 

De totale lengte van de kade langs de Geuzensloot was 360 roeden (ca. 
1350 meter) en langs de Angstel 639 roeden (ca. 2400 meter). Het profiel van 
de kade was volgens een kostenoverzicht van 25 januari 16446 vastgesteld op 
"De caede boven den kruyn breet 5 voet, hoog volgens de peyl airede aen(de) 
molen geslagen, 6 voet gloeinge aen(de) binnenkant ende 3 voet aen de buy-
tenkant ; de dammen breet 14 voet boven aen(de) kruyn" (1 Stichtse voet = 
0,313 meter). Uit deze tekst kan ook de conclusie getrokken worden, dat op 25 
j anuar i 1644 de molen reeds in aanbouw was. 

Vanaf het punt waar de Angstel, de Enge of Cleyne Angstel en de Nieuwe 
Wetering samenkomen (zie Afbeelding 1 [D]), ging de waterkering over naa r 
de oostelijke oever van de Enge Angstel. Daar lag reeds de kade van de pol
der Het Hondert, waarbij de polder Oukoop zijn kade mocht aanslui ten (zie 
Afbeelding 2), volgens een overeenkomst tussen de heren van Loenersloot en 
van Kronenburg.7 Zoals reeds vermeld werd in de inleiding, liep de kade van 
Het Hondert vanaf dat punt langs het landgoed Quackenburg tot aan de 
Stadswetering, en vervolgens daarlangs tot aan de Straatweg. 

Aan de westzijde van de Enge Angstel was vanaf de molen tot in het dorp 
Ter Aa, meer in het bijzonder tot aan de Dam Ter Aa, geen buitenwaterke
r ing nodig. Immers, de Enge Angstel was aan beide einden afgedamd; de 
daardoor gevormde binnenboezem lag gelijk met het waterpeil in de polder. 

Buiten het dorp langs de Aa naar het zuiden behoefde geen kade gelegd te 
worden, omdat "de Cathuisers" (regels 77 - 83) dit reeds op hun land hadden 
gedaan. Of, en zo ja, hoe hun kade aansloot bij de Boterkade (Afbeelding 1 
[M]) blijkt hier niet, maar wordt later duidelijk bij de bespreking van het 
protest van Cornelis Adriaensz en Cors Gijsen (zie noten 9 en 26). 

Restte daarna nog de aanleg van een kade op de meest zuidelijke strook 
grond van de polder, langs de Botterwetering (Afbeelding 1 [K]). Deze naam 
komt in het octrooi niet voor, maar is ontleend aan een schouwbrief voor de 
aangrenzende polders Groot en Klein Oud-Aa.8 Voor de aanleg van de kade, 
de la te re Boterkade, werd een contract gesloten tussen de geërfden van 
Oukoop en de gebruikers van het land, te weten Cornelis Adriaensz en Cors 
Gijsen of Gijsbertsz.9 De prijs was bepaald op 1 gulden per roede op de grond 
of 2 gulden per roede in het water ter plaatse van de dammen. Na de opleve
r ing werd de totale lengte door de poldermeesters gemeten en vastgesteld op 
348 roeden (ca. 1307 meter)6 vanaf de Demmerikse kade. Het profiel van de 
kade was gelijk aan dat elders in de polder. 

De ring van waterkeringen werd tenslotte gesloten door de reeds langer 
bes taande Demmerikse kade. Volgens een contract van 10 maar t 1640 (re-

Afb. 1 (op de bladzijde hiernaast) . Polder Oukoop. Dit is een gedeelte van de topografische 
k a a r t 1 : 25 000, nr. 405 Vinkeveen, uitgave 1885. A = Geuzensloot; B = Angstel; C = Oukoper 
molen met schutsluis; D = Enge of Cleyne Angstel; E = schutsluis in de Oukoper Wetering; 
F = dorp Ter Aa met Dam Ter Aa; G = Kerklaan; H, I = land onder het gerecht Ter Aa; J = 
voormalige landgoed Quackenburg; K = rivier de Aa; L = Botterwetering; M = Bottertu'cht; 
N = Boterkade ; O = Oukoper Wetering, met westelijk daarvan P = Oukoper dijk; Q = 
Demmerikse kade. De stippellijn is de kade op de grond van de polder Het Hondert, dié des
tijds doorliep tot de Straatweg. De grenzen van de polder werden gevormd door de Geuzen
sloot, de Angstel, de Enge of Cleyne Angstel, de kade beoosten het land van Quackenburg tot 
aan de Aa, rivier de Aa, de Boterkade langs de Botterwetering en de Demmerikse kade. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 10, nr. 4, 1995 



188 

Afb. 2. P laa t s w a a r de Oukope r molen 
en een schutsluis werden gebouwd. 1 = 
Nieuwe Wetering; 2 = Angstel; 3 = Enge 
of Cleyne Angstel; 4 = polder He t Hun
dert; 5 = polder Oukoop. De kade (stippel
lijn) s t ak over van de po lde r O u k o o p 
naar de polder Het Hondert . 

gels 120 - 123), waarvan de inhoud niet bekend is, mochten de kaden van Ou
koop in het noorden en zuiden aangesloten worden op de Demmerikse kade 
(regels 64 - 65). 

Over de opleveringsdatum van het geheel aan waterkeringen is weinig 
met zekerheid bekend. De besluitenlijst geeft hierover geen uitsluitsel, de fi
nanciële verslagen waren in de eerste jaren na 1642 nog weinig systema
tisch, onder andere door veel ongedateerde posten en een niet-chronologi-
sche rangschikking. Vermoedelijk is het overzicht van 25 j anuar i 16446 het 
meest nauwkeurig. Het geeft een opsomming van alle kaden, met de kosten. 
Er mag daarom verondersteld worden, dat het werk vóór 25 januar i 1644 ge
reed kwam. 

De bouw van de Oukoper molen en de twee schutsluizen 

Door de aanleg van de kaden werd de gehele polder niet alleen afgesloten 
tegen water van buiten, maar was ook scheepvaartverkeer niet meer moge
lijk, behalve door de twee schutsluizen. Die gaven toegang tot de Enge 
Angstel en de Oukoper Wetering (zie Afbeelding 1 [D] en [E]). De sluis bij de 
molen lag in de dam waarop de kade van Oukoop overstak naa r de kade van 
Het Hondert (zie Afbeelding 2). De sluis lag ongeveer daar waar op de teke
ning de woning van de molenaar staat. 

De sluizen maak ten lokaal werkverkeer te water mogelijk, en gaven ook toegang to t de 
in die dagen belangrijke vaarwegen, bij voorbeeld tot de druk gebruikte b innenvaa r t rou te 
van Utrecht naar Amsterdam en omgekeerd. Het verkeer uit Utrecht kwam door de Vecht 
via de Nieuwe Sluis in de Nieuwe Wetering, voer langs de Oukoper molen en sluis, en ver
volgens door de Angstel naar het noorden. Deze route was uit de polder ook bereikbaar door 
de sluis in de Oukoper Wetering, en de Geuzensloot. 

In tegenstelling tot de situatie in het noorden was de polder vanui t het 
zuiden niet toegankelijk voor de scheepvaart. De kaden langs de Botterwete
ring en de Aa waren tot de Dam Ter Aa geheel gesloten, en de Dam Ter Aa 
belette de doorvaart naar het noorden. 
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Deze situatie maak te tevens een eind aan de jarenlange strijd tussen he t waterschap 
"Heycop" genaamd "De Lange Vliet" enerzijds en h e t Hoogheemraadschap Amste l land 
anderzijds. Heycop had vanouds het recht om uit te wateren op de Vecht, aanvankelijk al
leen bij Breukelen, maar la ter ook door de Stadswetering. Toen dit voor hen onvoldoende 
werd, begonnen h u n pogingen om zich een doorgang te verschaffen door de Aa en de 
Angstel en zo verder naar de Zuiderzee. Vóór 1642 was het doorsteken van de Dam Ter Aa 
voldoende om het Heycopwater te laten afstromen door de Enge Angstel en verder, na 1642 
gaf de dam bij de molen een volwaardige extra bescherming, en hoewel in de nieuwe situa
tie het Heycopwater langs de gehele zuidgrens van de polder aanwezig bleef, was de be
scherming daar tegen aanzienli jk verbeterd. 

De plaats voor de Oukoper molen was gunstig gekozen. De polder Oukoop 
had het recht om, evenals de landen binnen de Ring van Amstelland, op de 
boezem van het Hoogheemraadschap Amstelland uit te wateren. De Nieuwe 
Wetering, de Angstel en de Geuzensloot maakten daarvan deel uit. Voor de 
waterhuishouding binnen de poldergrenzen was het gunstig dat de Enge 
Angstel geheel beschikbaar kwam als binnenboezem. 

De bouw van de molen werd enkele maanden vertraagd door een verschil 
van mening met de heer van Loenersloot, omtrent de hoogte en de betaling 
van de vergoeding die hem toekwam voor zijn medewerking aan de totstand
koming van het octrooi (regels 161 - 163). De heer van Ter Aa had op dezelfde 
gronden recht op een vergoeding, maar was blijkbaar geen partij in het ge
schil. Op 10 april 1643 werd door de geërfden besloten een uitspraak te vra
gen van Gedeputeerde Staten. Deze deden op 8 september 1643 uitspraak, die 
er, vrij vertaald, op neer kwam, dat niemand de polder mocht beletten de 
werken uit te voeren, maa r dat de polder zijn verplichtingen moest regelen, 
en betalen. 

In de vergadering van 6 mei 1644 kon worden gerapporteerd, dat met de heer van Loe
nersloot overeenstemming was bereikt over een vergoeding van 450 gulden. In de eerste 
molenreken ing van de polder 1 1 komen twee posten voor, samen groot 450 gulden, van terug
betaling op 7 en 20 juni 1645 aan Gijsbert Schouten12 van het voorschot dat hij uit eigen mid
delen aan de heer van Loenersloot had gegeven. Voor de heer van Ter Aa werd op de molen
rekening van 2 juli 16611 3 een bedrag van 315 gulden verantwoord. De datum van betaling 
werd daarbij niet vermeld. 

Het werk aan de molen was blijkbaar in het voorjaar van 1644 toch weer 
snel hervat, want in de molenrekening uit 165 51 4 komt de volgende betaling 
voor: 

"Betaelt aen Henrick Mar tensz voort malen vande molen de eerste reyse ende nae-
somer 1644, door van der Egge ende andere gecommitteerden vande polder hem tot Utrecht 
aenbestaeyt , de somme van 30 gulden". 

Uit deze specificatie mag geconcludeerd worden, dat de molen midden 
1644 gereed kwam. 

In de eerste vergaderingen van de geërfden in 1642 en 1643 werd bena
drukt, dat een "middelmatige agt kant molen" moest worden gebouwd. In 
verslagen van latere vergaderingen is niet te vinden tot welk type uiteinde
lijk werd besloten. Op een lijst van 1675 van het Hoogheemraadschap 
Amste l l and , 1 5 waar in de molens vermeld werden die op de boezem van 
Amstelland uitsloegen, s taat Oukoop echter vermeld met 1 vierkante molen. 
Hiermee moet wel de traditionele wipwatermolen bedoeld zijn. 

Veel additionele informatie over de molen is te vinden in het Nieuw 
Utrechts Molenhoek.16 

Het werk van molenaar werd gewoonlijk aanbesteed en gegund voor de 
tijd van een jaar aan de laagste inschrijver, en kon daarna met wederzijds 
goedvinden van j aa r tot jaar verlengd worden.10 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 4, 1995 



190 

Eerste sluizen al na ruim 20 jaar vervangen 

Over de eerste schutsluizen, die na de goedkeuring van het octrooi wer
den gebouwd, is weinig bekend. In het octrooi werd voorgeschreven (regels 
124 - 127 en 132 - 133), dat de sluizen 11 Stichtse voeten (3,45 meter) breed 
moesten worden en een kolk moesten hebben lang genoeg om een geladen 
Utrechtvaarder te kunnen schutten. Later gebouwde sluizen hadden dezelf
de breedte en een lengte in de kolk van 60 Amsterdamse voeten (17,00 meter). 
Er mag daarom verondersteld worden, dat de eerste sluizen ongeveer dezelf
de lengte hadden. Het type sluis werd niet voorgeschreven, maar een bepa
ling in de schouwbrief van de polder17 doet vermoeden, dat schutsluizen met 
schotdeuren (of hefdeuren) werden gebouwd. Dat zijn vlakke deuren die op 
en neer bewogen werden door middel van een windwerk boven de deuren. 

Het bouwen van de sluizen is niet vlot verlopen. 

In de vergadering van de geërfden op 6 mei 164410 werd de prijs voor de sluis bij de 
molen behandeld. De t immerman Lambert Jansz bood aan om de sluis te bouwen voor 200 
gulden, m a a r de geërfden wilden niet meer dan 150 gulden geven. Na "veel discoursen" 
werd besloten een commissie te benoemen met de volmacht om een prijs af te maken . 

In de vergadering van 7 oktober 164410 werd gerapporteerd, dat de bouwput voor de sluis 
niet droog te houden was met de geslagen rechte dammen "wegens de opwellinge van de 
grondt", en p u n t d a m m e n geslagen zouden moeten worden. Gezien de "grote in teresse" die 
de geërfden hadden bij he t gereedkomen van de sluis voor de winter, werd weer een com
missie benoemd. De domheer Schouten12 en Cornelis van Clarenburch kregen de t aak om 
het werk te bespoedigen. De molen was toen al enkele maanden klaar . 

De sluis in de Oukoper Wetering, bij de Geuzensloot, kwam vermoedelijk l a te r k l aa r . 
Op 20 mei en 10 juni 164611 werden aan Eggert Vreecken nog betal ingen gedaan voor he t 
aanvoeren van "10 praem kley tot het stoppen van de leckinge van de sluis bij de huel" en 
voor drie dagen arbeidsloon "aen't grave van de leckinge aen de sluys ende he t toevullen". 

Beide oorspronkelijke sluizen is geen lang leven beschoren geweest. Zij 
werden reeds tussen 1665 en 1670 vervangen door nieuwe met dezelfde afme
tingen, maar uitgevoerd als schutsluis met puntdeuren.18 De kosten bedroe
gen een veelvoud van die van de vorige.19 

Uitdiepen en verbreden van de Oukoper Wetering 

Het is niet duidelijk, wat in 1642 de functie nog was van de Oukoper 
Wetering. Deze moet al in een vroeg stadium van de ontginning gegraven 
zijn ten behoeve van de natuurlijke afwatering naar de Geuzensloot. Deze 
vorm van afwatering was inmiddels achterhaald, en het is aannemelijk, dat 
daardoor de Oukoper Wetering in betekenis afnam, of zelfs overbodig was ge
worden. In de nieuwe situatie, dus na 1642, werd de wetering in ere hersteld 
en kreeg deze een nieuwe rol toebedeeld, namelijk als vaarweg en als hoofd
watergang. Volgens het octrooi (regels 139 - 143) moest de wetering vanaf de 
Geuzensloot tot de Cruysweg (Kerklaan) worden verbreed tot 14 voet (4,14 
meter) en met een vrije doorvaart tussen bruggehoofden van 11 voet. Dit was 
dezelfde maat als voorgeschreven werd voor de sluizen. De diepte van de we
tering moest 5 voet (1,56 meter) worden, bij de waterstand in de zomer. 

In de Oukoper dijk, aan de westzijde grenzend aan de Oukoper Wetering, 
mochten zoveel bruggen of heulen gebouwd worden als men nodig zou oor
delen voor een goede afvoer van het water uit het westelijke deel van de pol
der naar de wetering. In het oostelijke deel van de polder stonden de sloten 
daarmee in open verbinding. 

In het octrooi is geen voorziening getroffen voor een molenvliet of hoofdwatergang tus
sen de Oukoper Wetering en de binnenboezem bij de watermolen. Mogelijk is het de functie 
geworden van de Dieloffs Wetering; daarover la ter meer. 

In de Cruysweg zou een brug gebouwd moeten worden "responderende op de Oucooper 
wetering" (regels 142 - 143). Het is niet duidelijk hoe dit is bedoeld. De Cruysweg was een 
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doorlopende weg van Ter Aa tot de grens met Demmerik. De Oukoper Wetering moest ver
nieuwd worden "tot de Cruysweg" (zie hierboven). Een brug had alleen zin wanneer de 
Oukoper Wetering er onderdoor liep, en niet bij de brug stopte. Mogelijk werd letterlijk be
doeld dat de Oukoper Wetering, verbreed tot vaarweg, liep tot de Cruysweg, en als reeds 
aanwezige watergang onder de brug door ging tot bijvoorbeeld het Laantje.4 

De brug in de Cruysweg is inderdaad gebouwd. Op 2 november 1654 werd aan de tim
merman Lambert Jansz een post van 85 gulden 10 stuivers betaald voor het maken en leg
gen van de "huell oft brugge inden Cruyswech off Kercklaen, enz."20 

De Dieloffe Wetering 

De Dieloffs Wetering komt voor het eerst aan de orde in het octrooi (regels 
84 - 90), waar gemeld wordt dat de Oukopers de Dieloffs Wetering verkregen 
hadden van "die van Deenmercken", om daar "een bequame wyndtwaeter-
moolen" en een sluis te bouwen. Deze transactie2 1 had al plaatsgevonden 
voordat de arbiters Gijsbert Schouten en Johan van der Schuyr in functie 
kwamen. Zij adviseerden een andere plaats voor de molen en de sluis (regels 
132 - 135), namelijk die bij de Nieuwe Wetering (zie Afbeeldingen 1 en 2). De 
reden voor deze wijziging is niet vermeld, maar er is wel een verklar ing 
denkbaar. De gekozen plaats was gunstig voor de polder (zie de paragraaf 
over de Oukoper molen hierboven), maar die werd pas mogelijk nada t - door 
de bemiddeling van de arbiters - de heer van Kronenburg zijn toestemming 
gaf voor de oversteek van de kade van Oukoop naar Het Hondert.7 Voor hem 
moet het aantrekkelijk geweest zijn dat er behalve de Dam Ter Aa een twee
de dam in de Angstel kwam. In de voorafgaande eeuw was de Dam Ter Aa 
herhaaldeli jk doorgestoken in de strijd tussen Heycop en Amstelland, waar
door he t gebied onder de jurisdictie van Kronenburg wateroverlast werd 
bezorgd. De nieuwe dam met sluis was een extra waarborg tegen herhaling. 

De Dieloffs Wetering was echter gekocht en betaald, en de arbiters advi
seerden tot "het opmaecken van de Dieloffs weteringe tot een gemeene wt-
vaert" (= gemeenschappelijk vaarwater) (regels 163 - 165). Dit advies is over
genomen en uitgevoerd.22 Het is niet ondenkbaar, dat de wetering uitmond
de in de Enge of Cleyne Angstel ergens tussen de Dam Ter Aa en de sluis bij 
de molen, en daardoor onder andere de functie van molenvliet vervulde. Een 
bewijs daarvoor is er echter niet. 

Over oudere molens en enige andere zaken 

Na deze waterstaatkundige beslommeringen rest nog enig commentaar 
op andere zaken die met het octrooi samenhangen. 

Om te beginnen is daar de vermelding van "de landen van de Cathuysers 
van Elber t Gijsbertsz cum sociis [met zijn deelgenoten] gelegen boven de 
kerck Ter Aa langes de Aa" (regels 77 - 83). In veel polders in de omgeving 
beza ten kerkelijke instell ingen grond, maa r de Cathuysers (Kar tuizers) 
kwamen daarbij nooit voor. Voor de polder Oukoop begon de relatie met de 
Kartuizers in 1440, toen Bertelmeus Zoudenbalch en zijn vrouw land schon
ken aan het Kartuizer klooster Nieuwlicht te Utrecht.23 De volledige tekst 
van de schenkingsakte is weergegeven in Afbeelding 3. Daaruit blijkt onder 
andere dat het land 18 + 9 = 27 morgen groot was, gelegen bij de Aa in het 
gerecht Ter Aa. Blijkens een geschrift uit 1522 was het land in dat j aa r ver
huurd aan de weduwe van Jacob Corver met haar kinderen.24 

De ligging van he t geschonken land valt af te leiden uit de "lijst van Diepenem".3 De 
eerste drie perceelnummers van de lijst betreffen de meest zuidelijke strook land van de 
polder, dat is het land waarop door Cornelis Adriaensz en Cors Gijsen de Boterkade werd 
gelegd. Op de lijst volgen dan de percee lnummers 4 en 5, samen groot 42 morgen, in 
gebruik bij (gepacht door) de weduwe van Elbert Gijsbertsz en Jan Teunisz Curver de jonge 
([I] in Afbeelding 1). Zoals hierboven werd vermeld, lag het land van de Kar tuizers "boven 
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Alle den ghenen die desen brief f seilen sien off horen lesen die ie 
verstaen Hubrecht Jacobsz van der A, scout tot Loenresloot in bou-
dijns gerecht van Zweten, dat voer mij end voer die lantgenoten end 
buere die hier nae bescreven staen quam int gerechte bertelmeus 
Zoudenbalch end jonefrou goede sijn wij ff end begheerden eens oer-
dels off die seven end twijntich mergen lants mit egghen end mit 
eijnden end mit alle hoeren toebehoren also als die gelegen sijn 
te r Nijer A inde gerechte voirsz. daer die achttien mergen off 
[beijzame?] sij end die neghen zuytwert over den sloot daer cm ge
legen in die grote hoeve die Jan de boel met sijnen medegesellen 
tot behoert end aen die noortsijde vande alingen lande is merten 
hermansz die ganscoper naest gelant, also vrij end also losse hoer 
waren dat sij die mochten vercopen versette versellen ende enen 
vrijen eijgendom daer off geven dien sij wouden end hem wert ge-
wijst mit recht end mit oerdel dat s i j t wel doen mochten, dattet 
mitten recht stedicheijt hebben end houden soude. Ende aldaer so 
gaven bertelmeus end Joncfrou goede sijn wij ff voersz mit gesamen-
der bant end mit horen vrijen wille rechtevoert over den Carthusers 
ten Nijenlicht in bloemsndael bi j Utrecht den vrijen eijgendom 
vande seven end twijntich mergen lants alsoe als die hier voer be
screven end bepaelt staen end vertegen daer off end van allen recht 
end toeseggen dat s i j daer aenhadden tot behoeff der Cathusers 
voergen[oem]t alse recht end oerdel wijsede dat sij sculdich waren 
te doen ende die ghifte end verticht voirscr. mitten rechtstedic-
hei j t hebben end houden sel l . 

Daer dit gesciede waren over end aen aellaert dirxsoen gisebrecht 
dirxoen end heinric jacobszoen lantgenoten end buere inde gerecht 
voersz. end anders veel guder lüde. 
In oirconde deser dinge so hebben ick hubert Jacobszoen scout, 
lantgenoten end buere voergenoemt Jan van zweten gebeden desen 
brieff over ons te besegelen mit sijne segel end ie Jan van zweten 
voersz. nebbe om bede wil des scouts end der lantgenoten end buere 
voerscr. desen brieff besegelt mit mijnen segel end wij lantgenoten 
end buere voersz. oirconden end tugen dat wij hier over end aen 
waren daer dit gesciede onder Jans segel van zweten voirsz. gegeven 
int Jaer ons here dusent vierhundert end veert ich des manedages na 
onser liever vrouwendach assumpcio. 

Afb. 3. Transcriptie van de akte uit 1440 waarbij Bertelmeus Zoudenbalch en zijn vrouw 
Goede 27 morgen land schonken aan het Kartuizerklooster Nieuwlicht in Utrecht.23 

de kerek Ter Aa langes de Aa". Het grensde dus aan de Aa en strekte zich uit naar het wes
ten, tot aan de 15 morgen land waarmee de 27 morgen van de Kartuizers was uitgebreid; 
Elbert Gijsbertsz en zijn deelgenoten gebruikten immers 42 morgen. Of dit land in 1642/43 
nog eigendom was van het Kartuizer klooster, blijkt niet uit de geschriften. Uit een akte 
van cessie uit 1716 valt af te leiden, dat de 42 morgen toen in hun geheel toebehoorden aan 
een particuliere eigenaar.25 Tussen 1440 en 1706 moet het klooster de eigendomsrechten ver
loren hebben. 

Het Kartuizer klooster stond in Utrecht; er zijn geen aanwijzingen dat er ooit een kloos
ter in Nieuwer Ter Aa heeft gestaan. 

De oudste vermelding van een molen die in verband gebracht kon worden 
met de polder Oukoop komt voor in het verslag van de visitatie en schouw 
van de grote ring van Amstelland, gedaan op 24 - 27 april 1602.26 H e t bet rof 
een p a a r d e w a t e r m o l e n . Di t type werd al ve r voor 1600 geb ru ik t voor h e t be-
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malen van kleine part icul iere eenmanspoldertjes,2 7 maa r verdween toen 
door samenvoeging van poldertjes grotere molens nodig werden. Dat is ver
moedelijk in dit geval ook gebeurd; van deze kleine molen is in latere ge
schriften niets meer te vinden. 

In het octrooi werden wel enige andere watermolens genoemd, die in 
1642 nog bestonden. 

De eerste molen wordt vermeld in de overeenkomst met Cornelis Adri-
aensz en Cors Gijsen over het leggen van de kaden op hun land.9 Nadat de 
kaden gelegd waren, kwamen Adriaensz en Gijsen tot de ontdekking, dat zij 
zichzelf en hun nakomelingen verplicht hadden tot het eeuwigdurend on
derhoud daarvan. Zij ontkenden van deze bepaling geweten te hebben en wil
den van de verplichting ontheven worden. Het compromis, dat uiteindelijk 
in deze zaak werd bereikt, is op zich interessant, maar daarin is voor ons nu 
vooral de vermelding van hun molen van belang. Een van de voorwaarden 
was "dat Cornelis Adriaensz [de molen stond op zijn land] sal mogen behou
den sijne molen om daer mede op de gemeente, desnooth sijnde, te moegen 
malen". De molen werd dus niet afgebroken. De plaats en het type werden 
niet genoemd. 

Vooral door het ontbreken van een plaatsaanduiding moeten een aanta l vragen onbe
antwoord blijven, onder andere op welke boezem of wetering deze molen ui tmaalde, in 1642 
en daarvoor. Een andere v raag zou zijn of er mogelijk werd samengewerkt met de gebrui
kers van het aangrenzende land van de Kartuizers. In ieder geval heeft deze molen nog na 
1642 bestaan. 

De tweede molen wordt genoemd (regels 117 - 120) in de bepaling van het 
octrooi dat "die van het eynde Ter Aa" binnen de omkading moesten worden 
opgenomen, en da t dus hun kleine watermolen moest worden verkocht. Ook 
hier ontbreekt de vermelding van het type molen. De molen werd uitdrukke
lijk een "kleine" watermolen genoemd, en is dus misschien eveneens een 
paardemolen geweest. Ook deze werd achterhaald door de vooruitgang, in 
dit geval door de Oukoper molen. De plaatsbepaling van deze kleine molen 
hangt af van de betekenis van "het eynde". 

Het dorp Ter Aa lag in die tijd geheel ten westen van de Aa. Volgens een bron uit 175928 

stond de kerk "bijna midden in het dorp". De enige uitloper was de bebouwing langs de Aa, 
da t is in te rmen van vandaag de laa ts te bebouwing voor het Laantje. Een andere bron 9 

spreekt over "tot aen 't hooge lant van die van 't eynde", noordwaarts gaande richting dorp. 
Deze ui tspraken combinerend lijkt de veronderstelling gewettigd, dat deze molen de strook 
land heeft bemalen tussen het Laantje en de Kerklaan. 

De derde molen wordt vermeld in verband met de "twintich mergen alge
reets bepoldert" (= bekaad) van de heer Van der Aa en Cornelis Clarenburch 
(regels 147 - 149). Deze molen mocht in bedrijf blijven. 

Deze 20 morgen land werd ook genoemd in de "lijst van Diepenem"3 als de percelen 16 
en 17, samen groot 20 morgen, waarvan de heer Van der Aa en Cornelis van Clarenburch 
ieder de helft in eigendom hadden. 

In 1747 komt het land voor in een taxatierapport, waaruit blijkt dat het in het gerecht Ter 
Aa lag . 2 9 De molen stond dus in het deel van het gerecht Ter Aa grenzend aan de Kerklaan; 
zie Afbeelding 1 [H]. 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie, dat het zuidelijke deel van de pol
der reeds geruime tijd voor 1642 werd bemalen door molens in kleine polder
tjes. De paardemolen uit het visitatieverslag van april 160226 buiten beschou
wing latend, waren er in 1642 reeds drie molens in gebruik. Daarnaas t is 
het zeer wel mogelijk, dat ook het land van de Kartuizers voorzien was van 
een molen. Van geen van de drie molens is het type bekend. Merkwaardig 
is, dat op een oude kaar t uit 1593 twee windwatermolens voorkomen, staan
de langs de Aa ten zuiden van Nieuwer Ter Aa (Afbeelding 4 - N.B. Op deze 
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Afb. 4. Gedeelte van een kopie uit 1593 van de k a a r t van he t Hoogheemraadschap van 
Amstelland van Joost Janszoon Beeldsnijder uit 1570. Op deze k a a r t is he t noorden l inks. 
Ie ts onder he t midden zijn twee windwatermolens aangegeven, s t aande langs de Aa. Zij 
moeten dan dateren uit de tweede helft van de 16de eeuw. 

kaart is het noorden links). Rechts van de twee molens is nog een molen ge
tekend; dit zou de molen van Klein Oud-Aa kunnen zijn. 

Waarom het zuidelijke deel van de polder zoveel eerder tot ontwikkeling 
kwam dan het noordelijke deel, is nog niet goed verklaarbaar. De hoge lig
ging van Nieuwer Ter Aa en naaste omgeving is daartoe zeker bevorderlijk 
geweest. 

In het bovenstaande zijn enige aspecten bekeken van de omkading van de 
polder Oukoop, en de annexe werken. Dit vooral waterstaatkundig gerichte 
verhaal behoort nog afgerond te worden met enige gegevens over de finan
ciering, het schouwreglement en de instructie voor de molenaar. Ik hoop 
daarover te schrijven in een volgend nummer van dit tijdschrift. 

Noten 

1 D. Reyneveld, 1994. De polder en molen van Oukoop: het octrooi van 1642. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 4, blz. 222 - 236. Het aanhangsel , begin
nend op blz. 233, is de letterlijke transcriptie van het octrooi. 

2 A.A. M a n t e n , 1993. Dr ie 17de- en 18de-eeuwse p l a t t e g r o n d e n van h e t l andgoed 
Quackenburg te Nieuwer Ter Aa. Tijdschrift Historische Kr ing Breukelen, j a a r g a n g 8, 
nr. 4, blz. 207 en 208. 

3 Waterschapsarchief Oukoop (Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, Amstelveen), inv. 
nr. 2, folio 50 e.v. Lijst van percelen in de polder Oukoop, in 1643 en 1644 gemeten door de 
landmeter J . van Diepenem. Deze meting werd gedaan in opdracht van de geërfden van 
Oukoop, ten behoeve van de omslag van de polderlasten. De bij de lijst behorende k a a r t 
is verloren gegaan. Op de lijst komt een perceel voor met de volgende omschrijving: 
"Het lant van den heer van der Aa, gelegen onder de Aa, geheten den Berch, twe tuynen 
ende anders". De grootte was 3 morgen en 275 vierkante roeden. 
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4 Waterschapsarchief Oukoop, aanvul l ing, ca. 1818 - 1976, plaats ingsl i js t nr . 18. He t 
blijkt uit de keurkaar t nr. 60002, behorende bij de "Keur van het waterschap Oukoop, ge
legen in de gemeenten Loenersloot en Ruwiel", goedgekeurd door Gedeputeerde Sta ten 
van Utrecht op 18 juli 1960. Daarop loopt de waterkering op de oostelijke oever van de 
Enge Angstel, op de grond van de polder Het Hondert, om het onderhavige gebied heen. 
Op deze kaa r t loopt de Oukoper Wetering in zuidelijke richting door tot een duiker bij 
he t Laantje. 

5 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr . 2, De Resolutiën van de polder, folio 8. Vergade
r ing van de "geërfden van Oukoop Loenreslooth Gerechte ende ten deele onder Ter Aa 
woonende" in Loenersloot op 2 januar i 1643. In deze vergadering werd ook besloten om 
2000 gulden te lenen tot dekking van de eerste kosten, en tot het laten meten van de pol
der door J . van Diepenem (zie noot 3). 

6 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 2, folio 43. Dit overzicht van 25 januar i 1644 is een 
samenvat t ing van de kosten, gemaakt voor het leggen van alle kaden. Het is geen beta
l ingss tuk; betalingen komen pas la ter voor, verspreid over de molenrekeningen. 

7 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 2, folio 5 verso en 15 recto en verso. Overeenkomst 
van 18 januar i 1642, oude stijl, tussen Frans van Lijnden, heer van Kronenburg, en 
Joost van Amstel van Mijnden, heer van Loenersloot. Afgesproken werd, da t de polder 
Oukoop de kade langs de Angstel mocht laten aansluiten bij de bestaande kade van de 
polder Het Hondert aan de oostzijde van de Enge Angstel. Voorwaarde was dat de molen 
en de sluis gebouwd werden op de grond van Loenersloot. 

8 Wate rschapsarch ie f Groot en Klein Oud-Aa (Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, 
Amstelveen), inv. nr . 1. Schouwbrief voor de polders Groot en Klein Oud-Aa, 29 juni 
1681. De schouwbrief vermeldt de Botterwetering, liggende tussen de polder Oukoop en 
de polders Groot en Klein Oud-Aa. De laatstgenoemden schouwden de kade op h u n 
grond langs de Botterwetering; he t is aannemelijk, dat zij ook de Botterweter ing zelf 
onderhielden en schouwden. 

9 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr . 1, s tukken niet genummerd. Overeenkomst van 
28 jun i 1644 tussen enerzijds de geërfden van Oukoop en anderzijds de a a n n e m e r s 
Cornelis Adriaensz en Cors Gijsbertsz, de gebruikers van het land. Dezen zouden de 
kade en de dammen aanleggen volgens de bepalingen in het contract. D a a r n a zouden 
die "bij de aannemers ofte haere naecomelingen, eygenaers ofte bruykers der landen 
daer die gelegen sijn altijts t 'haeren selvers costen gemaeckt ende onderhouden wor
den". Deze zware verplichting heeft la ter tot een conflict geleid, dat tot oplossing kwam 
in een tweede overeenkomst d.d. 9 april 1646. 

10 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr . 2. De Resolutiën van de polder, folio 10 recto en 
verso en 11 recto en verso. Vergaderingen van de geërfden van 10 april 1643, 4 en 6 mei 
en 7 oktober 1644 en 24 januar i 1645. In de laatstgenoemde vergadering werd goedgevon
den, da t "het malen van de molen" aanbesteed zou worden op grond van een nog te 
m a k e n reglement voor de molenaar . 

11 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 1, s tukken niet genummerd. Molenrekening uit
gebracht door Cornelis van Clarenburch, afgehoord op 12 december 1646. 

12 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr . 2. De Resolutiën van de polder, folio 6 recto en 
verso, 17 recto en verso. Het octrooi kan ten aanzien van het waters taatkundige deel in 
twee secties gesplitst worden. De eerste sectie (regels 48 - 108) bevat de voorstellen voor de 
ui t te voeren werken, zoals geformuleerd en ondertekend door vier poldermeesters , en 
goedgekeurd door de heer van Loenersloot als ambachtsheer. Toen deze plannen aan de 
inge landen ter goedkeuring werden voorgelegd, bleken er dusdanig grote verschillen 
van inzicht te bestaan, dat zij twee deskundigen hebben verzocht als arbi ters een voor 
part i jen bindend advies uit te brengen. Dit advies is beschreven in he t volgende deel 
van he t octrooi (regels 112 - 165). De arbiters waren Gijsbert Schouten, kanunnik van he t 
Kapittel van St. Jan te Utrecht en Johan Verschuyr (of van der Schuyr), schout te Breuke-
len. Beiden waren deskundig en onpartijdig. Hun advies werd vanzelfsprekend geac
cepteerd door de ingelanden. Gijsbert Schouten en Johan van der Schuyr hebben daa rna 
nog een aantal jaren als adviseur de opbouw van de polder meegemaakt. De eerste was 
behalve een deskundig adviseur ook een ervaren bemiddelaar bij geschillen. 

13 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 1, s tukken niet genummerd. Molenrekening uit
gebracht door Cornelis Clarenburch, afgehoord op 2 juli 1661. 

14 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 2, folio 75 verso. Molenrekening ui tgebracht door 
Cornelis van Clarenburch, afgehoord op 20 juni 1655. 

15 Archief van he t Hoogheemraadschap Amstelland, inv. nr. 308. Lijste van de water
molens, die haere uytwaeteringh hebben op den Amstel en op de wateren, die met den 
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Amstel gemeen zijn leggende, binnen den Ringh van Amstel landt , opgenomen door de 
lantmeter Cornelis Coel, in de maent July, 1675. 

16 J. den Besten e.a., 1991. Nieuw Utrechts Molenhoek. Stichting Matrijs, Utrecht , blz. 160 -
163 (Oukoper molen). 

17 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 2, folio 63 recto - 67 recto. Schouwreglement voor de 
polder Oukoop. Goedgekeurd 14 januar i 1651. Authentieke kopie. Par . 18. "Niemant sal 
int schutten of herschutten van de verlaten eenige deuren ofte sluysen mogen overlasten 
met te t ophalen van de deuren meer als een man ophalen can enz.". 

18 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 1. Bestekken, niet gedateerd en niet genummerd . 
19 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 1. Molenrekeningen 7 juni 1667 en 16 a u g u s t u s 

1671, niet genummerd. 
20 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr . 2, folio 77 recto. Molenrekening u i tgebracht door 

Cornelis van Clarenburch, afgehoord op 20 juni 1655. 
21 Waterschapsarchief Oukoop, inv. nr. 3. Op 14 augustus 1642 werd door de poldermeesters 

een bedrag van 800 gulden opgenomen voor de koop en de betaling van de Dieloffs wete
r ing . H e t geld was op 13 augus tus 1642 geleend van Dirck en Mar r i ch ien Wil lem 
Joosten tegen een rente van 4,5%. 

22 Waterschapsarch ie f Oukoop, inv. nr . 1. Molenrekening ui tgebracht door Cornel is van 
Clarenburch , afgehoord op 5 oktober 1653. Hierin komt een beta l ing voor a ls volgt: 
Gijsbert Claesen de Wael aangenomen hebbende de Diloffs weter ing op te maecken 
vanden Oucofter dijck tot in den Ankter drie voet diep ende vijftien voet wijdt de roey 
voor sest ien s tuyvers ende deselve daer nae bij metinge lanck bevonden sijnde honder t 
seven en twintich roey soo heeft den rendant hem tselven voldaen en betael t te r somme 
van 101 gulden 12 stuyvers. (127 roeden = 477 meter; op een topografische kaa r t 1 : 25.000 
is dit 19 mm.) 

23 Archief Kleine Kapit telen en Kloosters (Rijksarchief te Utrecht) , nr. toegang 19, inv. n r . 
573-c. Car tu lar ium van het convent, voltooid in 1550. Rubriek N - Ter Nijer A. 

24 Archief Kleine Kapittelen en Kloosters, nr. toegang 19, inv. nr . 602-2. M a n u a l e n der 
goederen van het convent 1527 - 1533. Onder het hoofd Ter Nieuwer A is een huurcontract 
ingeschreven, beginnende met de volgende alinea: Die weduwe van Jacop Corver met 
hoer k inderen bruyct van ons 27 merghen lan t t ' jaers voor 24 oude franckrijckse scilde 
vrij gel ts van alle omkosten, welcke huer dueren zall 10 jaeren achtereen i n g a a n d e 
petri ad cathedram ao. XXII [= 22 februari 1522]. 

25 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht) , nr. toegang R49. Gerecht Ter Aa, inv. 
nr. 2, folio 2 verso, 3 recto, 3 verso en 4 recto. Akte waarbij de pachter Cornelis Claassen 
Boelhouwer wegens achterstand in pachtbetaling als gevolg van sterfte onder h e t vee, al 
zijn bezi t t ingen moet cederen aan de eigenaresse van het bedrijf, juffrouw Cornelia van 
Wijkersloot. Het bedrijf bestond uit een hofstede met 42 morgen land, gelegen in he t ge
recht Ter Aa. 

26 Archief van he t Hoogheemraadschap van Amstelland, inv. nr. 1, folio 71 recto - 76 recto. 
Verslag van de visitatie en schouw van de grote ring van Amstelland op 24, 25, 26 en 27 
april 1602. Daar in komt de volgende zin voor: ". . . ende dicht bij 't dorp van der Aa heb
ben bevonden een paerde molen, die door onsen ringh 't waeter maelde, over een lage 
polder groot zijnde omtren t vijfthien margen , toebehoorende den hee re van de Aa 
voorsz.". Gezien de routebeschrijving in he t verslag naderden de gedelegeerden h e t 
dorp ui t he t noorden. Het is dan aannemelijk dat het land van 15 morgen ten noorden 
van Nieuwer Ter Aa lag, dus in he t deel van de polder onder jurisdictie van de heer van 
Loenersloot. Dat zou dan betekenen dat de heer Van der Aa privaatrechteli jk e igenaar 
was van grond binnen het bestuursgebied van de heer van Loenersloot. 

27 A. Bicker Caar ten , 1990. Middeleeuwse Watermolens in Hollands Polder land. St ich
ting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer, blz. 26 - 31. De schrijver vermeldt h e t ge
bruik van paardemolentjes in "eenmanspoldertjes", variërend in grootte van 9 tot 25 
m o r g e n . 

28 Anoniem, 1759. Geheym-schrijver van S taa t en Kercke der Vereenigde Neder landen , 
beginnende met die van de provincie Utrecht. Uitgegeven te Utrecht bij Jacob Cornelis 
ten Bosch, te Amsterdam bij Willem Eleveld, boekverkopers. Eers te deel, derde s tuk, 
blz. 113 e.v. 

29 Archief Dorpsgerechten, nr. toegang R49, Gerecht Ter Aa, inv. nr . 2, folio 41 recto en 
verso. In een taxatierapport van 24 januari 1747 wordt gesteld, dat de taxatie betreft: "De 
Hofstad Clarenburg met 20 morgen Lands gelegen te Nieuwer Aa, s t rekkende uyt die 
Aa, tot de Landscheydinge van Demmerik toe, in huere gebruykt bij Hendr ik van Nes, 
leenroerig aan den Huyze van Ter Aa, enz.". 
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Joost van Rietveld als getuige ten behoeve van 
het Leenhof van Nijenrode 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Joost mag het weten. In de 15de eeuw mocht Joost van Rietveld het inder
daad weten! Althans dat wat er omging in het Leenhof van Nijenrode. 

Zeer vele malen trad Joost van Rietveld als getuige op, wanneer Jan I van 
Nijenrode (kasteelheer van 1430 tot 1454) bij het verrichten van rechtshande
lingen - in het bijzonder de uitgifte van leenbrieven - uit oogpunt van de ver
eiste rechtsgeldigheid getuigen nodig had. Elders publiceerde ik al een aan
tal voorbeelden.1 In mijn eerdere artikel in dit tijdschrift over huis en ge
slacht Van Rietveld2 was geen plaats over voor de rest van mijn verzameling 
"Joosten". Hieronder volgt nu een bloemlezing daaruit, gegroepeerd naar 
het geografisch-bestuurlijke gebied waarop de leenbrief betrekking had. 
Helaas zijn de beleningen door Jan I van Nijenrode, die in de leenregisters 
van Nijenrode genoteerd staan, maar zelden van een datum voorzien. 

Namen worden in dit overzicht geschreven zoals ze in de oude stukken 
staan en kunnen daardoor ook in verschillende spellingen voorkomen. 

Breukeleveen 
- J a n van Nijenrode beleent Ale Aerntsdochter met een halve veertel land,3 gelegen te 

Brokeleveen, s t rekkende van den Oudenwech (een dijk ongeveer ter hoogte van de hui
dige Kalvers t raat , tussen de Kievitsbuurt en de Vierde en Vijfde Plas) "voirt op in den 
veen" (dus naar het oosten), grenzend boven aan de Heren van St. Peter (= land in he t 
bezit van het Kapittel van St. Pieter) en beneden met eigendom de Heren van Zulen en 
J a n van Nijenrode. Ten overstaan van Dire van Oudaen, Joest van Ryetvelten Freder ic 
W i l l a m z . 4 

- J a n van Nijenrode beleent Albert Aerntzoen met een vierendeel3 land, gelegen te Bro
keleveen, daar boven naastgeland is J a n van Nyenroede met land dat Albert Aerntzoen 
van hem houdt en beneden Freder ic Dires Rodenz. Ten overs taan van Joest van 
Ryetvelten Freder ic Willamz.5 

Johan (= Jan ) van Nijenrode beleent Albert Aerntzoen met "een virendeel van eenre 
veertel lants", gelegen te Brokeleveen in het gerecht van St. Peter, daar aan de zuidzijde 
naas tge land zijn de heren van St. Peter en aan de noordzijde Frederic Dires Rodenz. 
Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Frederic Willamz.6 

- J a n van Nijenrode beleent Aelbert Aerntz met "een halve vierdel l an t s" gelegen te 
Breukeleveen in he t gerecht van Sint Pieter, grenzend boven aan land van Willem van 
Winsen en grenzend beneden aan land van de Heren (= he t Kapittel) van St. Pieter en 
Freder ic Dircsoen [Rodenz] . . . "te houden van my ende van mynen nacomelingen tot 
ene onversterflyc erfleen behoudelycken my ende ene ygeliken zijn rechts ende mede 
behoudeliken Florien Aelberts wive voorsiiden Florensdochter van Slingel hoerre ge
rechte lijftocht aen dese voorseiden lande . . ." (lijftocht = aan een vrouw bij het huwe-
li jkscontract of la ter toegekende goederen, waarui t zij inkomsten kon t rekken in he t 
geval da t ze weduwe zou worden). Ten overs taan van Dire van Oudaen, Joest van 
Rietvelt en Freder ic Willamz.7 

- J a n Clotinc draagt aan J a n van Nijenrode op zeven morgen land gelegen te Breukele
veen, grenzend boven aan land van Jan van Nyenroede en het Kapittel van St. Pieter, 
g renzend beneden aan land van de nakomelingen van Heer Wouters van Münden en 
he t hiervoorgenoemde Kapittel. Ghijsbert Henric Zemmenzoon werd beleend met "die 
gerechte helfte van dese zeven morgen lants". Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, 
Reynaer Rolofz en Jacob Claes Scroedersz.8De andere helft werd in he t bijzijn van de
zelfde getuigen in leen gegeven aan Claes Jacopz.9 

- Ghijsbert Henric Zemmenzoon (of Semmensz) werd niet oud. Want op 16 mei 1440 be
leent J a n van Nijenrode Ghijsbert Ghijsbert Semmenz met "die gerechte helfte van 
seven morghen lan ts daer die weder helfte van den seven morgen Claes Jacob Jacobs 
van mij te leen hout", gelegen te Breukeleveen, grenzend boven aan land van J a n van 
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Nyenroede zelf en van he t Kapittel van St. Heter , grenzend beneden aan l and van de 
nakomel ingen van Heer Wouters van Mijnden en land van h e t h iervoor vermelde ka
pittel . "Also aise Ghysbert voirseyd out is een half jaer ende hy nyet mondich en is (= 
onmondig is) selven te hulden (= trouw aan zijn leenheer te betuigen) so heeft Jacobsen 
daer voir gehult alse een voecht (= voogd) . . . ". "Dit gesciede in den jaer doe men screef 
dusentvierhonder t ende veertich op ten sestienden dach in Meye". Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelten Jacob Claes Scroedersz.10 

- ". . . voir my quam ende voir myne manne die hier na bescreven s taen Claes Jacobsz 
ende maeckt myt synen vryen wille ende myt minne h a n t die ie daer toe dede om sinre 
bede wille Elzebeen synen wyve Ghysbert Hertendochter hoer gerechte lijftocht vrylyc-
ken te bruken also lange sy leeft alse aen die gerechte helfte van zeven morgen lan t s 
daer die wederhelfte van den zeven morgen Ghijsbert Ghijsbert Semmensz van my te 
lene houdt ende gelegen siin op Brokeleveen daer boven naest ghelant ziin ie J a n van 
Nyenroede selven ende dat capittel van Sente Peters tUtrecht ende beneden die nacome-
l ingen h e r e n Woute r s van Mijnden ende dat capit tel voirscreven. Hie r w a r e n over 
myne m a n n e Joest van Ryetvelt ende Jacob Claes Scroedersz."11 

- J a n van Nijenrode beleent J a n Pouwelsz een halve veertel van een veertel l and en veen 
gelegen te Breukeleveen van de Oudenweg tot in 't veen (= oostwaarts), grenzend boven 
aan land van de Heren van St. Pieter, grenzend beneden aan l and van J a n Pouwelsz. 
Ten overstaan van Joest van Ryetvelten Henric Borre die Rydder.12 

Breukelen-Proostdygerecht 
- J o h a n van Nijenrode beleent Dire Berenz met drie morgen land, gelegen in h e t kerspel 

van Brokelede aan de oostzijde van de Vecht in het gerecht van de Proost van St. Pieter, 
daar boven naas tgeland is Dire voorseyd zelf en beneden Belye J a n Albertzoen. Ten 
overs taan van Joost van Ryetvelten Jacob Claes Scroedersz.13 

- J a n van Nijenrode beleent Dire Berenz met een halve akker land , gelegen in de vijf 
akker opt Hoge lant te Brokele, daar boven naastgeland zijn de Heren van St. Pieter en 
beneden Heer Wouter van Mijnden. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob 
Claes Scroedersz.1 4 

Tienhoven 
- J a n van Nijenrode beleent Henric Gherijt Dusincz met een vierendeel l and "eggen 

ende eynde also alst gelegen is op Maersenveen in den tien hoeven in der Heren ge
rechte van Sente Peters tUtrecht in Ghysbert Dirczoens zate daer dieselve Ghysber t 
Direz naestgelant is aen die overside ende Joncfrou Elzebeen van Loenresloet aen die 
nederside myt lande dat Jacob Oudemantzvan hoer te lenen hout". Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelten Jacob Claes Scroedersz.15 

- J a n van Nijenrode be leen t Pouwels Ghysber tz me t twee morgen l and , gelegen te 
"Maersenveen in den t ien hoeven", "in eenre halver veertel aen den Noerderen egge 
onderdeel dair naes t ge lant is aen den overen egge die Abdisse ende Convent van 
Oudwijc ende aen die nederside Pouwels voirseyd selver en Pe ter van Hove te houden 
van my . . .". Ten overs taan van Joest Ryetvelt, Freder ic Wil lamz en Henr ic Dusinc . 1 6 

- J a n van Ni jenrode b e l e e n t Alber t Math i j sz me t twee m o r g e n l a n d , ge legen te 
Maersenveen in de "tien hoeven", "tusschen lande aen die overside miin vrouwe van 
Zulen ende aen die nederside Gherijt van den Hove, dair hij mij den vryen eygendom 
of (= van) gegeven heeft voir den scoute ende lantgenoten in den selven gerechte dair 
die twe morgen l an t s in gelegen ziin" . . . "Ende dese twe morghen l a n t s voirseyd sei
len aen gaen den Ouden wech ende voirt ten veen waert op (= naar he t oosten) tot da t te t 
t w e e m o r g h e n z i in" . Ten o v e r s t a a n v a n Joest van Ryetvelt e n d e J a c o b C l a e s 
Scrodersz.1 7 

- Alber t Math i j sz d r a a g t a a n J a n van Nijenrode op twee morgen l a n d , ge legen t e 
Maersenveen in de "tien hoeven", "streckende van den Oudenwech voirt te veen wer t 
op da t te t twe morghen ziin", daar boven naastgeland "miin Vrou van Zulen" en bene
den Claes Her inc . J a n van Nijenrode gaf dit l and vervolgens in leen a a n Math i j s 
Albertz, zoon van Albert Mathijsz. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, Jacob Claesz 
[Scrodersz] en Henric Gherijt Dusincsz.18 

- J a n van Nijenrode beleent Pouwels Ghysbertz "die twe deel van een vierendel l a n t s ge
legen op Maersenveen in den t ien hoeven in der Heren gerechte van Sente Pe t e r s 
tUt recht duer gaende l an t veen ende velt streckende van der Hoeftweteringe in den 
veen gelijc ander vue r l an t (= voorland)", daer boven n a a a s t g e l a n d is Fye Freder i c 
Trynden weduwe en beneden "onsen Vrouwen Outaer tot Maersen" (= kerke land waar
van de pachtopbrengsten ten goede kwamen aan het al taar van Onze Lieve Vrouwe in 
de kerk van Maarssen) en de "costerye van Sente Peter tUtrecht" . "waer da t zake dat 
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Pouwels voirseyd oflyvich worde (= zou overlijden) ende hy ghien watacht ige buer te 
after hem en liete (= geen wettige nakomeling nalaat) die hy crege n a da tum des briefs 
so soude dese voirseyde comen op Ghysbert Direz [of] op syne gerechte leenvolger waer 
hy doot". Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, Frederic Willamz, Henr ic Borre die 
Rydder en Henric Gherijt [Dusincz].19 

Ronde Dorp van Breukeien 
J a n van Nijenrode beleent Gherijt Pijl Evertz met drie morgen land, gelegen bij J a n 
die Recke, daar boven naas tge land zijn Jacob van Zulen erfgenamen, Pe te r Stroems 
erfgenamen, Oudencop Reckenz "ende ie selven beneden" met l and da t Willam van 
Alendorp erfgenamen van mij houdt . Ten overstaan van Joest van Ryetvelt, Reynaer 
Rolofz en Jacob Claes Scroedersz.20 

Mijnden 
J a n van Nijenrode beleent J a n Swedersz van Ruweel "mynen neve" me t "een morgen 
u te rdyeks (= bui tendi jks gelegen land) myt ter hofstede", gelegen in he t gerecht van 
Mijnden, "streckende uten Vecht op in de Panne weteringe toe", daa r boven naastge
l and is Willam Aerntz met zijn medewerkers (deze Willem was s luiswachter) en bene
den Henric Scutter met land dat hij houdt van Meiijs van Mijnden. Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelt, Splinter Momber en Jacob van der A Jacobz.21 

Loosdrecht 
J a n van Nijenrode beleeent in 1440 Jacob Jacobsz met een akker "twee gherden breet" 
gelegen "op die Loesdrecht", daar naastgeland is aan de overzijde Jacob voirseyd met 
eigendom en aan de nederzijde Henric Claesz met eigendom. Ten overs taan van Joest 
van Ryetvelt en Jacob Claesz Scroedersz. "Dit gesciede in den jaer doe men screef veer-
tich doe was Jacob voirseyd out xn jaer". "Roetaert Petersz heeft voor hem gehuld" (= na
mens hem hulde gebracht = trouw betuigd aan diens leenheer J a n van Nijenrode - het 
leenstelsel had in oorsprong te maken met krijgskundige verplichtingen; omdat min
der jar igen en vrouwen nie t voor kri jgsdienst konden worden opgeroepen hadden zij 
van oudsher een plaatsvervangende hulder nodig ).22 

Evenaarsgerecht 
(Het Evenaarsgerecht was een kleine gerechtsheerlijkheid ten noorden van de heer
lijkheid Breukelerwaard; de grens tussen deze beide werd gevormd door de Evenaars 
we te r ing . ) 
J a n van Nijenrode beleent Albert Claesz met "die gerechte helfte van vier morgen 
l an t s" , gelegen in "Loenre kerspel" in "Jans gerechte van Nyenroede aen den Noor
deren egge van Rawelders lant" . Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob Claes 
Scroedersz.2 3 

Otterspoorbroek 
J a n van Nijenrode beleent zijn neef Johan Sweders Ansemszoens zoon van Ruweel met 
twee morgen l and , gelegen t e Ot te r spoerbroec , s t r ekkende m e t "enen eynde aen 
Cortr i jcker sijdwen in vier morghen lands onderdeylt", daa r naas tge l and is a a n de 
hoge zijde Jan die Bole Direz en op de noordzijde Beer Vogelaersz. Ten overstaan van 
Joest van Ryetvelt, Splinter Momber en Jacob van der A Jacobz.24 

Portengen-Ruwielsgerecht 
- J a n van Nijenrode beleent J a n van der Haer Direz met een morgen land, gelegen in 

Ber tengen in he t gerecht van Melys van Mijnden "in vier morgen l an t s die J a n van der 
H a e r toebehoren opten Noerderen egge aen Oerbaen Oerbaenszoens lant". Ten over
s taan van Joest van Ryetvelt, Freder ic Willamz en Henric Direz.25 

J a n van Nijenrode beleent Roelof Gherijtz met 2 morgen land, gelegen in he t Noord
einde van Bertengen in he t Syde lant daar boven naastgeland is Joncfrou Margrie te 
Pots en beneden Gherijt van Vloten. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob 
Claes Scroedersz.26 

J a n van Nijenrode beleent Claes Deyn Tymanz met twe zwademaets , 2 7 gelegen op 
Noerder maet. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Henric Borre die Rydder.2 8 

Portengen-Zuideinde 
J a n van Nijenrode beleent Henr ic Dire Mensenzoensz met da t derdendee l van vijf 
morgen land "daer die twee deel of (= waarvan de twee andere gedeelten) toebehoren 
J a n Gherij tz ende Willam Henricz synen neven", gelegen in Bertengen in he t gerecht 
van Heer Vrederic Uten Hamme, daar boven naastgeland is J a n van Nijenrode en be
neden de Heren van St. Marie (= land in het bezit van het Kapittel van St. Marie). Ten 
overs taan van Joest van Ryetvelt, J an Gherytz en Kroec Albertz.29 

Kockengen 
J a n van Nijenrode beleent Symon Claes Ruuschz met een morgen land, gelegen in 
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Cockengen "in Bökels gerechte van der Haer", daar boven naas tge land is de "nonnen 
van den Daele" (= land in het bezit van he t vrouwenklooster Mar iëndaal in Zuilen) en 
beneden de Heer van Abcoude (= Gerverscop). Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en 
Jacob Claes Scroedersz. "Ende overmyts dat Symon nyet mündig en is (= onmondig is) 
so heeft Claes Ruusch dair voer gehult" (= namens de leenman zijn ondergeschiktheid 
en trouw aan de leenheer van het desbetreffende stuk land betoond).30 

Spengen 
J a n van Nijenrode beleent Mechteld Gherijt Tyemsdochter met een morgen land, gele
gen in Spengen "in Bökels gerechte van der Haer", daar boven n a a s t g e l a n d is "die 
Heren van Oudemunster tUtrecht" en beneden "Heren van Sentroysen by Utrecht" (= 
land in he t bezit van het Kartuizer klooster nabij Utrecht) en Jacob Wouter. Ten over
s taan van Joest van Ryetvelt, Frederic Willamz en Aernt Dire Grevenz . Geli jkt i jdig 
kreeg ook h a a r zuster Alyd Gheryt Tyemsdochter daar een morgen land in leen, in h e t 
bijzijn van Joest van Ryetvelt en de beide andere hiervoor genoemde getuigen.3 1 

Op 13 november 1439 beleent Jan van Nijenrode Gherijt Gherijtsz met een morgen land, 
gelegen in Spengen "in Boekels gerecht van der Haer", daarboven naas tge l and zijn de 
Heren van Oudemunster (= land in bezit van het Kapittel van Oudmunster ) en beneden 
"die Heren van Sinte Trosen by Utrecht"(= land van het Convent van C h a r t r e u s e = 
Chartroise = het Kartuizer klooster buiten Utrecht)32 en Jacob Wouter. Ten overs taan van 
Joest van Ryetvelt, Frederic Willamsz en Aernt Dire Gravensz. "In h e t J a e r MCCCC ende 
xxxix des anderen dages na Sinte Lebeijns dach".33 

Reeds op 7 december 1439 ("MCCCC ende xxxix des anderen daghes na Sinte Nycolaes 
dach") werd dit leen overgeschreven op naam van Ghijsbert Ghijsbertsz, onder getuige 
van Joest van Ryetvelt en Frederic Wyllamsz.3 4 

Laag-Nieuwkoop 
- J a n van Nijenrode beleent Alfer van der Mye met twee morgen l and "gelegen in 

Nyencop in Heren J a n s gerechte van Rynesse ende van Rynouwen in een sa te l an t s 
van t ien morgen daer Herman Hugenzoen op te wonen plach des boven die sate l an t s 
voirseyd naest gelant siin Jacob Kertgenszoen, J a n van der Mate ende Peter Huber tz 
ende beneden Alfer van der Mye voirseyd". Ten overstaan van Joost van Ryetvelt en 
Jacob Claes Scrodersz.33 

J a n van Nijenrode beleent Jacob Claes Scroedersz met een camp l a n t s , gelegen op 
Cortryckervelt in he t gerecht van Johan van Rynesse, daar boven naas tge land is Dire 
Berenz en Dire Symonz en beneden J a n Peterz. Ten overstaan van Joest van Ryetvelt 
en Dire Berenz.3 6 

J a n van Nijenrode beleent Henric J a n Swederzoen van Ruweel me t "drye morgen 
l a n t s , die gelegen ziin after Cortri jcker in Heeren J a n s gerechte van Rynesse in 
Splinter Janszoens sate opten noerderen egge", daar boven naastgeland is Jonge J a n 
Pouwelsz en Dire Janz en beneden de Heeren van Sente Troyzen (= he t Convent van 
Chartreuse = het Kartuizer klooster buiten Utrecht)32 en Ghysbert Claesz. Ten overs taan 
van Joest van Ryetvelt en Frederic Willamz.3 7 

Teckop 
J a n van Nijenrode beleent Dyedolf Peterzoen met een morgen land, gelegen in Teckop, 
daar op de oostzijde naastgeland is met eigendom Jan Brye en op de westzijde Rover 
van Zulen. Ten overstaan vanJoest van Ryetvelt en Jacob Claes Scroederszoen.38 

Dyedolf Peterzoen draagt aan J a n van Nyenroede op de hiervoor genoemde morgen 
land, m a a r zijn vrouw Ghijsbert Dire Zalendochter mag die als lijftocht blijven gebrui
ken h a a r leven l ang . Ten overs taan van Joest van Ryetvelt en Jacob Claes Scroe
dersz . 3 9 

Op 4 februari 1440 beleent Jan van Nijenrode Dire Aerntsz met twee morgen land, gele
gen in Teckoep, daarboven naastgeland is Claes Roeversz en beneden Dire Gheri j tsz. 
Ten overs taan van Joest van Ryetvelt en Splinter Momber Berenz. "Gegeven in t j ae r 
ons Heeren MCCCC ende vyertich des Donredaghes na Sinte Blasyus dach".40 

Oudhuizen 
J a n van Nijenrode beleent Aernt Dire Gravenz met "drye vierendeel l a n t s van enen 
acker die gelegen is in Gherijt Palen lant tot Outhusen daer Gherijt Pael op woende in 
synen l a e t s t e n lyve" (= in zijn l a a t s t e levensjaren) . Ten ove r s t aan van Joest van 
Ryetvelt en Freder ic Willamz.41 

Mijdrecht 
J a n van Nijenrode beleent Willam Langenz met 2 morgen land, gelegen te Mijdrecht 
in "triien weer opten noert egge streckende van der Aemstel totter Maysloet opt Hoflant 
daer aen die suutside naest gelant is Huge Goeiiertsz ende aen die noertside naes t ge-
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l an t Gherij t J a n s z o e n s kiinder". Ten overstaan van Joest van Ryetvelt en Jacob Claes 
Scroedersz.4 2 

Thamen 
(De heerli jkheid Thamen, groot 187 morgen en 92 roeden, lag ten noordwesten van 
Mijdrecht . ) 

- J a n van Nijenrode beleent Albert Elyaesz met twee morgen land, gelegen in Tarnen, 
daarboven naas tge land is Meynaer Troy en beneden Gherijt Vrytaerszoen. Ten over
s t aan van Joest van Ryetvelt, Frederic Willamz en Jacob Janz . 4 3 

- J a n van Nijenrode beleent Jacob Janz met "achte morgen lants die geheten ziin ver-
nannen weer ende ziin gelegen tot Tarnen", daarboven naas tgeland is Jacob Jansz zelf 
en b e n e d e n H e y n k e n Gr ie t enz . Ten ove r s t aan van Joest van Ryetvelt, F r e d e r i c 
Willamz en Jacob Claesz Scroederszoen.44 

Elde r s 1 heb ik nog diverse andere voorbeelden gegeven. 

Dit allesbehalve volledige overzicht geeft een beeld van de vele bezittingen 
die de Van Nijenrodes hadden, verspreid over heel Breukelen en de wijde 
omgeving. Daarnaast hadden ze nog zeer veel eigendommen elders. In de 
schaduw van die Van Nijenrodes waren de Van Rietvelds maar kleine adel. 
Maar in de schaduw van zijn rijke oom wist Joost van Rietveld zich, naar 
het voorafgaande doet vermoeden, redelijk goed te warmen. 

Naast Joost van Rietveld waren alleen Jacob Claesz Scro(e)dersz en Fre
deric Willemsz (van Oukoop)79 over nagenoeg de hele regio als getuige inzet
baar. De beide laatstgenoemden vervulden de betaalde functie van schout. Ik 
vermoed bijgevolg dat Joost van Rietveld eveneens voor zijn diensten betaald 
werd; Jan I van Nijenrode noemde hem soms ook onder de categorie "myne 
manne". Henric Borre de Ridder schijnt een soort vaste reserve te zijn ge
weest, een goede kennis van Jan van Nijenrode die hem als dat schikte altijd 
wel een dienst wilde bewijzen. De andere genoemde getuigen werden geko
zen vanwege hun lokale terreinkennis of soms omdat ze als aangrenzend 
landgebruiker belanghebbende waren. In het geval van Joost van Rietveld 
schijnt zijn goede bekendheid met het gebied ten oosten van de Vecht als nut
tige bijkomstigheid een rol meegespeeld te hebben. 

Opvallend is ook dat, terwijl de mede-getuigen van Splinter van Rietveld 
in ongeveer driekwart van de gevallen evenals hij van riddermatige huize 
waren, ruim driekwart van de getuigen die samen met Joost van Rietveld 
het Leenhof van Nijenrode bij gewone beleningen dienden niet van ridder
matige afkomst was. Maar al ten tijde van Splinter hadden personen voortge
komen uit adellijke geslachten niet altijd meer die maatschappelijke status. 

De opgesomde voorbeelden maken duidelijk dat de versnippering in he t grondgebruik 
groot was. Van de gewone beleningen met land waarbij Splinter of Joost van Rietveld als 
getuige optrad, ging het in tweederde van de gevallen om 2 morgen (1,7 hectare) of minder 
en in slechts 5% om 5 morgen of meer. Dat vormde een schril contrast met de ideale uit
gangss i tua t ie na afronding van de ontginningen van de veenwildernissen, zo'n 3 tot 2 
eeuwen eerder , toen bij een nieuwe boerderij ongeveer 16 morgen aaneengesloten land 
hoorde. 

Die versnippering ging in de 15de eeuw nog steeds door. De 7 morgen land in Breukele-
veen die J a n Clotinc afstond, werden opgedeeld in twee lenen van 3V2 morgen. De 2 mor
gen land die Gerri t Tyem in Spengen had, werden verdeeld over zijn beide dochters. Het 
Leenhof van Nijenrode voerde in deze slechts een passief beheer. 

Daar tegenover probeerden actieve individuele landgebruikers door aankoop of leen, 
land in handen te krijgen dat aansloot bij grond die ze al hadden. Dat lukte bijvoorbeeld' 
zoals we in de voorafgaande opsomming zagen, J a n Pouwels in Breukeleveen, Dire Berenz 
in Breukelen-Proostdijgerecht en Jacob Janz in Thamen. 

De leenbrieven werden in de regel op Nijenrode uitgegeven. Niettemin 
neem ik aan dat Joost van Rietveld te paard heel wat mijlen door de om
geving van Breukelen heeft afgelegd, om zich van alles op de hoogte te stel
len of te houden. 
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Einde van het Huis Rietveld 

In het eerste tijdschriftnummer van dit jaar schreef ik dat mij nog onbe
kend was wanneer er een eind kwam aan het Huis Rietveld in het Breuke-
len-Proostdijgerecht. Een datum vóór het Rampjaar 1672 - 1673 achtte ik niet 
onwaarschijnlijk. Het eind oktober 1995 verschenen nieuwe kastelenboek 
van de provincie Utrecht bevestigt dit laatste. Op een lijst van ridderhofste-
den en andere huizen in de provincie Utrecht in 1609 komt een verwoest 
Huis Rietvelt voor,46 in dat jaar eigendom van Albert Proeys, telg uit een 
vooraanstaand Utrechts regentengeslacht, die volgens blz. 422 in datzelfde 
boek ook eigenaar was van de ridderhofstad Stormerdijk te Jutphaas. Hij 
werd op 29 januari 1549 geboren als zoon van Bernt Proeys (1502 - 1590) en 
Catharina Pots en trouwde in 1588 met Catharina van der Kerck, "daer 
mede hij groot goet behilicte (= veel goederen aantrouwde) als eenige erfge
name haers vaders".47 

Noten 

1 A.A. Manten , 1994. Huis en Heren Van Rietveld te Breukelen. Mededelingen St icht ing 
Utrechtse Kastelen, jaargang 1994, nr. 3, blz. 2 - 9 en nr. 4, blz. 2 - 9. 

2 A.A. Manten , 1995. Het Huis Rietveld a a n Vecht enVaar t te Breukelen en zijn bewoners . 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 1, blz. 4 - 1 9 . 

3 Een viertel (veertel) of vierendeel was een kwart hoeve. Een hoeve was oorspronkelijk 
een rechthoekig blok land van ongeveer 16 morgen. In Breukeleveen, waa r de noord- en 
zuidgrens oostwaarts naa r elkaar toe liepen, week de maa t van een hoeve wat af. Een 
morgen is 8516 m2 . Een hond is V6 morgen . 

4 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu i s Nijenrode, deel I, fol. 1 
- 10 verso, nrs. 1 - 81; daarbinnen nr. 20. Idem, fol. 95 - 101 verso, nrs . 340 - 401; daar
binnen nr . 385. 

5 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
95 - 101 verso, nrs . 340 - 401, betreft Brokelede; daarbinnen nr. 397. 

6 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van h e t hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
95 - 1 0 1 , nrs . 340 - 401; daarbinnen nr. 393. 

7 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu i s Nijenrode, deel I, fol. 1 
- 10 verso, nrs . 1 - 81; daarbinnen nr. 53. Idem, fol. 118 verso - 130 verso, nrs . 573 - 657, 
betreffende vooral Loenen en Zegveld; daarbinnen nr. 624. 

8 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu is Nijenrode, deel I, fol. 1 
- 10 verso, nrs . 1 - 81; daarbinnen nr. 36. Idem, fol. 118 verso - 130 verso, nrs . 573 - 657; 
daarb innen nr . 630. Wouter van Mijnden verwierf eigendom in Breukeleveen in de pe
riode 1375 - 1385, toen hij gerecht, tijns en tienden van Breukeleveen pacht te van he t 
Kapittel van St. Pieter te Utrecht. Zie over dit laatste: A.A. Manten, 1991. Het geslacht 
Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 2. 1352 - 1425. Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jaargang 6, nr. 2, blz. 41 - 53, in het bijzonder blz. 45 - 46. 

9 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van h e t hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
118 verso - 130 verso, nrs . 573 - 657; daarbinnen nr. 629. 

10 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu i s Nijenrode, deel I, fol. 1 
- 10 verso, nrs . 1 - 81; daarbinnen nr. 44. 

11 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu i s Nijenrode, deel I, fol. 1 
- 10 verso, nrs . 1 - 8 1 ; daarbinnen nr. 46. 

12 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu i s Nijenrode, deel I, fol. 1 
- 10 verso, nrs . 1 - 81; daarbinnen nr. 47. 

13 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
118 verso - 130 verso, nrs . 573 - 657; daarbinnen nr. 620. 

14 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van h e t hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
118 verso - 130 verso, nrs. 573 - 657; daarbinnen nr. 621. 

15 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van h e t hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
16 - 17 verso, nrs . 107 - 120, betreffende te Maarssen gelegen lenen; daarbinnen nr . 112. 
Idem, fol. 102 - 102 verso, n r s . 402 - 416 bet ref t M a a r s s e n ; d a a r b i n n e n n r . 414 . 
"Maerseveen" werd oorspronkelijk met één "s" geschreven. Jonkvrouwe Elsebee van 
Loenersloot was van ca. 1396 tot 1417 vrouwe van Gunterstein; in 1417 verkocht ze da t 
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kasteel aan Hugo de Bloot, maar blijkbaar behield ze toen de eigendomsrechten op he t 
land da t Jacob Oudemantz van h a a r als leengoed in gebruik had gekregen. Jacob de 
zoon van Oude Mant was een broer van de Breukelevener Mant Mantssoen, en van de op 
aanspor ing van Heer Wouter van Mijnden naar Nieuw-Loosdrecht verhuisde Willem 
Mant, welke laatste een van mijn verre voorouders was. Zate (zathe) betekende bezit
ting, hoeve, landgoed (denk aan havezate). 

16 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
16 - 17 verso, nrs. 107 - 120; daarbinnen nr. 114. Idem, fol. 102 - 102 verso, nrs . 402 - 416; 
daarbinnen nr. 410. Idem, fol. 118 verso - 130 verso, fol. 573 - 657; daarbinnen nr. 612. 

17 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
102 - 102 verso, nrs . 402 - 416; daarbinnen nr. 415. Met "miin vrouwe van Zulen" bedoel
de J a n van Nijenrode vermoedelijk zijn t an te Elsebee van Nijenrode, getrouwd met 
Jacob van Zuylen van Nyevelt . He t t r anspor t van de 2 morgen land n a a r J a n van 
Nijenrode vond plaats volgens de regels van het oude burenrecht. De genoemde schout 
("scoute") was Jacob Claes Scrodersz; daarom was hij ook in dit geval weer als getuige 
aanwezig. De oostgrens van he t betreffende stuk Tienhovense land was toen klaarblij
kelijk nog onduidelijk tegen de veenwildernis afgebakend. De h ie r genoemde ge
noemde Hugo van Loenersloot Sr en J r bezaten behalve het Huis Te Velde in Loenen ook 
een belangrijk huis in Maarssen . Toen in 1379 de leenmannen van de bisschop van 
U t r e c h t hun lenen moes ten komen "verheffen" bij de nieuwe bisschop Flor is van 
Wevelinkhoven, bevond zich onder hen Hughe van Loenersloot, "houdende 20 mergen 
lan t s tot Maersen, daer syn Huys op staet". In 1444 veranderde Otto Snaefs de naam van 
da t huis in Snaefsburg. Ridder Otto Snaefs was getrouwd met Hendrika Loefsdochter 
van Ruwiel . 

18 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
16 - 17 verso, nrs . 107 - 120; daarbinnen nr. 113. Idem, fol. 102 - 102 verso, nrs . 402 - 416; 
daa rb innen nr . 416. 

19 Rechterli jke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregister van he t huis Nijenrode, deel I, fol. 
16 - 17 verso, nrs . 107 - 120; daarbinnen nr. 115. Idem, fol. 118 verso - 130 verso, fol. 573 -
657; daarbinnen nr. 637. 

20 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t huis Nijenrode, deel I, fol. 
95 - 101 verso, nrs. 340 - 401; daarbinnen nr. 356. 

21 Rechterli jke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregister van he t huis Nijenrode, deel I, fol. 
42 - 43, nrs . 211 - 225, betreffende te Loosdrecht gelegen lenen; daarbinnen nr. 211. Idem, 
fol. 118 verso - 130 verso, nrs . 573 - 657, betreffende Loenen en Zegveld; daarbinnen nr. 
605. Splinter Momber was een zoon van Beer Momber en Sophia bastaarddochter van 
N i j en rode . 

22 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
42 - 43, nrs . 211 - 225; daarbinnen nr. 223. 

23 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t huis Nijenrode, deel I, fol. 
11 - 15 verso, nrs . 82 - 106; daarbinnen nr. 101 en 102. Eerder hadden de Van Nijenrodes 
he t hele Evenaarsgerecht met gerecht, tijns en tienden in leen gegeven aan een familie
lid, Gijsbrecht van Nijenrode van Velzen en den Poel. Daarna gaf J a n I van Nijenrode 
er blijkbaar de voorkeur aan het Evenaarsgerecht in eigen beheer te houden. Maar zoals 
we eerder in dit t i jdschrift zagen ( jaargang 10, n r . l , blz. 11), toen Jonge J a n van 
Rietveld aan de orde kwam, bleef J a n I wel inkomsten uit dat gerecht benutten voor de 
onders teun ing van zijn familie. 

24 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
95 - 101 verso, nrs . 340 - 401; daarbinnen nr. 375. 

25 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
74 - 74 verso en 79 - 79 verso, nrs. 292 - 309; daarbinnen nr. 292. Idem, fol. 114 - 115 verso, 
nrs . 529 - 545; daarbinnen nr . 541. 

26 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
74 - 74 verso en 79 - 79 verso, nrs. 292 - 309; daarbinnen nr. 298. Idem, fol. 107, nrs. 466 -
474; daarbinnen nr. 473. 

27 Een zwademaet of swademat is een oude, in het Gooi gebruikte landmaat . 
28 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 

108 - 110 verso, nrs. 475 - 505, betreffende Bertengen en Cortrijc; daarbinnen nr. 505. 
29 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 

74 - 74 verso en 79 - 79 verso, nrs. 292 - 309; daarbinnen nr. 299. Idem, fol. 118 verso - 130 
verso, nrs . 573 - 657; daarbinnen nr. 636. 

30 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
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25 - 27 verso, nrs . 124 - 146, betreffende te Kockengen gelegen lenen; daarbinnen nr . 134. 
Idem, fol. 118 verso - 130 verso, nrs. 573 - 657; daarbinnen nr. 619. 

31 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu is Nijenrode, deel I, fol. 
25 - 27 verso, nrs . 124 - 146; daarbinnen nrs. 130 en 131. Idem, fol. 108 - 110 verso, nrs . 475 
- 505; daarbinnen nr. 503 en 502. 

32 Een fraai staalt je van Middeleeuwse volksetymologie. De voor leken moeilijke n a a m 
Heren van h e t Convent van Chartreuse werd op de klank via Heren van Sent rysen en 
Heren van Sentroysen tot Heren van Sente Troyzen of Heren van Sinte Trosen. Dit 
laats te n a a r analogie van Heren van Sente Peter en Heren van Sente Marie (= Kapit tel 
van St. Pieter resp. St. Marie). Zo ontstond de Utrechtse "spookheilige" St. Troyzen of St. 
T rosen ! 

33 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu is Nijenrode, deel I, fol. 
25 - 27 verso, nrs . 124 - 146; daarbinnen nr. 133. Met de heilige "Lebeijn" (wiens feest-
dag op 12 november gevierd werd) werd Liafwin of Liebwin (in he t Latijn: Lebuinus) be
doeld, een pr ies ter-monnik uit Ierland of Schotland, die miss ioneerde in de s t r eken 
rond de IJssel en in Deventer de eerste kerk stichtte, waarin hij door Liudger werd be
graven; Liudger wijdde ook de abdijen van Werden en Essen aan St .-Lebuinus toe. 

34 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu is Nijenrode, deel I, fol. 
25 - 27 verso, nrs . 124 - 146; daarbinnen nr. 136. 

35 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu is Nijenrode, deel I, fol. 
25 - 27 verso , n r s . 124 - 146; d a a r b i n n e n nr . 139. Ridder J a n v a n R e n e s s e van 
Rijnauwen was gerechtsheer van Laag-Nieuwkoop van 1420 tot 1476, als l eenman van 
he t Leenhof van Vianen. 

36 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu i s Nijenrode, deel I, fol. 
74 - 74 verso en 79 - 79 verso, nrs. 292 - 309; daarbinnen nr. 302. Idem, fol. 108 - 110 verso, 
nrs . 475 - 505; daarbinnen nr. 501. 

37 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu is Nijenrode, deel I, fol. 
74 . 74 verso en 79 - 79 verso, nrs. 292 - 309; daarbinnen nr. 304. Idem, fol. 108 - 110 verso, 
nrs . 475 - 505; daarbinnen nr. 499. 

38 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het hu is Nijenrode, deel I, fol. 
46 - 46 verso, nrs . 226 - 229, betreffende te Teckop gelegen lenen; daarbinnen ongenum
merd (229b). 

39 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t huis Nijenrode, deel I, fol. 
46 - 46 verso, nrs. 226 - 229; daarbinnen ongenummerd (229c). 

40 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu is Nijenrode, deel I, fol. 
46 - 46 verso, nrs . 226 - 229; daarbinnen ongenummerd (229d). De heilige Blasius, wiens 
feestdag op 3 februari werd gevierd, werd algemeen vereerd vanwege vele wonderbaar
lijke genezingen, in he t bijzonder van keelziekten. 

41 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu is Nijenrode, deel I, fol. 
39 - 39 verso, n r s . 202 - 210, betreffende te Willens (= Wilnis) gelegen lenen; daar
binnen nr . 202. Idem, fol. 116 - 117 verso, nrs. 546 - 572 betreffende Willens, Slydrecht en 
Loesdrecht; daarbinnen nr. 555. 

42 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t hu is Nijenrode, deel I, fol. 
31 - 35 verso, nrs . 147 - 201, betreffende te Mijdrecht gelegen lenen; daarbinnen nr. 185. 

43 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel I, fol. 
31 - 35 verso, nrs. 147 - 201; daarbinnen nr. 148. Idem, fol. 103 - 106 verso, nrs . 417 - 465, 
betreffende Mijdrecht; daarbinnen nr . 464. 

44 Rechterli jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van he t huis Nijenrode, deel I, fol. 
31 - 35 verso, nrs . 147 - 201; daarbinnen nr. 149. Idem, fol. 103 - 106 verso, nrs . 417 - 465; 
daa rb innen nr . 463. 

45 Zie over deze Frederic Willemsz ook: A.A. Manten. 1994. In Brokel, bij de P lae t s en 
boven aen die Kerckstra te . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 9, nr . 1, 
blz. 27 - 36. 

46 B. Olde Meierink et al. (Red.), 1995. Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht . Uitgeverij 
Matrijs, Utrecht, 596 + LXIV blz., in het bijzonder blz. 538. 

47 Verzameling Van Atteveld (Rijksarchief te Utrecht) , ingang nr. 124, inv. nr. 290. 
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De inwoners van de gemeente Breukelen, 
vroeger en nu. Wat cijfers en gegevens (2) 

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

Het eerste artikel in deze reeks verscheen in jaargang 10(1995), nr. 1, blz. 
39 - 44 van dit tijdschrift. 

Inleiding 

Voor me liggen thans cijfers, uit 1809 (kerkelijke volkstelling van het 
Koninkrijk Holland, de eerste), 1840 (eerste volkstelling uit het huidige 
Koninkrijk der Nederlanden) en 1947 (laatste volkstelling waarbij ook naar 
kerkelijke gezindte werd geïnformeerd). We kunnen meteen voortborduren 
op die cijfers, voorzover ze Breukelen en Kockengen betreffen. Maar dat is 
gevaarlijk en vrij onvruchtbaar, wanneer we ze niet bezien in landelijk en 
historisch verband. Zonder de achtergronden van de cijfers te kennen blijft 
het een droge en onoverzichtelijke materie. Daarom koos ik vooral voor 
schetsen van de algemene situatie, en beperkte ik het directe commentaar. 
Daardoor bleven wel vraagpunten liggen, te behandelen in een volgend arti
kel. Het verhaal is zo al lang en ingewikkeld genoeg. 

Bij he t behandelen van religieuze gegevens moeten we er rekening mee houden dat onze 
benader ing vaak subjectief is . We zijn wat bevooroordeeld, door hu is en school, door beel
den uit onze jeugd. Leerden we, dat de Reformatie een glorieuze overwinning was van he t 
ware Protes tantse geloof op de boze Spanjaarden (de Rooms-Katholieken speelden daarbij 
een tweeslachtige rol) of was de Tachtigjarige oorlog een wrede onderdrukking van h e t 
door de grote meerderheid beleden ware Katholieke geloof, met als bijkomend voordeel de 
verlossing van de Spanjaarden? 

Voor een objectiever oordeel is het wenselijk eerst enkele algemene feiten 
op een rijtje te zetten. We onderscheiden dan de vroege Reformatie (1520 -
1560), de Calvinistische Reformatie en Rooms-Katholieke Contra-Reformatie 
(1560 - 1610), een tijd van rust en kleine verschuivingen (1610 - 1810) en snel
lere moderne ontwikkelingen (1810 - 1947). 

Het begin van de Reformatie (1520 -1560) 

In de eerste fase na het uiteengaan van Rome en Reformatie was het 
Nederlandse Protestantisme overwegend Doopsgezind. Zij vormden een me
rendeels vreedzame groep (geen overheidsambten, geen wapengebruik), die 
weliswaar werd gecompromitteerd door een gewelddadige minderheid (het 
optreden van de zogenoemde Wederdopers in Munster). De Doopsgezinden 
zijn eerst mild, later strenger vervolgd. 

Nog heden blijkt de invloed van de vervolging uit de landelijke spreiding: concentratie 
in waterr i jke gebieden (Giethoorn, Friese merengebied, Noordhollands Water land) waar 
de kansen op ontsnapping het grootst waren. 

De gegevens van deze periode zijn slechts moeizaam te achterhalen. De 
vervolgden wensten uit zelfbehoud geen publiciteit, voor de vervolgers is het 
een verleden waar men niet trots op is. En in onze provincie gold een bijzon
dere factor. Het bisdom Utrecht was pas in 1528 Habsburgs bezit geworden, 
en men wilde de eigen burgers beschermen tegen de Brusselse vervolgings
drift. Daarom bagatelliseerde men aanvankelijk de omvang en betekenis der 
reformatorische bewegingen. De gevolgen van dat "voorlichtingsbeleid" 
werkten lang na. 
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Men gaat nu het oude standpunt (vroege reformatie in Utrecht van wei
nig betekenis, behalve in Benschop en IJsselstein, waar geen centraal gezag 
gold) verlaten. Recent onderzoek (onder andere van mevrouw L. Bogaers, 
die bezig is met een dissertatie over dit onderwerp) s tuur t ons historisch in
zicht in die nieuwe richting. Daarbij bleek ook van vroege Reformatie in de 
Vechtstreek: Doopsgezinde bijeenkomsten in Vreeland, veroordeling in 1562 
van de Doopsgezinde Breukelaar Dirk Gerrits tot zes j a a r galeistraf. (Hij 
kreeg overigens gratie wegens een verminkte hand.) 

Calvinisme en Contra-Reformatie (1560 -1610) 

Rond 1560 stegen de spanningen, politiek en religieus. De Calvinisten 
gingen zich roeren. Ze waren niet geweldloos, en ver langden s teun van 
s taatswege voor hun richting. De Rooms-Katholieken t r ach t t en (Concilie 
van Trente, 1545 - 1563) hun kerk te zuiveren, en hun priesteropleiding te 
verbeteren. Ook de politiek dwong tot kiezen. Voor duidelijk gewapend verzet 
tegen de Spaanse overheersing moest men vooral bij de Calvinisten zijn, al 
moeten we hier waken voor eenzijdigheid ("Ons wenkt het beeld der vaad-
ren, dat kloek en vroom geslacht, met heldenbloed in de aderen, dat Spanje 
ten onder bracht", zongen zij lange tijd). 

Zo waren tijdens het beleg van Haarlem (door de lange duur ook financieel funest voor 
de belegeraars, die evenzeer door geldgebrek als door het Haarlemse heldenbloed uiteinde
lijk de strijd moesten opgeven) drie van de vier burgemeesters daar onverdacht Rooms-
Katholiek evenals de grote meerderheid der burgerij, die wist dat zij ondanks haar Rooms-
Katholieke geloofsovertuiging van Spanje niets goeds te verwachten had, en hard mee
vocht. 

Rond 1610 (Twaalfjarig Bestand, 1609 - 1621) werd een rus tpunt bereikt. 
Spanje won na harde strijd de Zuidelijke Nederlanden terug, m a a r was niet 
bij machte ook de Noordelijke, achter de barrière van de grote rivieren, te 
heroveren. Ook daar in het noorden vormden de Calvinisten echter een min
derheid. Grote delen van het platteland waren nog steeds homogeen Rooms-
Katholiek. Slechts langzaam vorderde de protestantisering. Belangrijke fac
toren waren daarbij: 

(l)vestiging in de Noordelijke Nederlanden van Vlaamse en Waalse protes
tanten, die om geloofsredenen uit de Zuidelijke Nederlanden waren ver
dreven; 

(2)overgang van overige Zuidnederlandse vluchtel ingen in h u n n ieuwe 
woonplaatsen, nadat zij het contact met hun oude parochies kwijtgeraakt 
waren ; 

(3)reservering van overheidsambten voor Calvinisten; 
(4)overdracht van kerkelijke goederen en armenkassen aan de Calvinisten; 
(5)tekort aan jonge geschoolde Rooms-Katholieke priesters (de ouderen werd 

het werken belet, op straffe van inhouding van alimentatie); 
(6) wering van Rooms-Katholieke pachters bij sommige ontginningen; 
(7)zachte sociale druk. 

Waar de landadel Rooms-Katholiek bleef (zodat hun kastelen zowel rondreizende 
priesters konden herbergen als de mogelijkheid tot godsdienstoefeningen konden bieden) 
of waar er vanuit aangrenzend Spaans gebied zielzorg beschikbaar bleef of waar het gebied 
tijdens het Twaalfjarig Bestand in Spaanse handen bleef, daar bleef de bevolking groten
deels Rooms-Katholiek (voorbeelden: kasteel De Ham en het vandaaruit bestuurde Laag-
Nieuwkoop, zuid-Utrecht, Land van Maas en Waal, Twente, omgeving Groenlo, Limburg). 

Onze provincie vertoonde in deze jaren een eigen beeld. Van 1572 tot 1576 
(de jaren van de grote strijd in Holland en Zeeland) bleef ze vrijwel geheel 
Spaans en kreeg de Reformatie weinig kans. Ook later vestigden zich er wei
nig vluchtelingen: beperkte economische mogelijkheden. Pas rond 1580 zette 
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een gematigde Reformatie door. Tekenend is ten deze een verslag uit 1593. Er 
heerste op het Utrechtse platteland een overgangstoestand. Zowel de geeste
lijke leiding als de parochianen maakten geen duidelijke keus. Rogier stelt 
niet ten onrechte: "Vele voorgangers zijn overgangsvormen tussen een pas
toor en een dominee, zij moeten nauwelijks zelf hebben kunnen zeggen wat 
zij waren". 

Breukelen en Nieuwer Ter Aa noemden zich al snel na 1580 Protestant . 
Vanuit Loenersloot, dat in 1578 onder Amsterdamse druk tot het Protestan
tisme overging, werd toen al meteen een Rooms-Katholieke schuilkerk ge
st icht in Het Honderd, net binnen de toenmalige grens van de provincie 
Utrecht. Pas rond 1600 begon de Reformatie in Kockengen enige vorm aan te 
nemen, en in 1606 was de kerk aldaar in Protestantse handen. In dat j aa r 
had de predikant van Breukelen nog slechts "enige communicanten, die van 
he t hu is van de heer van Ruwiel en sommige andere huislieden". Elders 
was het resul taat vaak nog magerder. 

De provincie vertoonde dus het beeld van een late Reformatie met zachte 
hand, vanuit een libertijns denkend centraal gezag. Op het plat teland was 
men daartoe, anders dan de hervormde gemeente in de stad, echter meer
malen weinig geneigd. 

Het tijdperk 1610 • 1810 

Landelijk kende de periode van 1610 tot 1810 geen grote verschuivingen, 
plaatselijk wel. 

Zo in Bergen op Zoom (vertrek van Protestanten na beleg en bezetting door de Fransen) , 
in Sch iedam ( reka tho l i se r ing door de komst van Westfaalse b r a n d e r s k n e c h t s ) , in de 
Vechts t reek (forensering vanui t Pro tes tan tse steden). Ook gewenning had invloed, via de 
gang n a a r he t vertrouwde concurrentieloze kerkgebouw (Drente), of via de kerkeli jke ar
menzorg . Maar de meeste verhoudingen lagen vast . De mili taire grenslijn van h e t Be
s tand bleef, tot in onze dagen, zichtbaar. Groenlo, vlak voor 1609 door Spinola veroverd, ligt 
midden in een Rooms-Katholieke enclave. Waar eertijds in Noord-Brabant een fort van 
onze Republiek lag (Sprang, 's Gravenmoer) is men daarentegen nu nog trouw Protes tant . 

Hoe was het bij ons? Voor het eerst zijn er volledige cijfermatige overzich
ten aan het eind van dit tijdperk en enige tijd daarna, van 1809 en van 1840 
(zie Tabel 1). 

Tabel 1 
Geografische verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindten in 1809 en 1840 

1809 1840 % R.K. 

Totaal R.K. N . H . Totaal R.K. Prot. 1809 1840 

Breuke len-Ni jenrode 1263 491 723 1599 615 984 39 38 
Breukelen-St . Pieters 685 181 478 721 204 517 26 28 
T h e m a a t 91 91 . . . . . . . . . ... 100 . . . 
Kockengen 551 218 333 625 154 463 40 25 
Laag-Nieuwkoop 122 61 61 335 233 102 50 70 
Loenersloot 248 134 114 306 140 166 54 46 
Por tengen 53 30 23 50 26 24 57 52 
Ruwiel 360 176 183 438 204 234 49 47 
Teckop 155 133 22 167 118 49 86 71 
M a a r s s e n 1218 536 518 1692 698 932 44 41 
Maa r s senb roek 111 94 17 129 121 8 85 94 
Vleuten 786 636 145 1052 798 253 81 76 
Zegveld 493 165 328 612 199 413 33 33 
Zuilen 590 278 311 756 256 500 47 34 
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In 1840 viel het in 1809 nog zelfstandige Themaat (tussen Maarssenbroek 
en Haarzui len) inmiddels onder Haarzui len (291 Rooms-Katholieken, 26 
Hervormden; een voorbeeld van de reeds genoemde invloed van Rooms-
Katholieke landadel). Teckop was Hollands gebied; aan protestant iser ing in 
deze u i thoek van de provincie, die al vroegtijdig na de Reformat ie een 
Rooms-Katholieke schuilkerk had, kwam men daar niet toe. Rond 1700 
waren er ook R.K.-staties in Maarssen en Loenersloot, welke de grote aan
tallen Rooms-Katholieken aldaar verklaren. Breukelen - waar tot 1795 geen 
stat ie was - is daarentegen sterk geprotestantiseerd. In 1840 (men kende 
toen m a a r vier groepen: Protestanten, Katholieken, Israëlieten en anderen) 
heeft men bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in de cijfers voor Breu-
kelen-St. Pieters de aantallen Rooms-Katholieken en Protes tanten verwis
seld; dit heb ik gecorrigeerd op grond van de overige tellingen. 

Overal in onze omgeving bestonden in 1809 dus Rooms-Katholieke meer
derheden of flinke minderheden. Dat weerspiegelt het beeld van een la te 
milde Reformatie, die de "oude kerk", waar zij hiertoe bij machte was (schuil
kerken, kastelen, staties), de kans bood zich goed te handhaven. In Breuke
len was de forensering mede van invloed geweest, vooral die ui t Amsterdam 
(hetzelfde beeld vertonen tussen 1840 en 1942 veel gemeenten in het Gooi). 

Een vergelijking tussen 1809 en 1840 geeft een aanwijzing van wat waar
schijnlijk ook vóór 1809 gebeurde: vrij constante verhoudingen op het echte 
pla t te land, wat forensische protestantisering in de dorpen van de Vecht
streek, behalve in Breukelen, waar dit proces reeds eerder inzette. Voor het 
verklaren van de ontwikkelingen in Kockengen en Laag-Nieuwkoop is nader 
onderzoek nodig. 

Het tijdvak 1810-1947 

De volkstelling in 1947 was een der laatste die cijfers opleverde op kerke
lijk terrein. Die zijn thans allerminst aktueel. Sindsdien is men massaa l de 
kerken ontvlucht. Eerst een vergelijking van de cijfers uit 1947 met die van 
1840 (Tabel 2). Met grenswijzigingen moeten we rekening houden (zie ook 
mijn eerste artikel in deze reeks). 

Tabel 2 
Geografische verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindten in 1840 en 1947 

1840 1947 

Totaal R.K. Prot. Totaal R.K. N . H . On- A n d e r e * 
k e r k . 

Breuke len-Ni jen rode 1599 615 984 3892 1017 1759 262 854 (590) 
Breukelen-St . Pieters 721 204 517 1118 250 557 99 212 (109) 
Kockengen 625 154 463 1461 586 706 10 159 (145) 
Laag-Nieuwkoop 335 233 102 . . . . . . . . . . . . .-_ 
Loenersloot 306 140 166 642 183 325 11 123 (60) 
Por tengen 50 26 24 . . . . . . . . . . . . . . . 
Ruwiel 438 204 234 624 130 305 8 181 (103) 
Teckop 167 118 49 . . . . . . _.- . . . . . . 
M a a r s s e n 1692 698 932 4727 1485 1954 86 1202 (451) 
M a a r s s e n b r o e k 129 121 8 . . . . . . . . . . . . — 
Vleuten 1052 798 253 4136 2219 1391 128 398 (156) 
Zegveld 612 199 413 1236 269 847 4 116 (110) 
Zuilen 756 256 500 22251 7272 6879 5073 3073(1468) 

*Onder de groep "Andere" nemen de leden van de Gereformeerde Kerken een grote 
plaats in. Hun aandeel is per gemeente tussen haakjes vermeld. 
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Afb. 1. Gezicht op de kerk van Nieuwer Ter Aa. Tekening van L.P. Serrurier , vermoede
lijk omstreeks 1730 op papier gezet. 

Een vergelijking is niet gemakkelijk te maken. Het begrip Protestant uit 
1840 is sedertdien in talrijke componenten uiteengevallen. De groep Gerefor
meerden is sterk gegroeid (de Doleantie). Van onkerkelijkheid was daaren
tegen in 1947 in onze streek nog weinig sprake, behalve in het snel gegroeide 
en geheel verstedelijkte Zuilen (22,8%). Het landelijke percentage van 17,1% 
(provincie Utrecht 13,9%) werd verder nergens bereikt, zelfs de grens van 
10% niet. In zoverre was de oude situatie nog intact gebleven. In 1971 is het 
provinciale cijfer gestegen tot 23,5%, en in 1985 tot 50,9%. 

Anders dan in 1840 werden ook de ledenaantal len van kleinere protestantse kerken in 
1947 gespecificeerd. De drie oude klassieke groeperingen (Lutheranen, Doopsgezinden, 
R e m o n s t r a n t e n ) waren van weinig betekenis , resp . 284, 102 en 71 in alle gemeenten 
samen. Alleen Zuilen telde vrij veel (228) Lutheranen. 

Ook de kleine Gereformeerde groepen haalden meestal de honderd leden niet. Uitzon
der ingen: 148 Vri jgemaakt Gereformeerden in Breukelen-Nijenrode en 123 in Vleuten, 
117 Christelijke Gereformeerden in Maarssen. 

Het beeld van 1809 en 1840, waaruit zich heel wat kerkhistorie liet aflezen, 
was in 1947 vager. Alleen Vleuten (53,7%) kende nog een kleine Rooms-
Katholieke meerderheid. Elders zijn die verdwenen door forensering of het 
opgaan van kleine gemeenten in grotere. Alleen in Kockengen was er stij
ging (samenvoeging met Laag-Nieuwkoop). Maar de invloed van de oude 
staties is niet meer te onderkennen. Nergens werd daar nog een percentage 
boven de 33 gehaald (Loenersloot gaat van 1840 tot 1947 terug van 45 naar 
28%, Maarssen van 41 naar 31%, Breukelen-Nijenrode van 38 naar 26%). 
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Slotconclusies 

De bedoeling van dit artikel was, aan de hand van de gegevens waarover 
ik beschikte, een beeld te geven van de verdeling van de bevolking naa r gods
dienstige gezindten, verschuivingen daarin en oorzaken van geconstateerde 
verschuivingen. En ook een weergave van feiten, die tot relativering en beter 
begrip van tegenstellingen kunnen leiden. Het gaat ook over een wereld, die 
snel verleden tijd dreigt te worden. Wat in 1947 nog bestond, wordt in 1995 
door verstedelijking en ontkerkelijking (na Zuilen volgt Maarssen) over
spoeld. 

Wat ik onbedoeld heb ontdekt, is dat mijn kennis van zaken over dit onder
werp nog veel lacunes vertoont. Hier en daar heb ik dat ook gezegd en voor 
een volgend artikel zal ik daar verder onderzoek naar doen. Ik stelde reeds: 
bij recentere tellingen zal de grote rubriek die van de onkerkelijken zijn. Zie 
ook de (bij Knippenberg) vermelde steekproef 1985 van Bureau Interview: in 
dat j aa r landelijk 48,7% onkerkelijken. De een zal dat betreuren, de ander 
toejuichen. Persoonlijk vind ik het toch wel jammer: er verdwijnt een s tuk 
geestelijk leven, dat heel waardevolle kanten had. Wat daarvoor in de plaats 
komt is een zaak van afwachten. 

Rilke gaf een antwoord van een gelovige op de vergankelijkheid. Toen hij 
herfstbladeren zag vallen, zei hij: "en toch is er Een, die ook dat vallen on
eindig zacht in Zijn hand heeft". 
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Het Kockengense gedeelte uit de geschiedenis 
van het geslacht Borra 

Herman H. Borra 
Leliestraat 46, 7151 GJ Eibergen 

Naa r aanleiding van de in dit tijdschrift verschenen art ikelen1 over het 
leven van J an Barte Fokkert (1721 - 1792), gehuwd met Johanna Pieters 
Borra, en hun Spengense boerenbedrijf,2 leek het me in te ressan t om als 
aanvulling daarop wat uitgebreider in te gaan op de geschiedenis van het 
geslacht Borra. Ik zal mij beperken tot de leden van de familie die tussen 
1609 en 1819 in Kockengen hebben gewoond. 

Enige achtergrondgegevens 

Teneinde mijn stukje familiegeschiedenis enigszins in zijn tijd te kunnen 
plaatsen, geef ik eerst wat algemene informatie. 

De oudste gegevens van de familie vallen samen met de tweede helft van 
de roerige Tachtigjarige Oorlog, die duurde van 1568 tot 1648. 

1609 - 1621: Twaalfjarig Bestand. 
1636: Pestepidemie in West-Utrecht. In sommige plaatsen stierf meer dan 

de helft van de bevolking aan deze in die tijd zeer gevreesde ziekte. 
1658: Aanleg van een sluis in plaats van een dam bij de Joostendam. De 

westelijk van Kockengen stromende Bijleveld en de Heycop aan de oostzijde 
kregen hierdoor een open verbinding. Met de bouw van dit sluisje kwam er 
een einde aan de problemen betreffende de waterbeheers ing tussen de 
Bijleveld en de Heycop. 

Rond 1660: Grote welvaart in Kockengen. 
1672 - 1673: Kockengen geplunderd door de Franse troepen; einde van de 

welvaart . 
1681: De gerechten van het oude kerspel Kockengen verzochten verminde

ring van hun quota in het logisgeld, gesteld op 1210 gulden per jaar ; men 
kon niet meer dan 570 gulden opbrengen. De reden was het "bederff ende 
versterff der opgezetenen" in de oorlog van het Rampjaar 1672 - 1673. 

Pas omstreeks 1715 herstelde Kockengen zich van de periode van armoe
de die volgde op het Rampjaar. 

Rond 1748 telde het gerecht Kockengen met Spengen in totaal 77 huizen 
en het gerecht Kockengen-Lokhorst acht huizen. Deze beide gerechten wer
den bediend door één schout , die tevens secretar is en griffier van he t 
Leenhof van Kockengen was. Sinds 1729 was Heer Anthony Frans Godin 
met deze gerechten beleend.3 

1759: De Geheym-schrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlan
den schreef aldus over Kockengen:4 

"Dit schoon en aanzienlijk dorp is gelegen 5/4 uur gaans van dat van Wilnis, 1 uur van 
Harmeien , 3/4 uur van de Haar en 5/4 uur van Vleuten. Het is zeer lust ig en vermakelijk 
in zichzelve, en niet min het omgelegen land, wegens de gezonde ruime lucht, en de ver
scheidenheid van vruchten, daar mede de ingezetenen van dit dorp en heerl i jkheid ge-
zegent . 

De veehouderij, he t maken van kaas , de hennep bouw, de griendlanden en he t buygen 
van hoepels zijn alhier de neering en de handteering, en doen de inwoonders een goed be
s t aan hebben. Daarbenevens moet ook de brouwerij, genaamds de Drie Akers, vanwege he t 
smakeli jk en gezont bier, dat daar in gebrouwen en allomme verzonden wordt, niet ver
geten zijn: met nog twee honingzoete mee-brouwerijen, die alhier gevonden worden, en 
aan vele plaatsen deese drank zeer begeert is. 

Het getal der huysen onder het carspel en gerecht van Cockengen, behorende, teld men 
omtrent honderd, en die der buytenbuurten, zooverre die mede onder he t carspel gelegen 
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zijn en te Cockengen de doode moeten begraven, op omtrent veertig, aldus te samen 140, 
welke alweder volgen onse rekening vijf personen voor één huysgezin genomen, een getal 
van 700 inwoonders kunnen uitmaken. 

Cockengen en Montfoort-gerechten, groot 200 mergen; Spengen groot 400 mergen; beyde 
leenroerig aan den gestichte van Utrecht en Cockengen-gerecht van Lokhorst, groot 2 maal 
5 hoeven lands, waarvan de eene leenroerig is aan den gestichte van Utrecht en de andere 
aan de Proosdy van Oudmuns te r ; van alle deze is Ambachtsheer den hee re Anthon ie 
Francois Godin, kanonink ten Dom te Utrecht." 

1795: Bataafse Omwenteling; Franse troepen in ons land. 
1798: Samenvoeging van de oude ambachtsheerlijkheid Kockengen en 

Spengen met Kockengen-Lokhorst tot één gemeente. 

§ 1: Maerten Jansz 

Stamvader van alle mij bekende Borra's is Maerten Jansz, die getrouwd 
was met Heynrickgen Tijmansd. 

Een akte van 01.11.1609 is de oudst bekende bron over de familie. Daarbij 
verkocht Cornells Egberts aan Maerten en Heynrickgen het vrije eigendom 
van een huis aan de Heycop, staande op grond die eigendom was van Johan 
van Rosant. 

De precieze ligging van dat perceel werd omschreven als: ten zuiden Johan van Rosant , 
ten noorden Mar ten Dircks, ten oosten de "Heycoper opstal" (= het kanaa l de Heycop) en ten 
westen Mr. Heyndr iks . 5 Het Twaalfjarig Bestand, ingegaan in 1609, dat r u s t bracht in he t 
ru im 40 j aa r door oorlog geteisterde land, zal mogelijk een rol gespeeld hebben in h e t mo
m e n t van aankoop . Rond 1615 kwam bovengenoemde Johan van Rosan t in f inanciële 
moeilijkheden en was hij gedwongen zijn bezitt ingen te verkopen. 

Op 01.11.1623 werd Maerten verlijt (= beleend) met een erf waarop zijn vissershuisje 
s tond. 5 Uit deze akte blijkt ook zijn beroep: hij was visser. De "aanbetaling", s t a m m e n d u i t 
de t radi t ie van he t zogeheten verheergewaden, bedroeg een goede snoek. Het feit dat dit 
"heergewaad" - een recht, dat de leenheer van een nieuwe leenman mocht opeisen bij he t 
aanvaarden van he t leengoed - in na tura moest worden betaald, i l lustreert dat die t radi t ie 
al zeer oud was. 

Later heeft Maerten Jansz een ander huis gekocht of gebouwd, want op 01.11.1634 ver
kocht hij aan J o h a n van Zuijlen een half huis in Kockengen op grond van laa t s tgenoem
de.6 Dit huis lag ten westen van de Heycop en werd verder westwaarts begrensd door he t erf 
van Engel tgen Mar ten Weijnens. Ten noorden ervan woonde toen zijn zoon J a n M a e r t e n s 
in he t door hem in 1609 gekochte vissershuisje. Dit huisje droeg hij op 27.06.1635 in eigen
dom over aan zijn zoon.6 

Op de oudste lijst van de halfjaarlijkse zettingen en omslagen van de grote quot isat ie , 
h e t consumpt iegeld en andere dorpslasten van h e t j a a r 1638 on tb reek t de n a a m v a n 
Maerten Jansz . Hij moet dus overleden zijn tussen 27.06.1635 en 1638; misschien wel als 
slachtoffer van de pest in 1636. 

Doordat de Fransen bij hun ongewenst bezoek aan Kockengen in 1672 de 
doop-, trouw- en begraafboeken hebben weggemaakt, ontbreken de persoons
gegevens tot aan dat jaar. Maar met behulp van het Archief Dorpsgerechten 
en de gegevens over de halfjaarlijkse zettingen kunnen we deze periode re
delijk reconstrueren. Kennelijk is uit het huwelijk van Maerten Jansz en 
Heynrickgen Tijmansdr één zoon geboren: Jan Maertensz (zie §2). 

§ 2: Jan Maertensz 

Jan Maertensz zal rond 1605 - 1610 geboren zijn. Omstreeks 1635 trouwde 
hij met Aaltje NN (de aanduiding NN in genealogische artikelen geeft aan 
dat een persoonsgegeven onbekend is; in dit geval het patroniem, dat is de 
verwijzing naar de vadersnaam). Jan Maertensz overleed circa 1668 - 1669. 

In die tijd werd de oudste zoon vernoemd naar zijn grootvader van vaderskan t en de 
tweede zoon naar die van moederskant; bij de dochters was het gebruikelijk dat de oudste 
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dochter vernoemd werd naar haar grootmoeder van moederskant en de tweede dochter naa r 
die van vaderskant . De eerste vrouw van Jan Maertensz zou dus Aaltje Jacobsdr geweest 
k u n n e n zijn. 

Uit het huwelijk van J a n en Aaltje zijn drie kinderen bekend, te weten (in 
willekeurige volgorde): 
(1) Maerten Jansz (zie §3). 
(2) Joosjen Jansdr , geboren ca. 1635 - 1640. Zij trouwde te Kockengen op 
11.05.1659 met Cornelis Coen Kerckhoven, weduwnaar van Magdaleentje 
Pieters van Woldenburgh. Dit gezin vestigde zich in Woerden, waar zij een 
herberg dreven. 
(3) Jacob Jansz, geboren ca. 1635 -1640, begraven te Utrecht op 04.02.1718. 

Deze Jacob vertrok naar de stad Utrecht, waar hij op 05.02.1661 trouwde met Gerrichtje 
Peters van Jaersfeld. Hij was schipper van Utrecht op Leiden en tevens viskoper. Als visko-
per moest hij zich aansluiten bij het Utrechtse viskopersgilde, waarvan hij van 1686 tot 1701 
deken was . 

Alle Borra 's die nu in Nederland wonen s tammen van dit echtpaar af. 
Hij was he t die bij de doop van zijn derde kind op 13.08.1666 in de Buurkerk te Utrecht 

voor he t eerst de familienaam Borra gebruikte. De naam werd in de loop der tijd op diverse 
man ie ren geschreven: Borre, Borrai, Borray. Ondanks ja ren onderzoek heb ik nog geen 
verk lar ing over de herkomst van de naam gevonden. 

In 1634 bewoonde J a n Maertensz het vissershuisje dat eigendom was van 
zijn vader; dat werd op 27.06.1635 aan J an overgedragen. In de verkoopakte 
en ook in andere akten werd hij J a n Maertensz Visser genoemd. In die tijd 
waren er in Kockengen twee personen met de naam Jan Maertensz; de ene 
liet zich J a n Maer tensz Boelen noemen en de ander , naa r zijn beroep, 
Visser. De achternaam van mijn familie had dus ook Visser kunnen zijn. 
Doordat J a n s gezin groter werd, zal het vissershuisje te klein geworden 
zijn. Op 15.08.1637 kocht hij van Herman Jacobsz van Heusden, wonende te 
Teckop, in diens hoedanigheid van momber (= voogd) van Claes Amelisz, 
een huis in de Nieuwstraat, staande op een erf dat een erfpacht was van De 
Haar, strekkende voor van de Nieuwstraat tot achter aan het kerkhof toe. De 
bezitters van het aangrenzende land waren de erfgenamen van Grietge NN 
oostwaarts en de kinderen van Mr. Jan van Blommesteijn westwaarts.6 

Op een primitieve kaart uit 1617 (Afbeelding 1) is te zien dat er ten zuiden 
van de huidige Nieuwstraat nog geen huizen stonden. Ook bruggen over de 
Bijleveld en de Heycop ontbraken. 

J a n Maertensz was, evenals zijn vader, visser. Bovendien was hij schip
per van Kockengen op Amsterdam. 

Op 15.07.1642 verkocht hij zijn huis aan de Nieuwstraat aan zijn collega-
schipper J a n Maertensz Boelen en diens vrouw Claesgen Isbrants.6 

Op 07.02.1649 leenden Jan Maertensz Visser en zijn tweede vrouw, Christina Jans , 1000 
Carolusguldens van Geertruij t van Lennep, weduwe van J h r . Johan van Zuijlen, me t als 
onderpand h u n huis plus één morgen land.6 Met dit geleende geld kochten zij een dag la ter 
he t huis en twee morgen land van de erven van Peter Gerri tsen. Deze grond was gelegen in 
Spengen, nabij de Joos tendam tussen de Heycop en de Bijleveld, met als aangrenzende 
l ande igenaren Willem Dirksz zuidwaar ts en Geer t ru i t van Lennep noordwaarts . 6 Dit per
ceel bestond ui t een vrij lange strook tussen de Heycop en de Bijleveld. De huidige provin
ciale weg doorsnijdt bovenstaand perceel daar waar deze weg de Heycop en de Bijleveld 
k r u i s t . 

Op 05.02.1663 droeg J a n Maertensz Visser het erf en het daarop staande vissershuis over 
aan zijn pasgeboren onmondige zoon uit zijn tweede huwelijk, J a n Janssen Visser.7 

J a n Maer tensz Visser werd schepen van Kockengen op 01.05.1667. Na het overlijden 
van h a a r m a n in 1668/1669 leende Stijntgen J a n s op 20.11.1669 van Hendrik Hendriksz 
Moen de som van 300 gulden met als onderpand haar huis en erf, haa r toegekomen ui t de 
boedel van h a a r overleden man. 7 Dit geld zal zij hebben moeten lenen om het erfdeel van de 
kinderen uit he t eerste huwelijk van haar man te betalen. 
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Afb. 1. Plat tegrond van Kockengen uit 1617 (Rijksarchief te Utrecht , inv. nr. R29-16/3, map 
met s tukken inzake de verkoop en overdracht van de Heerlijkheid Lokhorst in 1617). 
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Op de open rechtdag gehouden op 11.02.1681 eiste Stijntje J a n s van Cornelis Jansz te 
Spengen twaalf gulden vanwege erfpacht over 2 jaar.7 Het gerecht besloot deze vordering 
aan haa r toe te wijzen. 

J a n Maertensz (waarschijnlijk J a n Jansz , de zoon uit haa r huwelijk) heeft op 19.09.1683 
n a m e n s de weduwe van J a n Maer t ensz "de eed gedaan in h a n d e n van de H e e r van 
Cockengen en heeft be taa ld zijn griviën".8 

Op 07.09.1692 verkocht Stijntgen J ans aan haar schoonzoon Pieter Verweij een morgen 
geerland nabij de Joostendam. 7 

Kinderen uit het tweede huwelijk van J a n Maertensz waren: 
(1) Aaltje Jans , overleden tussen 1688 en 1692. Zij trouwde in Ter Aa op 26.05.1678 met J a n 
Hendr ikse van Essen, weduwnaar van Jannegje Willemsen. Hij her t rouwde na de dood 
van Aaltje in de kerk van Breukelen op 27.11.1692 met Neeltje Willems, weduwe van J a n 
Hendr iksz van Proosdij . 
(2) Hendrikje J a n s Borra, in ondertrouw gegaan te Kockengen op 28.01.1677 met Pieter 
Jacobsz Verheul. 
(3) Pieter t je J ans Borra, in ondertrouw gegaan te Kockengen op 15.05.1684 met Pieter 
Verweij , zoon van Aar t Verweij en Margriet Gruijter. Hij her t rouwde te Kockengen op 
15.12.1728 met Wijntje Koperdraad, laats t weduwe van Jan Sijmonsz Capel. Pieter was in 
eerste ins tant ie bode van he t gerecht van Kockengen en later tot zijn overlijden de plaatse
lijke notaris . Hij werd begraven op 03.03.1733 te Kockengen. 
(4) J a n Borra (zie §4). 

§ 3: Maerten Jansz Borra 

Maerten Borra was, evenals zijn vader Jan Maertensz, schipper van be
roep. Hij trouwde met Elisabeth Bastiaans/Sebastiaans en overleed ca. 1675 -
1678. Zijn vrouw werd op 6.11.1691 begraven in de Catharijnekerk te Utrecht. 

Kinderen uit dit huwelijk waren: 
(1) Bast iaan Maertensz Borra, trouwde te Utrecht op 30.10.1689 met Maria van Brenck, af
komstig ui t Kesteren. Zij komt een aanta l keren in het l idmatenregis ter van de kerk van 
Kesteren voor als Margriet van Brenck, dochter van Rutger van Brenck. Uit de tijd na hun 
trouwen in Utrecht heb ik niets meer gevonden over hun gezin. 
(2) Niesje Borra, trouwde te Utrecht op 25.12.1690 met Claudi van de Brinck, zoon van 
Cornel i s van de Brinck en M a r i a Glaudy. Zij is overleden of begraven te U t r e c h t op 
20.04.1692. 
(3) Aeltje Maer tensdr Borra, t rouwde te Harmeien op 15.12.1689 met J a n Maertensz de 
Bruyn, schipper en koopman, zoon van Maerten Jansz de Bruyn en Duiveken Aerts . Zie 
voor h e t wel en wee van h u n nakomelingen he t boekje Nederland's Patriciaat, deel 3 
(1912). 

Op 05.05.1663 verkocht Maerten Jansz, schipper, aan Jacob Claes Ganse
vanger een huis gelegen binnen het gerecht van Kockengen, naast aan de 
westzijde het eigendom van Jan Michiliesz en aan de zuidzijde de "Heycoper 
opstal".7 

Op dezelfde dag kocht hij van Jacob Cornelisz Vergeer een huis te 
Kockengen aan de Wagendijk, staande op een perceel leengrond van De 
Haar, waar ten zuiden Peter van Liesvelt en de weeskinderen van Cornelis 
Cornelissen en ten noorden de weduwe van Dirck Jans Blom aangrenzend 
bezit hadden. Als "heergewaad" moesten twee vette vogels betaald worden.7 

Uit de lijst van leenmannen van De Haar uit 1683 blijkt dat zoon Bastiaan 
Maertensz Borray na het overlijden van zijn vader Maerten Jansz Borra in 
het bezit is gekomen van dit leenerf. 

Inmiddels was Maer ten J ansz ook nog eigenaar geworden van een tweede hu i s . Op 
25.05.1670 verkocht J a n Peters te Maarssen, namens de erfgenamen van Cornelis J ansz de 
G r u y t e r en H e n d r i c k g e n Augus t i j ne van Eek, aan M a e r t e n J a n s z en d i e n s v r o u w 
Elisabeth Sebast iaans een huis en erf, gelegen binnen het gerecht van Kockengen, strek
kende vanaf de "Heycoper opstal", ten noorden de weduwe van Jan Maertensz, en ten zui
den de "Edele Heer van he t Gerecht". Dit huis stond op grond die de weduwe van J a n 
Maertensz in erfpacht had.7 
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Op 13.03.1684 leende Lysbeth Bastiaens, weduwe van Maerten Jansz , van Rijckie Klufts, 
weduwe van J o h a n n e s Rusius , gadermeester van Kockengen en Spengen , 200 gu lden . 
Haar zoon was borg.9 

§ 4: Jan Jansz Borra Sr 

Mijn verhaal gaat verder met de halfbroer van Maerten Jansz Borra, Jan 
Borra, geboren ca. 1662/1663. Deze was visser van beroep en schepen van 
Kockengen in 1689/1690. Hij trouwde op 27.02.1687 in de kerk van Kockengen 
met Grietje Pieters Honselaar. Zij was een dochter van Pieter Dircksz Hon-
selaar en Eechje Aerts. Zij werd begraven in Kockengen op 18.05.1742; hij 
ook aldaar, op 20.07.1744. 

Kinderen uit dit huwelijk waren: 
(1) Jan (zie §5). 
(2) Pieter (zie § 6). 
(3) Aechtje of Eegje, gedoopt te Kockengen op 11.01.1691, begraven aldaar op 
04.09.1733. Zij trouwde te Kockengen op 14.11.1724 met Jan Cornelisz Bosch, 
jongeman van Ter Aa. Hij hertrouwde te Kockengen op 30.01.1734 met 
Marritje Davids de Jong. 
(4) Maerten, gedoopt te Kockengen op 13.08.1693, overleden tussen 30.08.1724 
en 10.01.1734. Op een openbare veiling, gehouden op 23.06.1721, kocht 
Maerten voor 120 gulden een huis en erf, staande aan de Nieuwstraat te 
Kockengen aan de noordzijde van de kerk tot aan het kerkhof toe. Het huis 
stond op erfpachtgrond van de kerk; hiervoor moest hij 2 gulden per jaar be
talen.10 Huurder van dit huis was in 1725 Barend de Wever. Op 30.08.1724 
verhuurde Maerten aan Jan Sijmense Capel en Neeltje Sijmons Boel een erf 
ten noorden van de kerk, strekkende van de Nieuwstraat tot aan het kerkhof 
toe, ter lengte van 45 voet, ten oosten het verhuurde huis van Maerten en ten 
westen de Kerkstraat, welke straat tussen erf en huis van de weduwe van 
Adriaan Frederikse Bosch 10 voet breed moest blijven rechtopgaande naar 
de kerkdeur. Het huis dat men op dit erf wilde zetten, moest gebouwd wor
den van steen en pannen.11 

(5) Stijntje, gedoopt op 03.05.1696 te Kockengen. 
(6) Jacobus, gedoopt op 31.07.1701 te Kockengen. 

Op 16.02.1693 sloten schout, schepenen en geërfden van de gerechtsheerlijkheid Reijers-
cop-Kreuningen en die van de St. Pi etersgerechten een overeenkomst met J a n J ansz Borra, 
waarbij de laa t s te gedurende zes jaar de dijken in de polder Bijleveld schouwde.12 

Op 16.11.1725 verkocht J a n Jansz Borra aan Hendrik Bilstijn een erf in Kockengen, 
s t rekkende vanaf de Lange Vliet (een andere naam voor de Heycop) naar h e t westen tot a a n 
de scheidingssloot en begrensd ten zuiden door land van de koper en ten noorden door l and 
van de verkoper.1 0 In 1746 bleek op dit erf het Rechthuis van Kockengen gebouwd ("getim
merd") te zijn. 

Op 17.03.1729 prelegateerden Jan Jansz Borra en zijn vrouw aan hun oudste zoon J a n 
Borra de helft van de visschuit met toebehoren. De andere helft was al diens eigendom.10 

Op 10.01.1734 tes tee rden Jan J ansz Borra en zijn vrouw definitief voor no ta r i s H . 
Bilstijn. H u n oudste zoon J a n zou de visschuiten met toebehoren krijgen. De k inderen van 
hun overleden dochter Aagje, die getrouwd was geweest met J a n Bosch, te weten Cornelis en 
J a n Bosch, kregen he t huis aan de Nieuwstraat . 1 3 Dit huis was h u n door h u n inmiddels 
overleden zoon Maer ten nagelaten. 

De nalatenschap van Jan Jansz Borra werd op 14.05.1753 afgehandeld.14 

§ 5: Jan Jansz Borra Jr 

De oudste zoon van Jan Jansz Borra Sr was eveneens een Jan Borra. Hij 
werd gedoopt te Kockengen op 18.03.1688 en was visser en bode van het ge
recht Kockengen. Hij trouwde op 14.04.1715 te Elburg met Marchtje 
Hendriks Maandag. Hij werd begraven te Kockengen op 01.10.1760; zij al
daar op 08.05.1761. 
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De volgende kinderen uit dit huwelijk zijn in Kockengen gedoopt: 
(1) Stijntje, gedoopt op 11.03.1716, trouwde op 13.02.1746 te Kockengen met Jan van der Horst 
uit ' s-Graveland, wonende te Thamen. 
(2) Neeltje, gedoopt op 15.08.1717. 
(3) J a n , gedoopt op 19.08.1720, begraven te Kockengen op 19.06.1788, van beroep visser. 
Trouwde te Kockengen op 30.04.1758 met Lydia van Oosten, gedoopt te Woubrugge op 
10.06.1725, begraven te Lisse op 22.12.1796, dochter van Pieter Jacobsz van Oosten en Jaapje 
Cornelisdr van Tol. Op 14.05.1761 erfde J a n Borra het leen van zijn vader J a n Jansz . Op dat 
moment woonden ten westen Neeltje en Johanna Plomp, ten noorden Gerrit Dompelaar en 
t e n zu iden de weduwe van H e n d r i k Bi ls t i jn . 1 5 Op 30.04.1772 leende J a n Borra van 
Johann i s Bilstijn 250 gulden, met als onderpand zijn huis en erf. Deze lening is afgelost op 
06.03.1777.16 Op 30.06.1779 verkochten J a n Borra en zijn vrouw een bleekveld aan h u n 
b u u r m a n J o h a n D i d e r i k Teekman . 1 7 Met de onderhandse verkoop op 03.07.1780 aan 
Mar t inus de Bruin kwam er na ca. 170 j aa r een eind aan he t familiebezit van dit huis en 
erf. 17 

(4) Neeltje, gedoopt op 26.04.1721, begraven te Kockengen op 20.11.1747. Trouwde met Cor
nells Maur i t s van Veen, gedoopt te Mijdrecht op 12.04.1714, zoon van Maurits Cornelissen 
van Veen en Claassie Isax Blom. Cornelis was bakker van beroep. 
(5) Grietje, gedoopt op 26.04.1722, trouwde te Kockengen op 07.07.1743 met Reyer Jacobsz 
Verweij ui t Westveen. 
(6) Pietertje, gedoopt op 08.06.1727, trouwde te Kockengen op 25.10.1750 met Jan Groen uit 
D iemerb rug . 

Op 03.11.1744 erfde J an Borra J r als oudste zoon het leengoed van zijn 
vader, die op 20.07.1744 in Kockengen is begraven.15 Na zijn overlijden ging 
dit leengoed weer over op zijn zoon Jan, zoals hierboven al vermeld. 

J a n Borra J r en zijn vrouw Marchtje testeerden op 19.12.1757 voor notaris 
H. Bilstijn. Zoon J a n werd hun belangrijkste erfgenaam en kreeg de vis-
schuit en toebehoren als beloning voor zijn hulp bij de visserij en de huis
houding. De rest werd gelijkelijk verdeeld tussen de kinderen.13 

Op 08.07.1761 vond, namens J an Borra, J a n Groen, gehuwd met Petro-
nella Borra, en de eerder vermelde J an Borra en J a n Fockert als voogden 
over de minderjar ige kinderen van Grietje Borra gehuwd geweest met 
Reijer Verweij, de openbare verkoping plaats van de nagelaten goederen van 
het echtpaar J. Borra en M. Maandag. De opbrengst was 292 gulden.18 

§ 6: Pieter Jansz Borra 

De schoonvader van de in de inleiding genoemde J an Barte Fokkert was 
Pieter Borra, een broer van de zojuist besproken J an Jansz Borra Jr . Pieter 
werd gedoopt te Kockengen op 16.06.1689 en trouwde aldaar op 28.12.1714 
met Willemijntje Breemen (waarschijnlijk geboren te De Meern als dochter 
v a n B a r t Wi l lems en Adr i aan t i e NN). Zij overleed op 31.07.1768 te 
Kockengen; hij op 28.06.1770. 

De volgende kinderen uit dit huwelijk zijn te Kockengen gedoopt: 
(1) Christijntje, gedoopt 08.09.1715. 
(2) Adriaantje of Annejantje, gedoopt op 26.11.1716, begraven te Kockengen 
op 20.03.1793. Trouwde op 08.09.1737 te Oudewater met Pieter Gerri tsz 
Bendervoet, gedoopt te Lopik op 21.02.1717, zoon van Gerrit Bendervoet en 
Willemijntje Ravesteijn. Zij hertrouwde na het overlijden van haar man met 
Ernst de Hoge. 
(3) Anna (Johanna) , gedoopt op 09.10.1718, overleden op 28.10.1781 te 
Kockengen. Trouwde aldaar op 19.11.1741 met Jan Barten Fokkert, gedoopt 
te Kockengen op 13.07.1721, begraven te Kockengen op 25.05.1792, zoon van 
Bart Fokkert en Aaltje Philips de Dubbelde. Dit is het gezin waarover Arie 
Manten een aantal artikelen in dit tijdschrift heeft gepubliceerd.1-2 

(4) Grietje, gedoopt op 23.02.1721. 
(5) Aagje, gedoopt op 06.09.1722, begraven te Kockengen op 02.09.1775. 
Trouwde te Kockengen op 28.06.1746 met J an Cornelisz van Dam, begraven 
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te Kockengen op 23.06.1753. Hij was bij zijn huwelijk met Aagje weduwnaar 
van Niesje Tonis Blok. Na het overlijden van J a n van Dam her t rouwde 
Aagje te Kockengen op 14.08.1757 met de kleermaker J a n Willems Bosch, 
weduwnaar van Wijntje Plomp. Aagjes tweede echtgenoot werd begraven te 
Kockengen op 04.02.1779. 
(6) J a n (zie § 7). 
(7) Aalbertus, gedoopt op 22.09.1726. 
(8) Bart, gedoopt op 05.12.1731. 

Op 13.02.1722 verhuurden Mattheus Bom en zijn vrouw Adelheid de Jong 
h u n boerderij genaamd "De Kleijback" te Kockengen aan Pieter Borra. Bij 
deze boerderij hoorde 24 morgen land in Spengen. De h u u r gold voor zes 
j a a r en voor het land moest 18 gulden per morgen per j aa r worden betaald.1 9 

Uit diverse akten uit de periode 1721 - 1730 blijkt dat verscheidene perso
nen hun vee door Pieter Borra l ieten verzorgen, waarbij P ie te r de melk 
mocht houden. 

Op de rechtdag van 14.05.1726 eiste Pieter Borra van J a n Cornelis Joos-
tendam de som van 12 gulden wegens het bij hem logeren van zijn familie 
en beesten gedurende zes weken. J a n Cornelis Joostendam werd veroor
deeld tot betaling van 10 gulden. 

De rechtdagen werden in die periode iedere drie maanden in Kockengen gehouden . 
Van deze rechtz i t t ingen werd niet bepaald druk gebruik g e m a a k t : op dr ie r e ch tdagen 
(12.08.1726, 07.11.1726 en 18.02.1727) werd geen enkele zaak behandeld.10 

Op 30.12.1727 verkocht Pieter Borra aan Isaack Jacob Blom en de weduwe 
van Willem Bom zestien melkbeesten, hooi, boerengereedschap en huis raad 
ter voldoening van zijn schuld inzake pachtpenningen over de j a ren 1725, 
1726 en 1727 (zie Afbeelding 2). De opbrengst van deze goederen was 866 gul
den; het restant van 110 gulden werd hem door de verpachters kwijtgeschol
den. 

Op 26.08.1729 verklaarde Cornelis Weinsleven, dat hij op de hofstede in 
gebruik bij Pieter Borra een hooiberg had gehuurd, genaamd de "klijnen 
berg".1 0 

-pi 
Afb. 2. Handtekening van Pieter Borra onder de ak te van 

\J-<Jjf Qs-Oif'^ÓC 30.12.1727 betreffende de verkoop van vee enz. ter voldoe
ning van zijn schuld vanwege pacht over de j a r e n 1725, 
1726 en 1727.10 

§7: Jan Borra 

Mijn verhaal eindigt met een zwager van J an Barte Fokkert , namelijk 
J a n Borra, en zijn gezin. Jan Borra werd gedoopt te Kockengen op 09.07.1724 
en trouwde met Aaltje Pieters van der Koll. Hij werd in Kockengen begraven 
op 02.08.1791; zij te Loenen op 15.12.1805. 

De volgende kinderen uit dit huwelijk zijn te Kockengen gedoopt: 
(1) Willemijntje, gedoopt op 04.04.1762, overleden te Loosdrecht op 16.10.1838. 
Trouwde te Kockengen op 29.11.1789 met Gerrit Verburg, gedoopt te Ben
schop op 05.02.1758, overleden te Loosdrecht op 25.07.1830, zoon van J a n Ver
burg en Annigje de Kruijf. 
(2) Pieter, gedoopt op 13.10.1765. 
(3) Maarten, gedoopt op 26.07.1767, overleden te Kockengen op 29.09.1819. 
Met het overlijden van deze ongehuwd gebleven Maarten Borra stierf de 
Kockengense tak van de familie Borra uit. 
(4) Pieter, gedoopt op 18.06.1769. 
(5) Maria, gedoopt op 20.02.1771, trouwde met Lambertus te Hofstede, ge-
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boren ca. 1760, van beroep timmerman en molenmaker, overleden te Kame
rik op 16.09.1825. Lambertus was bij zijn huwelijk met Maria weduwnaar 
van Aaltje Blonk. Op 18.03.1826 verkochten Maria Borra, weduwe van Lam
bertus te Hofstede, en de drie nagelaten kinderen uit diens eerste huwelijk 
met Aaltje Blonk, te weten Aaltje, Hendrik en Aalbert, het huis en de tim-
mermanswinkel te Kamerik voor 300 gulden.20 

Noten 

1 A.A. Manten, 1994. J a n Barte Fokkert (1721 - 1792) uit Spengen schreef zijn eigen le
vensverhaal . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 9, nr . 1, blz. 44 - 50. 
Idem: 1995. Een boerengezin in Spengen in de 18de eeuw. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 10, nr. 1, blz. 45 - 57. 

2 A.A. Manten, 1994. J a n Barte Fokkert: boer in Spengen in de 18de eeuw. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 133 - 142. 

3 J h r . Johan Daniel dAbla ing, 1772. Tegenwoordige Staa t der Vereenigde Neder landen. 
Twaalfde deel. Uitgave Weduwe Isaak Tirion, Amsterdam. Herd ruk t door de uitgeve
rij Europese Bibliotheek, Zaltbommel, in 1965 onder de titel Nederland in Vroeger Tijd, 
Deel X. Utrecht, 231 blz., in het bijzonder blz. 190 -191 . 

4 Anoniem, 1759. Geheym-schrijver van S taa t en Kerke der Vereenigde Neder landen, 
Beginnende met die van de Provincie Utrecht . . . Eerste Deel, Te Utrecht by Jacob Cor
nells ten Bosch, Te Amsterdam by Willem Eleveldt, Boekverkoopers, 390 blz. 

5 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), Kockengen, inv. nr. 1020. 
6 Archief Dorpsgerechten, Kockengen, inv. nr. 1021. 
7 Archief Dorpsgerechten, Kockengen, inv. nr. 1022. 
8 Archief Heerlijkheden en Huizen van Kockengen (Rijksarchief te Utrecht) , nr. 29. 
9 Notariële archieven (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht), nr. U108a l , akte 47, notaris 

J . Leechburch. 
10 Archief Dorpsgerechten, Kockengen, inv. nr. 1023. 
11 Notariële archieven (Rijksarchief te Utrecht), nr . K0002a001, notaris H. Bilstijn. 
12 Notariële archieven (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht), nr. U108a l , akte 142, nota

ris J . Leechburch. 
13 Notariële archieven (Rijksarchief te Utrecht), nr. K0002a004, notaris H. Bilstijn. 
14 Notariële archieven (Rijksarchief te Utrecht), nr. K0002a007, notaris H. Bilstijn. 
15 Heerli jkheden en Huizen van Kockengen, nr. 29/44. 
16 Archief Dorpsgerechten, Kockengen, inv. nr. 1038. 
17 Heerli jkheden en Huizen van Kockengen, nr. 29/45. 
18 Archief Dorpsgerechten, Kockengen, inv. nr. 1032. 
19 Notariële archieven (Rijksarchief te Utrecht), nr. K0003a001, notaris Pieter Verweij. 
20 Hypotheekreg i s te r (Rijksarchief te Utrecht) , Register van Eigendomsovergang , nr . 

22/44, akte 35. 

Nieuw boek over "onze" missionaris Liudger 

Nog mooi in het Willibrordjaar 1995, 1300 jaar na het begin van de Angel
saksische zending in ons land, verscheen een nieuw boek over de evangelie
prediker Liudger, de eerste verkondiger van het Christelijk geloof van Neder
landse bodem. Liudger groeide op in Attingahem (= Breukelen) en heeft de 
stichter van onze Pieterskerk, Bonifatius, nog persoonlijk ontmoet. 

Het boek geeft een overzicht van leven en werken van Liudger en een uit
voerig overzicht van alle plaatsen in Nederland waar herinneringen te vin
den zijn aan de heilige Liudger, Sint-Liudgerus. 

Klaes Sierksma, 1995. Liudger Thiadgrimszoon. Leven en voortleven van een Chr is tus
prediker (742 - 809). Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 282 blz. ISBN 9051941447. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

8. Vervuilde s loten e n e e n te smal vaarwater 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Conflict over het dempen van een sloot 

In dit artikel gaat het over drie watergangen, die vroeger het terrein van 
garagebedrijf Van Ekris begrensden. 

In 1884 kwam het R.K. parochiebestuur in conflict met het gemeente
bestuur over het dempen van de sloot die de zuidgrens van het kerkterre in 
vormde. Hij liep van de Straatweg naar de zogenaamde Wijk, de dwarssloot 
op de Danne die in 1767 ten behoeve van de daar gevestigde scheepswerf was 
verbreed. De Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Gelderland 
en Utrecht had geconstateerd, dat verschillende sloten in het dorp ernst ig 
vervuild waren en gevaar konden opleveren door verspreiding van ziekten 
als typhus en cholera.1 Op 4 september 1883 nam de raad daarom een veror
dening aan tot "demping van eenige sloten", waarin bepaald werd da t de 
drie vuilste sloten vóór 1 maart 1884 gedempt moesten zijn.2 Een van deze 
sloten3 was de bovengenoemde grenssloot tussen het ke rk te r re in en he t 
Plantsoen van H.D. Willink van Collen, die daar toen een postkantoor liet 
bouwen. Ook de grenssloot tussen het Plantsoen en de werf van Van Stam 
werd ertoe gerekend (zie Afbeelding 1). 

Na het verstrijken van de termijn was nog maar één van de sloten ge
dempt. Toen de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht n a a r de 
s t and van zaken informeerde, schreef bu rgemees te r J .G.E . ba ron v a n 
I t tersum hem op 19 maar t 1884, dat alle middelen waren beproefd om op 
minnelijke wijze tot demping te komen. Hij meldde, dat ook de eigenaren 
van de sloot nabij het postkantoor "hardnekkig weigerden aan de veror
dening te voldoen en dat daarom heden proces verbaal zal worden opge
maakt" . 4 In een onderhoud met pastoor W.G. van Vuuren en de heer H.D. 
Willink van Collen was de burgemeester gebleken, dat zij slechts tot dem
ping van de sloot wilden overgaan, "indien van gemeentewege een door hen 
aangegeven steenen scheidsmuur voor de eigendommen zoude worden ge
steld". De Gemeente vond die eis te buitensporig en alle verdere onderhande
lingen, "alzoo ook die gehouden op verzoek van Z.E. den minister van Water
staat Handel en Nijverheid", hadden niet tot een oplossing geleid.5 

Toen op 31 mei 1884 ook de Inspecteur voor de Volksgezondheid vroeg4 of 
aan het raadsbesluit tot demping was voldaan, moest de burgemeester ant
woorden dat alleen de eigenaren van de sloot achter de Dannegracht tot 
demping waren overgegaan en dat tegen de eigenaren van de andere sloten 
proces verbaal was opgemaakt. Die werden op 1 augustus 1884 door de kan
tonrechter veroordeeld tot ƒ 25 boete of 2 maanden gevangenisstraf.6 Toen de 
veroordeelden niet in hoger beroep gingen, wilde de burgemeester de sloten, 
overeenkomstig de verordening, van gemeentewege laten dempen. De wet
houders D. van Stam en M. van Waart weigerden echter daa raan mee te 
werken, omdat ze aan de rechtmatigheid van deze verordening waren gaan 
twijfelen en bevreesd waren "een proces tot terugverkrijging der dempings-
kosten met de heeren Willink van Collen en Van Vuuren aan te vangen".5 
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Afb. 1. De sloot tussen he t plantsoen en de werf van Van Stam, uitlopend op de Danne . 
Rechts he t huis van Kees van Stam, links de schutting op de gedempte sloot tussen Posthuis 
en pastorie. Foto Jac. Schippers Jr , omstreeks 1900 genomen waar nu de Markts t raa t en de 
ach te r ingang van h e t postkantoor zijn. (Collectie A.J.A.M. Lisman.) 

Betere doorstroming van de Danne? 

Omdat verschillende sloten ook een verzamelplaats waren "van alle mo
gelijke vuile rottende stoffen uit Danne en Vecht", probeerde het gemeente
bes tuur een betere doorstroming van het water in de Danne te krijgen "om 
zo het vuil kwijt te raken". Op 17 juni 1884 stuurden B & W een brief aan het 
bes tuur van het Waterschap Heycop genaamd De Lange Vliet met klachten 
over de onreinheid van het water in Kerkgracht en Danne. Het water langs 
de Poeldijk was ondrinkbaar en in het dorp verspreidde het dikwijls ernstige 
stank. Ze vroegen toestemming de sluizen bij de Straatwegbrug elke week 
een halve dag te mogen openen en Vechtwater door die Dannesluizen te 
doen stromen. Het antwoord van 26 juni 1884 luidde, dat de Dannesluizen 
niet tot het waterschap behoorden, maar aan Domeinen. Het waterschap 
zou t rouwens bezwaar maken tegen het inlaten van water, omdat op de 
Danne riolen en privaten loosden en het water van de Heycop door de aange
legen gemeenten als drinkwater werd gebruikt. Wel zou men bereid zijn de 
keersluizen bij Over-Holland te doen openen, waardoor de waters tand in 
Heycop en Kerkvaart verhoogd zou worden tot uiterlijk 0,25 - N.A.P. Het toe
zicht daarop zou echter door de Gemeente moeten worden uitgeoefend. Dat 
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gebeurde, maar de maatregel hielp niet voor de Danne en slechts in geringe 
mate voor de Kerkvaart. Daarom schreven B & W op 17 augustus 1885 aan de 
Minister van Waterstaat5 over "den hoogst vuilen toestand waar in gewoon
lijk de Danne die door het bebouwde gedeelte der gemeente loopt, verkeert. 
Alle mogelijke vuile stoffen, bladeren, takken, overblijfselen van groenten 
enz. enz. worden door de Vecht in de Danne gestuwd, hoopen zich op voor de 
sluizen bij de rijksstraatweg en verspreiden, wanneer ze tot verrot t ing over
gaan een verpestende stank, zeker niet in het belang der openbare gezond
heid. Aan dien toestand moet noodwendig een einde gemaakt worden en dit 
kan geschieden door op geregelde tijden de Dannesluizen of hare val laten 
open te zetten." Twee maanden later kreeg men een afwijzend antwoord, 
"omdat het vuil van de Danne op den boezem van het Waterschap Heycop 
zoude gebragt worden". Pas na de voltooiing van het Merwedekanaal en de 
daa rnaas t gelegen sluizen kwam op 14 juni 1894 een vergunning van he t 
waterschap om van 1 mei tot 1 november water uit de Vecht door de provinci
ale sluis bij de Straatwegbrug in de Kerkgracht en de Heycop te laten. 

De oprukkende cholera vereist maatregelen 

Op 3 juli 1884 had de Inspecteur voor de Volksgezondheid aan B & W be
richt , da t er cholera voorkwam in het Middellandse Zeegebied en da t er 
maa t rege len getroffen moesten worden tot wering van de ziekte a ls die 
Nederland mocht bereiken. De Gemeente moest aandringen op reinheid in 
en om de huizen en zorgen voor een quarantaineplaats voor de eerste lijders. 
Aan de laatste eis was al in 1873 voldaan met de inrichting van een zieken
huis aan het Kerkplein, waarin twee kamers met elk een bed voor lijders 
aan besmetteli jke ziekten.7 Om de reinheid bij de huizen te bevorderen, 
schreven B & W op 19 augustus 1884 aan Mej. J. Kubatz, dat bij Het State 
Wapen binnen drie weken een put moest worden aangelegd en da t het riool, 
dat uitliep in de sloot langs het postkantoor, afgesloten moest worden. Op 
25 augustus schreven B & W aan het kerkbestuur van de R.K. parochie, dat 
"het privaat staande op de sloot lopende langs het postkantoor binnen drie 
weken moet zijn geruimd". 

De vervuiler betaalt? 

De heer H.D. Willink van Collen had tijdens de bouw van het postkantoor 
een "secretenput" laten aanleggen. De sloot werd dus vervuild door het hou
ten riool van Het State Wapen en door de privaten van de R.K. parochie. 
Daarom stuurde hij een request aan Z.M. de Koning om ontheffing van de 
gemeenteverordening de sloot te dempen. Toen Gedeputeerde S ta ten van 
Utrecht naa r aanleiding van dit request om inlichtingen vroegen, antwoord
den B & W in een brief van 26 september 1884 dat de sloot in een "hoogst treu-
rigen toestand" verkeerde. Dat "daarin de faecaliën op den droogen bodem 
liggen te rotten" was geheel te wijten aan de eigenaren, die de "sloot m a a r 
steeds laten liggen en nimmer lieten uithalen of schoonmaken". Hoewel de 
anderhalve meter brede grenssloot sinds 1771 bij Boom en Bosch8 behoorde 
en dus eigendom was van de heer Willink van Collen, gingen alle betrokke
nen ervan uit, dat het R.K. kerkbestuur mede-eigenaar was. 

Nadat op 7 augustus 1885 de "Verordening houdende voorschriften tot af
voer van faecaliën tot stand was gekomen,9 trok de Gemeente Breukelen op 7 
december 1885 de omstreden "Verordening tot het dempen van sloten" in. 
Niettemin duurde het nog tot 12 oktober 1889 voor de partijen overeenstem
ming bereikten en men besloot tot demping over te gaan.1 0 De Gemeente zou 
de kosten van een buisriool met drie zinkputten dragen, begroot op ƒ 546. De 
heer Willink van Collen zou een schutting of muur plaatsen vanaf de Wijk 
tot aan het begin van de onderwijzerswoning en vandaar tot het einde van 
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dit gebouw een houten of ijzeren hek. Uit de foto van de sloot naast het huis 
van Kees van Stam blijkt, dat het geen muur, maar een schutting is gewor
den (zie Afbeelding 1). De R.K. parochie zou hem toestemming geven het 
hek van het Postkantoor aan de wegzijde te verlengen en aan de hoekmuur 
van de onderwijzerswoning te bevestigen. In maar t 1890, bij een conflict over 
de schoeiing langs de Danne, was de sloot nog steeds niet gedempt. Op 10 
mei 1890 vond eindelijk de aanbesteding plaats.1 1 

Conflict over de beschoeiing van de Danne 

De verhouding tussen R.K. kerkbestuur en gemeentebestuur was tame
lijk gespannen. Uit het conflict over de slootdemping en over het kaliber van 
de nieuwe kerkklok in 1884 en 1885 was al gebleken, dat het kerkbestuur zich 
weinig aantrok van de door het gemeentebestuur gestelde regels en voor
waarden. Kort nadat in oktober 1889 overeenstemming was bereikt voor de 
slootdemping bij het postkantoor, onstond opnieuw een conflict, nu over het 
verplaatsen van de beschoeiing langs de Danne. 

Enkele schippers hadden in 1886 aan Gedeputeerde Sta ten verzocht de 
Danne te verbreden (zie Afbeelding 2). Daarom was het vaarwater in 1888 
door de Gemeente overgenomen van de Hervormde Diaconie12 en zou men 
de doorvaartbreedte van de bruggen van 3,90 m op 4 m brengen. Op 5 novem
ber 1889 had de Gemeen te raad een "Verordening op he t v a a r w a t e r de 
Danne" aangenomen, 1 0 waarvan art. 2 bepaalde, dat eigenaren van aanlig
gende percelen verplicht waren de kanten van beschoeiingen of walmuren 
te voorzien en die te onderhouden. 

Afb. 2. Beurtschip voor de smalle doorvaartopening van de Straatwegbrug. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

De schoeiing langs het terrein van de R.K. school, en evenzo die van enke
le andere aanwonenden, s tak te ver in het vaarwater uit. Het kerkbestuur 
was echter niet bereid de schoeiing te verplaatsen en dreigde met tegen
maatregelen. Pastoor A.J.A. Hens schreef op 7 maar t 1890 aan burgemees-
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ter J.Th.A. Braams "alle wettelijke middelen te baat te zullen nemen om te 
beletten dat de sloot, uitkomende in de Danne en leidende naar de te dempen 
sloot, wordt uitgebaggerd en bevaren". Evenzo zou hij beletten dat "de sloot 
tusschen den eigendom van de R.C. gemeente en den heer Will ink van 
Collen worde gedempt met uit de Danne komende specie".10 

De rech t skundig adviseur van de Gemeente , mr G.H. van Bolhuis te 
Utrecht, stelde een brief op waarin het kerkbestuur werd aangezegd, dat als 
de verplaatsing van de beschoeiing niet binnen een week was uitgevoerd, dit 
door de Gemeente op kosten van het kerkbestuur zou gebeuren.13 De volgen
de dag overhandigde veldwachter Frans Nullen, in het bijzijn van de tim
merlieden J.D. van Santen en M. van de Grampel als getuigen, de brief a a n 
de voorzitter van het kerkbestuur, pastoor Hens. 

De aanbesteding van he t uitbaggeren van de Danne vond plaats op 7 maar t 1890. Een der 
inschri jvers was A. Manten te Breukeleveen,1 4 die het werk voor ƒ 579,50 wilde uitvoeren. 
Het werd echter gegund aan de laagste inschrijver, Evert Scheepmaker te Utrecht, die he t 
voor ƒ 414 kon doen. In verband met de brief van de pastoor ging wethouder J.W. de Bruijn 
"om moeili jkheden te voorkomen" nog op de avond van de aanbesteding naa r Ut rech t om 
met de aannemer van he t baggerwerk te overleggen.11 Hij moest hem zover zien te kri jgen, 
"dat deze op zich zou nemen de specie door de sluis naar den Poeldijk te vervoeren en van
daar langs den s traatweg naar de te dempen sloot". De wethouder mocht daarvoor ƒ 50 be
steden, m a a r wist voor ƒ 40 de toezegging van de aannemer te krijgen. Een m a a n d la te r 
kwam deze daarop terug, want op 16 april 1890 meldde hij aan het college van B & W, voor 
dat bedrag niet "de aarde die thans bij J. Gerwig in de boomgaard ligt" naar de sloot bij he t 
postkantoor te kunnen vervoeren. Hij vroeg een extra betaling van ƒ 15, m a a r nam tenslot
te genoegen met ƒ 10, zodat de wethouder toch nog binnen he t budget was gebleven.11 

De schoeiing door de Gemeente uitgehaald 

Op 17 maar t 1890 werd de schoeiing door de Gemeente uitgehaald en op 
het terrein van de R.K. school gedeponeerd. Daarbij was pastoor Hens aan
wezig, even later ook het kerkbestuurslid C. Baas en de koster G. van Riet. 
De opzichter van de Danne, J. Brouwer uit Wilnis, rapporteerde op 25 maar t 
dat het kerkbestuur een nieuwe schoeiing had gezet, maar de maa t niet in 
acht had genomen "ofschoon de opzichter den heer pastoor op art. 2 der ver
ordening heeft gewezen". B & W besloten toen opnieuw art. 180 van de Ge
meentewet toe te passen en te gelasten de beschoeiing vóór 2 april te verwij
deren, anders zou dit op 3 april door de Gemeente gebeuren.15 

Uit de raadsnotulen van 31 maar t 1890 blijkt, dat de burgemeester aan de 
aartsbisschop van Utrecht had geschreven over de houding van de pastoor 
tegenover het gemeentebestuur. De pastoor-deken van Maarssen, die in het 
conflict bemiddelde, vroeg de Gemeente de schoeiing niet uit te halen voor er 
bericht zou zijn van Zijne Eerwaarde. Op 10 mei 1890 was nog geen schik
king met het kerkbestuur bereikt. Bij een poging daartoe had de pastoor ver
zocht met paaltjes aan te geven hoe de Danne volgens de verordening moest 
lopen en hoever de schoeiing zou moeten worden teruggetrokken. Toen door 
de gemeente aan dat verzoek was voldaan, had de pastoor echter verklaard 
"dat hij van geene terugtrekking wilde weten". Opnieuw werd er een brief 
naar de aartsbisschop gestuurd en de bemiddeling van de deken gevraagd. 

Op 14 mei werd aan het kerkbestuur het bericht verzonden dat de schoei
ing op 22 mei 1890 verwijderd moest zijn. Dat is echter niet gebeurd, want op 
3 juni vond weer een samenkomst van B & W met het kerkbestuur plaats . De 
pastoor stelde toen na een heftig debat voor, dat de Gemeente de beschoeiing 
zou bekostigen in ruil voor het recht van gebruik en eigendom van de aan
grenzende grond tot aan de schutting die om de tuin van he t zus terhuis 
stond. Mr Van Bolhuis adviseerde de Gemeente door te gaan met de art . 180-
procedure en de schoeiing uit te halen. Wethouder Van Waar t wilde echter 
met het oog op de verhouding tussen rooms-katholieke en protestantse inge-
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zetenen tot een vergelijk komen, waarbij de Gemeente de helft van de kosten 
voor een beschoeiing en het afgraven en verwijderen van de grond voor haa r 
rekening zou nemen. 1 5 

De Gemeenteraad besprak op 19 juni 1890 "de wenschelijkheid om door 
minnelijke schikking te trachten de goede verstandhouding die er bestaat 
tusschen Protes tanten en Roomsch Catholieken te bewaren". Op voorstel 
van het raadslid mr H.C. Vos besloot de Raad aan het kerkbestuur "de na
volgende voorslag te doen: het R.C. kerkbestuur verwijdere de oude beschoei
ing en make een nieuwe langs de boomen en over de geheele lengte van den 
eigendom der R.C. gemeente, tegen een door de gemeente Breukelen-Nijen-
rode te betalen bijdrage van ƒ 250. Het werk zal moeten plaats vinden onder 
opzicht vanwege de gemeente, onmiddellijk worden aangevangen en beëin
digd worden in de maand Juli 1890." Dit voorstel is door het kerkbestuur 
aanvaard en daarmee was aan de conflicten een einde gekomen. 

Noten 

1 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 199, Ingekomen en 
ui tgaande s tukken 1883, M (= Medische Politie) nr. 280, d.d. 25.7.1883: "Bij een onlangs 
aan Uwe gemeente gebracht bezoek, werden door mij drie sloten aangetroffen ( . . . ) die 
in zeer hoge m a t e onzindelijk zijn ( . . . ) . De eene gelegen tusschen de R.C. Kerk en he t 
nieuwe postkantoor, neemt niet alleen op de faecaliën van het openbaar privaat van de 
kerk, m a a r bovendien die van het tegenover he t postkantoor aanwezige logement, welke 
onder den publieken weg naar den sloot gevoerd, vlak nabij het postkantoor, a ldaar open 
en bloot liggen te stinken en schadelijk moeten worden geacht voor de gezondheid der 
nabijwonenden. ( . . . ) Met het oog op de ons land bedreigende cholera, die wel is waar 
nog slechts in Egypte zijne slachtoffers maakt , maar door de stoomschepen iedere dag 
in de Neder landsche handelp laa tsen en vandaar door reizigers en goederen spoedig 
n a a r andere p laa tsen , vooral naar die welke aan de spoorwegen gelegen zijn, kan wor
den overgevoerd, zie ik mij verplicht Uw College beleefd te wijzen op de noodzakelijk
heid om groote zorg te dragen voor de openbare reinheid in de uitgebreidste betekenis 
van he t woord, m a a r vooral op vuile en stinkende sloten, ( . . . ) een noodzakelijkheid 
die des te meer blijkt, wanneer men weet dat de smetstof bij cholera en typhus, hoofdza
kelijk gehecht is aan de uitwerpselen der lijders, zonder nog te spreken van het nadeel 
dat ui twasemingen van rottende dierlijke stoffen, ook van niet zieke menschen op de 
gezondheid der nabijwonenden hebben kan." 

2 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 49, Raadsbes lu i ten 
d.d. 4.9.1883. 

3 De andere sloot liep langs de Rozenvilla naar de Hazeslinger en was eigendom van de 
gebroeders Halsteyn in de Herenst raat (nu nr. 34). De derde liep achter de tuinen van de 
Dannegrach t n a a r de Vecht, waarin hij tussen "Vecht en Dam" van notaris N.F. Snel 
en het herenhuis van de gebroeders Kasteleyn uitmondde. 

4 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 200, Ingekomen en 
ui tgaande stukken 1884. 

5 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 201 , Ingekomen en 
ui tgaande s tukken 1885, onder nummer 10 S: brief d.d. 26.3.1885 aan Commissaris des 
Konings n.a.v. diens verzoek om de wordingsgeschiedenis van de verordening op de 
demping van enige sloten [ongeveer eenzelfde brief als hem op 10 oktober 1884 was ge
s tuurd] . Onder afd. D nr. 5, een brief d.d. 17.8.1885 van B & W aan de Minister over de 
vervui l ing van de Danne . 

6 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr. 201 , Ingekomen en 
ui tgaande s tukken 1885. Brief d.d. 6.5.1885 van de burgemeester aan de Commissaris 
des Konings. Het kantongerecht te Breukelen veroordeelde op 1.8.1884 H.G. van Vuu-
ren , H.D. Willink van Collen en Mej. C.M.J. Willink van Collen en de gebroeders J. , 
J.M. en J .P . Halsteyn tot ƒ 25 boete subsidiair 2 dagen gevangenisstraf. De gebroeders 
D. en W. van Stam werden vrijgesproken. De veroordeelden hebben hun boete voor he t 
einde van dezelfde maand betaald, met uitzondering van H.G. van Vuuren die dat pas 
op 30.3.1885 deed. 

7 H. van Walderveen, 1991. Gemeentelijk z iekenhuis in Breukelen-Nijenrode, 1 8 7 3 -
1923. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 83 - 90. 
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8 H.J . van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breuke len (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 34 en 41 . 

9 De Gemeente had al in 1884 een ontwerpverordening opgesteld. De Inspecteur der Medi
sche Politie had hierover op 30.6.1884 in een advies aan Gedeputeerde Sta ten geschreven, 
dat riolering gewenst zou zijn, maar dat helaas het beerputstelsel regel is en he t zoveel 
betere tonnenstelsel slechts uitzondering. Door gisting van de faeces on t s t aa t salpe-
terzuur dat de kalk aantast , zodat de putten gaan doorsijpelen en de bodem en he t drink
water bederven. Ze moeten daarom gecementeerd of getrast worden; bovendien moet de 
afstand tussen beerput ten en regen- of wel waterput ten minimaal drie meter zijn. In de 
definitieve verordening stond in art . 1 dat het verboden was af te voeren anders dan in 
put ten; deze moesten goed gesloten zijn; nieuwe moesten gemetseld en ge t ras t zijn als ze 
b innen een afstand van 6 meter van drinkwaterpompen zouden worden ingericht . Ar t . 
2 bepaalde dat de privaten die nog op de Vecht of de Danne uitliepen, konden blijven be
s taan , m a a r dat bij vernieuwing, verbouwing of verandering van h e t perceel de veror
dening moest worden gevolgd. In art. 3 stond dat voor percelen die, naa r he t oordeel van 
B & W, geen plaats boden om daarop een put in te richten en geen bevoegdheid hadden de 
faecaliën naar een elders gelegen put af te voeren, door B & W een vergunning kon 
worden afgegeven de faecaliën af te voeren d.m.v. behoorlijk gesloten tonnen. 

10 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 50, Raadsbes lu i t en 
1887-1898, d.d. 12.10.1889. 

11 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. n r . 58, Notu len B & W 
1886 - 1890. Bij de aanbes teding van he t riool bij h e t Post- en Telegraafkantoor op 
10.5.1890 waren de inschrijvers J. de Kruijf ƒ 405, G. Vermeulen ƒ 370, C. de Haas ƒ 366, 
P. van Schaick ƒ 345. Het werk werd aan de laagste inschrijver gegund. Voor aanbeste
ding Danne, zie blz. 140, d.d. 7.3.1890. 

12 B. Barelds , 1988. Geha r r ewar rond de Danne in 1888. Tijdschrift His tor ische Kr ing 
Breukelen, jaargang 3, nr. 3, blz. 98 - 106. 

13 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. n r . 206, Ingekomen en 
ui tgaande stukken 1890, onder nr. 14d. 

14 Arie Manten is de grootvader van de voorzitter van de Historische Kring Breukelen. 
15 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 59, Notu len B & W 

1890 -1897. 

Het nieuwe kastelenboek is verschenen 
De lang verwachte nieuwe uitgave van het Utrechts kastelenboek ligt 

sinds kort in de boekwinkels. Het zou volgens het oorspronkelijke plan in 
1994 hebben moeten verschijnen, bij de viering van het 25-jarig bestaan van 
de Stichting Utrechtse Kastelen, maar het werd door de voortdurend toene
mende omvang van het boek ruim eenjaar later. De paginateller stond toen 
stil op 596 bladzijden in zwart-wit en 64 bladzijden in kleur en de weegschaal 
op 2,4 kilogram. Niet zomaar een boek dus! 

Na algemene hoofdstukken over de politieke betekenis van kastelen, ar
chitectuur en kastelenbouw, ridderschap, interieurs en tuinen en parken, 
worden 102 kastelen uitvoerig beschreven. Daaronder vallen in onze ge
meente de kastelen Ter Aa (blz. 89 - 91), Aastein (blz. 92 - 95), Clarenborg 
(blz. 158 - 159), Gunterstein (blz. 212 - 217), Nijenrode (blz. 341 - 346), Oudaen 
(blz. 351 - 355) en Ruwiel (blz. 381 - 384). In een afrondend overzicht komen 
tenslotte nog verscheidene andere panden aan de orde, waarvan minder be
kend is, dan wel de status van kasteel of ridderhofstad minder duidelijk. 
Hier vinden we uit Breukelen Rietveld en Sprokkelenburch genoemd (blz. 
538). Het Kockengense huis Lockhorst ontbreekt, evenals het mysterieuze 
kasteel Anxtel, dat ooit aan de Angstel moet hebben gestaan. 

B. Olde Meierink, G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein, B.G.J. El ias , E. de Ligt, 
M.A. Kok, C.H. Staal , F . Vogelzang en C C S . Wilmer (Red.), 1995. Kas te len en Ridder-
hofsteden in Utrecht. Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 596 + LXIV blz. ISBN 9035450726. 
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Kaatsen en kaatsbanen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Al in de 15de eeuw was het kaatsen een populaire volkssport, vooral op 
zon- en feestdagen. In steden en heel veel dorpen werd een kaatsbaan inge
richt, meestal nabij een herberg of tapperij. Voor de plaatselijke bevolking 
was de kroeg eeuwenlang de ontmoetingsplaats bij uitstek. Bovendien kwa
men reizigers met de veerschuit gewoonlijk daar aan. De speelvelden en 
binnenplaatsen waar gekaatst kon worden, waren gratis toegankelijk. Niet 
altijd lagen ze er even fraai bij; toen een rijke Amsterdammer in 1734 in 
Maarssen wilde kaatsen moest hij de eigenaar van de kolfbaan eerst onder 
druk zetten om hem alle op de baan liggende paarde- en koeiemest te laten 
verwijderen. 

Breukeleveen kreeg vermoedelijk in de 16de eeuw een kaatsbaan. Deze 
lag bij het Rechthuis (op de plek van het huidige pand Herenweg 20) en wel 
evenwijdig aan de weg en wetering tussen wetering en Rechthuis. Het dorp 
Breukelen beschikte volgens een document uit 1717 over een kaatsbaan bij de 
herberg De Prins, aan de brug in de 's-Heerenwagenweg (thans Straatweg); 
over die baan heb ik verder nog weinig kunnen terugvinden. De kaa tsbaan 
in het noorden van het dorp Kockengen lag zelfs bij twee kroegen (Afbeel
dingen 1 en 2); wanneer die baan aangelegd werd, is mij nog onbekend. 

Het kaatsspel werd gespeeld door twee teams van aanvankelijk drie, later 
ook wel twee personen. De teams waren beurtelings "anleggers" en "ver
weerders". Het speelveld moest een "ruyme ende heffene plaets" wezen, dus 
ruim bemeten en vlak. In het midden was een lijn getrokken. De "anleg
gers" begonnen met "uyt te slaan". Het andere team diende de bal terug te 
slaan, meteen of nadat die éénmaal gestuit had. Dat leidde tot een slagen
wisseling, waarbij het de bedoeling was de bal zo diep mogelijk in de speel-
helft van de tegenpartij te slaan, en hem buiten bereik van die "verweer
ders" te laten neerkomen. Het punt waar de bal voor de tweede keer de grond 
raakte (of bij een eerste aanraking met de grond stil kwam te liggen) heette 
een kaa t s en werd door een "diennaar" gemerkt met een steen of een stukje 
hout. Nada t alle drie "anleggers" aan de beurt waren geweest, wisselden de 
teams van speelhelft en rol. De kunst was nu om de bal dieper het speelveld 
in te laten kaatsen dan het de tegenpartij was gelukt. Elke score leverde 15 
punten op; bij 60 punten had men een spel gewonnen. Later verbasterde in 
de telling "15 - 30 - 45 - spel" het scoregetal 45 tot 40. Dat begon in de Frans
talige streken, waar van quarante-cinq het tweede woord steeds vaker onuit
gesproken werd gelaten. In het tennisspel, dat uit het kaatsen ontstond, is 
de telling ook nu nog "15 - 30 - 40 - spel". 

Toen het kaatsspel onze streek bereikte, sloeg men de bal nog met een 
slaghout (elders gebeurde dat heel in het begin met de blote hand); later ging 
men er steeds vaker een racket voor gebruiken, vooral in de steden. Ik heb 
echter s terk de indruk dat men bij ons tot aan het eind met een slaghout 
heeft gewerkt (zie ook Afbeelding 1). 

Behalve de "diennaar" die de kaatsen markeerde, was er nog een die de 
ballen welke buiten het speelveld waren geslagen, moest ophalen; ook moest 
hij er voor zorgen steeds voldoende vervangende ballen bij de hand te hebben 
als een uitbal niet snel terug te halen was. Er gingen blijkbaar nogal wat 
ballen in de sloot, tussen de bosjes of op de daken, want uit de 17de- en 18de-
eeuwse reglementen van de Breukeleveense veerschipper blijkt dat kaatsbal
len gewoonlijk in zakken van honderd stuks werden verhandeld. 

Vaak werd om een kleine inzet gekaatst, hetzij een rondje bier, hetzij enig 
"cleyn geit". Omstanders en personen die het spel door de vensters van de 
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kroeg volgden, sloten nogal eens weddenschappen af op de afloop van een 
kaatswedstrijd. De winst van zowel spelers als toeschouwers eindigde ge
woonlijk al snel in de zakken van de waard. Spel en drank raakten steeds 
meer met elkaar verbonden. Hoewel spelen en gokken om gewin door de 
plaatselijke overheden en de kerk werden tegengegaan, stoorde men zich 
daar in de loop der tijd steeds minder aan, zeker in Breukeleveen waar men 
het over het algemeen wat minder nauw nam met gezag en regels. 

Tegen het eind van de 18de eeuw verdween het kaatsspel in onze streek 
van het toneel. Op veel plaatsen elders in West-Nederland zette die ontwikke
ling al tientallen jaren eerder in. De sport had een negatief beeld gekregen, 
eerst bij de dominees maar geleidelijk ook bij veel anderen. Het kaatsen was 
als zodanig weliswaar een gezonde lichaamsoefening, maar de sfeer die om 
die sport heen was gegroeid - met uit de hand gelopen weddenschappen, tot 
gewelddadigheden leidende onenigheden over de inzet, en veel drank
gebruik, gevloek en getier - bewerkstelligde de ondergang. 

öoètfjöeom fjaermam ijDitïö öat.rrijuciU 
v ri t jem (joe o te caexfet* nut eetïf ff afc reuen! ru • 
Y ] 5 ? uoteTo gefrit^oeïiët caetnTel gljëtuone is 
V_Anetü« caetfen met öaer en to niet gefeit lioe 

ïjierpeeÏOec0iuinnêinitenëflage)cü.ertöiti0eêo 
öeelöxneemDeö^dmeerrelienêofiuinnëoaneeit 
mit eenö caetfen mee ft imune im eeuö caetfen ru 
erimittuie.ecr.mitöuenelumutüieeêle.enöan 
tflfpeltt)tengeujonê,öu0ti)intmêmeteen0faet's 

feneüalftgefentio.^ülïetioeenutaglïeiUèierbi 
men nittm rehêt meteentf caetfen een in it tuieen 
troe mit öur Dtie met uierë uier gemerct Hattet ge 
Wonne tooit mit uier caetfen ïjter op mart; icalö? 
Afb. 3. Laat-Middeleeuwse beschrijving van de puntentel l ing bij he t kaa tsspe l . Te begin
nen met de tweede regel van boven s taat hier: ". . . hoe die caetsers mit eene slage rekene xv 
(= 15 punten) . . . hoe het caetspel ghewone (= gewonnen) is met mi caetsen . . .", en drie re
gels daaronder ". . . si winne eend caetsen xv en mit twe xxxv, mit drien XLV, mit viere LX 
en dan ist spel uit en gewone". (Uit: Dat Caetspeel Ghemoraliseert, Delftse editie, 1498, fol. 
G6 verso.) 
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J a n van den Berghe, 1498. Dat Caetspeel Ghemoraliseert . Uitgegeven bij Hendrick Ecker t 
in de Gulden Pot, Delft. Exemplaar aanwezig in collectie Koninklijke Bibliotheek, Den 
Haag . Dit boek verscheen in 1477 al in druk in Leuven. 
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A.G. Schulte, 1993. Dirk Verrijk 1734 - 1786. Tekeningen en schetsen. De provincies Noord
en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Canaletto, Alphen aan den Rijn, 239 blz. 

W. Smi ts , 1988. Het kaa ts - en kolfspel te Maarssen. Historische Kring Maa r s sen , jaar
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Correcties en aanvullingen op Themanummer 
Tweede Wereldoorlog (jaargang 10, nr. 2) 

Henk J. van Es en Arie A. Manten 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het Themanummer Tweede Wereldoorlog van dit tijdschrift heeft geleid 
tot zeer veel reacties. Daaronder waren een aantal correcties op de inhoud. 
In een themanummer over gebeurtenissen uit de oorlog zijn tekortkomin
gen haast onvermijdelijk, omdat er toen slechts zeer weinig is vastgelegd en 
wij moesten afgaan op mondelinge overlevering. Het is daarom verheugend, 
dat veel leden ons tijdschrift nauwkeurig lezen en ons attent maakten op on
juistheden. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de door ons ontvangen correcties 
en aanvullingen op dit tijdschriftnummer, samen met enkele door onszelf 
via nader onderzoek verzamelde gegevens; wij vinden het belangrijk dat on
volkomenheden zo snel mogelijk worden rechtgezet. 

Algemeen 

Bij de bespreking op blz. 65 van de brief afgebeeld op blz. 66 keek de au
teur, toen hij schreef "Hoewel het woord 'Duitsland' in de brief niet voor
kwam . . . " te veel naar de inhoud van de brief en helaas even niet naar het 
briefhoofd, waar staat: "Betreffende: anti-Duitsche reclameplaten". 

Volgens de heer B.F. van Wallene tonen de Afbeeldingen 2 en 3 op blz. 69 
bij de landing beschadigde Duitse transportvliegtuigen. 

Op Afbeelding 2 staat een 3-motorige Junkers Ju-52-3m. K t toestel kon maximaal 16 
volledig uitgeruste parachutisten of infanteristen/luchtlandingstroepen vervoeren. Het af
gebeelde exemplaar heeft kennelijk een zeer ongelukkige landing gemaakt, waarbij het 
vaste landingsgestel en de rechter vleugel zijn gekraakt. De Duitsers noemden dit "100% 
Bruch". De landing heeft hoogstwaarschijnlijk op dit terrein (dat geen vliegveld is) plaats
gevonden, omdat de vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg onbruikbaar waren 
geworden, doordat ze vol stonden met gekraakte en/of brandende Duitse transportvliegtui
gen. Afbeelding 3 toont eenzelfde type vliegtuig, dat om zijn troepen af te zetten maar op de 
autoweg tussen Delft en Den Haag is geland. Ook dit toestel zakte met zijn landingsgestel 
in de zachte berm weg. De beide afgebeelde toestellen zijn dus zeer waarschijnlijk niet 
neergeschoten, anders waren ze wel uitgebrand. (Zie verder: Bart Rijnhout, 1982. De 
Verloren Strijd. Een fotografisch overzicht van de massale Duitse luchtinvasie in de mei
dagen van 1940. Brabantia Nostra, Breda, 120 blz., in het bijzonder blz. 37.) 

Jodenvervolging 

Blz. 71, alinea 1: Mevrouw E.S. (Lies) van Doorn-Messcher te Breukelen 
schreef ons dat het gezin van haar ouders niet uit Amsterdam maar uit 
Utrecht was gekomen, waar haar vader groothandelaar in vlees was. Toen 
hij als Jood niet meer op het gemeentelijk abattoir mocht komen, is hij weer 
in dienst getreden bij de firma Folkerts te Breukelen. De brief van burge
meester Róell d.d. 7.3.1941 moet dus betrekking hebben gehad op hun buren, 
de familie Matteman. 

Mevrouw van Doorn schrijft verder: "Mijn vader was gemengd gehuwd 
dus heeft het mij zeer verbaasd dat mijn broer, zusje en ik ook als Joods op
gegeven werden door de gemeente bij de Sicherheitspolizei ( . . . ) . Alleen als 
de moeder Joods is, zijn de kinderen het ook." 

Blz. 73: Lang niet overal ontkwamen gemengd gehuwde Joden aan 
Duitse vervolging. In Rotterdam bijvoorbeeld werden die in 1943 eveneens op 
transport gezet. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 4, 1995 



232 

Mevrouw Van Doorn-Messcher liet ons ook weten, dat haar vader niet de 
hele oorlog in Breukelen is gebleven, maar dat hij zich moest melden in een 
werkkamp in Havelte. Toen de sfeer daar steeds dreigender werd, is hij met 
drie lotgenoten gevlucht en ondergedoken bij een dapper boerengezin op de 
Veluwe, waar hij gebleven is tot de bevrijding. "Mijn moeder heeft het in die 
tijd zeer zwaar gehad met haar gezin. Veel hulp kreeg zij niet. Ieder had het 
moeilijk. Veel steun kreeg ze van dominee Locher en zijn vrouw. Mijn broer 
mocht daar regelmatig komen eten. Bij de familie Pieneman die toen in de 
Brugstraat woonde had ik mijn eetadres. Heel lieve mensen. Via de onder
grondse kreeg mijn moeder bericht dat en waar mijn vader ondergedoken 
was. Groot was de vreugde toen hij thuis kwam." 

Blz. 73: In de In Memoriamboeken van de Oorlogsgravenstichting wordt 
vermeld dat de heer en mevrouw Van Zuiden beiden in het concentratie
kamp Auschwitz zijn omgekomen: Simon van Zuiden, geboren 5.7.1888 
Hoogeveen, overleden 1.10.1942 Auschwitz (slechts 27 dagen na zijn gedwon
gen vertrek uit Breukelen naar Amsterdam!); Sara van Zuiden-Rozeveld, 
geboren 23.2.1891 Groningen, overleden 27.8.1943 Auschwitz. 

Het register in Yad Vashem in Jeruzalem vermeldt hen eveneens. Dat geldt ook voor h e t 
eind oktober 1995 bij de SDU-uitgeverij verschenen namenboek In Memoriam (Lezecher i n 
he t Hebreeuws: Ter Herinnering), waarin ze s taan tussen de namen van 103 000 Neder
landse Joden die t i jdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. In de Joodse denkwereld 
is het verdwijnen van de naam van een overledene een ondraaglijke gedachte . 

Blz. 74: Mevrouw L. Weijers vertelde dat haar ouders in de oorlog naast 
Jo Jansen woonden en dat Frans Jansen Breukelen al verlaten had. Bij Jo 
op Straatweg 120 (nu 190) woonde de Joodse vrouw Ro van Nes en ook de fa
milie Van Gelder uit Amsterdam. Hun enige zoon Hans van Gelder is om
streeks 1950 aan polio overleden. 

Liquidaties 

Blz. 76: De heer H. Rijkse vertelde dat de twee bij de Scheendijk gevonden 
lijken in het land van zijn vader waren begraven en dat vader Rijkse dit om
streeks 8 uur bij de politie heeft aangegeven. Hij deed dat niet om 5 uur, toen 
hij en zijn zoon waren gaan melken en uit een rauwe plek hadden geconclu
deerd dat er gegraven was. Toen de familie Rijkse omstreeks 8 uur aan het 
ontbijt zat, kwam Koop Hensbergen, die destijds in het eerste huis aan de 
Scheendijk-Noord woonde (Scheendijk 5), vertellen dat onbekenden die nacht 
een schop bij hem hadden geleend en in het land aan de zuidkant van de 
Meent hadden gegraven. Hij vond dat Rijkse als pachter van de grond dit 
moest aangeven bij de politie. Vader Rijkse heeft dit toen gedaan. Na de oor
log is nog eens een man uit Hilversum bij hem geweest, die vertelde dat de 
liquidatie een vergissing van de ondergrondse was. 

De heer P. Smit Jzn herinnerde zich, dat een broer van een der geliqui
deerde mannen in Breukelen kwam voor de identificatie. Vader Smit is met 
hem naar het brandweerhuisje gegaan, waar de doden stonden opgebaard. 
De bezoeker, die arts was, herkende zijn broer onder andere aan diens haar
kleur. Het ene slachtoffer had rood haar, de ander was zwartharig. 

De heer G. van Os, die in dienst was van de gemeente Breukelen, heeft de 
lijken aan de Scheendijk moeten opgraven en ze op een handkar naar het 
als lijkenhuisje dienst doende brandspuitenhuisje op het Kerkplein ge
bracht. Enkele dagen later heeft hij achteraan op het oude kerkhof een graf 
gedolven en hen daarin ter aarde besteld. Na de oorlog werden hun namen 
bekend en zijn de lichamen opgegraven. De een was de opperwachtmeester 
der marechaussee Johan Jansen, die in zijn geboorteplaats Arnhem werd 
herbegraven. De ander was de eerste luitenant der marechaussee Sjoerd 
Scharroo, wiens moeder naar Breukelen kwam en haar zoon naar een be-
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graafplaats in Den Haag liet overbrengen. 

De reden van hun liquidatie hebben we niet kunnen achterhalen. Het Ri jks ins t i tuut 
voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam heeft in zijn archieven hierover geen gegevens. 
Het gerucht dat een van hen een gewantrouwde brugwachter te Nieuwersluis was, berust 
waarschijnlijk op een verwarr ing met de l iquidatie van brugwachter P. Nouwen van de 
Cronenburgherbrug in de Bloklaan te Loenen op 2.2.1945 (zie Vechtkroniek, he t tijdschrift 
van de Historische Kring gemeente Loenen, nr. 2, april 1995, blz. 3 - 10). In datzelfde tijd-
schr i f tnummer lazen we in de "Dagboeknotities van meester Van Schie" op blz. 20: "23 
October 1944. 's Avonds half acht klinkt er een 20-tal schoten uit de richting Nieuwersluis. 
24 October 1944. In Breukelen worden 2 lijken gevonden. 25 October 1944. De lijken blijken 
te zijn van een schietpartij op Maandagavond bij de Spiegel te Nieuwersluis." (Bij de hoek 
van Stationsweg en Straatweg in Nieuwersluis hing een verkeersspiegel, zodat uit de Sta
t ionsweg naderend verkeer kon zien of men veilig de Straatweg op kon rijden.) 

Misschien was er een verband met de activiteiten van de beruchte verrader Anton van 
der Waals , die van eind 1943 tot oktober 1944 in Loosdrecht woonde en onder meer betrokken 
was bij h e t dramat ische "Englandspiel" (zie T. Marx-van Ankum, 1995. Anton van der 
Waals in Loosdrecht [1944]. Historische Kring Loosdrecht, jaargang 22, nr. 102, blz. 25 - 56). 

Voedselschaarste 

Blz. 78: De pannekoeken werden niet door moeder Prins gebakken, want 
die leefde toen niet meer, maar door moeder Bijeman, die in deze tijd van 
voedselschaarste twee onderduikers te verzorgen had. Dat waren Breur 
Oskam en Co Daamen. Dezen hebben samen met Nico en Evert het plan be
raamd. Enkelen hebben echter hun mond niet kunnen houden en de volgen
de dag al stond de politie op de stoep. De zakken meel gingen terug naar 
Kasteleyn en de vier jongens kregen een proces-verbaal. 

Ze k w a m e n er vanaf met slechts een lichte straf, mede dank zij de verdediging van 
mevrouw m r Haar s . De economische-politierechter, mr Visser, veroordeelde hen tot een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 j aa r . Deze rech
ter liet in de openbare zitting eerst de verdachten, de officier en de advocaat praten en schold 
vervolgens met bulderende stem de verdachten uit voor het in gevaar brengen van de voed
selvoorziening. Hij brulde hen toe dat ze een zware straf verdienden en sprak meteen daar
op met zachte stem een zeer mild oordeel uit. Mevrouw Haars wist dat hij dat al verschei
dene keren eerder zo had gedaan en zocht daarom contact met hem voorafgaande aan he t 
proces. (Mededelingen N. Prins, 25.4.1995 en interview met C. Daamen op 30.8.1995.) 

Arrestatie by De Oliphant 

Blz. 81: Het voorval bij De Oliphant betrof geen verraden ondergrondsen 
die aan de Maarssenbroeksedijk ondergedoken zaten, maar leden van ille
gale organisaties die uit de stad Utrecht gekomen waren. 

Het ging om Henk Doosjen (schuilnaam André), plaatsvervangend leider 
van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (L.O.) in de stad 
Utrecht, Henny Knipschild, K.P.-lid in die stad, Teunis Oudhof (in onder
grondse kringen kortweg Teus genaamd), boerenzoon/electricien uit West
broek, die zo actief was in de L.O./K.P. dat hij zijn betaalde baan daarvoor op
gegeven had, maar die vanwege dat illegale werk de grond in de eigen woon
plaats even te heet onder de voeten was geworden en daarom in Utrecht on
dergedoken zat, en Peter Stellaard ("Lange Piet"), een bankwerker uit Eind
hoven die om dezelfde reden naar elders was uitgeweken. 

Op 27 september 1944 ging Knipschild met de drie anderen per auto op weg naar Loenen 
aan de Vecht. Het doel van hun reis blijkt niet meer te achterhalen. Tussen Maarssen en 
Breukelen merkten zij een controlepost van de Landwacht op. Omdat het viertal wapens bij 
zich had , schoten ze een zijweg in om aanhouding te vermijden. De landwachters roken 
echter onraad en zetten een achtervolging in, waarbij ze zich konden oriënteren op de spo
ren die de autobanden in het natte zandweggetje hadden achtergelaten. In de buur t van het 
café-restaurant De Oliphant werden de vier achterhaald en hun wapens ontdekt. 
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Na een verhoor, dat niets opleverde, werden de vier gevangenen met h u n voeten aan de 
achterzijde van de auto vastgebonden en een eindweegs over de weg gesleept. Een gruwe
lijk staalt je van wreedheid en martel ing. Ook dat leverde echter bij nader verhoor geen 
verk la r ingen op. Vervolgens hebben de landwachters hun vier slachtoffers ui tgeleverd aan 
de Sicherheitspolizei van de S.D. Diezelfde avond werden deze verzetsmensen in For t De 
Bil t gefusilleerd. (Bron: Mw. T. Spaans-van der Bijl van de Nat ionale Federa t i eve R a a d 
van h e t Voormalig Verzet Nederland, afd. Utrecht.) 

Bevolkingsregisters 

Blz. 83: Wijlen meester C.P. Klap noemde in een krantenar t ike l (VAR) ui t 
1955 in één verband het illegaal weghalen van de bevolkingsregisters in 
Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Loenen. Volgens een verslag in he t Ut rechts 
Nieuwsblad van 6 mei 1995 haalde J a n Hulsman uit Nieuwer Ter Aa (sedert 
1958 woonachtig in Krimpen aan de IJssel), die geen lid was van de onder
grondse, het Breukelse bevolkingsregister uit Boom en Bosch. Een soortge
lijk verhaal lazen wij over de gang van zaken in Loenen in de Vechtkroniek 
(uitgave van de Historische Kring gemeente Loenen), nr. 2, april 1995, blz. 6. 
Daar hebben twee illegalen uit Nieuwer Ter Aa met medewerking van de ge
meentesecretar is L.J. den Hollander het Loenense bevolkingsregister op 3 
j anuar i 1945 op klaarlichte dag op de fiets meegenomen. Kort daarop zijn 
ook de bevolkingsregisters van Vreeland en Loenersloot weggehaald. Enkele 
bevolkingsregisters kwamen na de oorlog tevoorschijn bij houthandel Huls
m a n in Nieuwersluis . 

Piet Smit Jzn, die toen bij zijn ouders in het koetshuis van Boom en Bosch 
woonde, bevestigde dat enkele ondergrondsen uit Nieuwer Ter Aa op een 
nach t he t bevolkingsregister van Breukelen hebben weggehaald via een 
opengelaten raam. Vader Smit was tevoren gewaarschuwd geen a larm te 
s laan als hij die nacht iets zou horen. 

Binnenlandse Strijdkrachten 

Blz. 84: De heer A. Verhoeven gaf ons een aanvulling op de naamli js t 
onder de groepsfoto van de B.S.: nr. 23 S.L.H. Verhoeven, 27 J a n Matthijsse, 
29 Piet Smits, 34 Siem Verhoeven, 38 Cor de Bruin, 61 Cor Stuip, 76 Henk 
Reymerink. Behalve de reeds genoemde niet op de foto voorkomende B.S.'ers 
ontbreken ook: Co Augustein, Johan van Bemmel en Piet Smit Jzn. 

Blz. 85: Leo Oranje kwam niet op 5 maar op 6 mei vrij. Een amateurfi lm 
van de gebeurtenissen aan de Weteringschans is in mei 1995 door de VPRO-
televisie uitgezonden; deze toonde Leo slechts enkele seconden. Het karton
netje met de versregels was de achterzijde van de inventarislijst die in de cel 
hing (nog in het bezit van de heer Oranje). Oom Ko (Jacobus) Oranje was 
hoogleraar en lid van de Raad van het Verzet. 

Blz. 86: De heer J. van Schaik noemde ons de nog ontbrekende namen 
onder Afbeelding 10: de man op de voorste rij links is Cor de Bruin, die op de 
achterste rij links is Jan Matthijsse (een évacué uit Zeeland). 

Blz. 87: De Duitse wachtpost was ingegraven op de kop van het oostelijke 
landhoofd voor de nieuwe brug. 

Nr. 3, blz. 181: In het onderschrift van Afbeelding 1 moet in plaats van 
L.J. den Hollander worden gelezen M. van Muiswinkel. 

Inlichtingendienst 

Blz. 83: De Centrale Inlichtingen Dienst (C.I.D.) van het district BS-8-V 
(Noordwest-Utrecht) was gevestigd in het advocatenkantoor van mevrouw 
mr E.H. Haars , dat gehuisvest was in een kleine werkkamer in het kantoor 
van de Middenstandsbank (Straatweg 82). Deze C.I.D. werd gevormd door de 
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boven de bank, bij de familie Bosman, op kamers wonende mevrouw Haars 
en de ondergedoken gemeente-ambtenaar W.M. van der Hars t (Pim), die 
onder een valse naam (Jacobus van den Berg) officieel in Breukelen was 
komen wonen. 

Hij h u u r d e eerst van mevrouw Verweys kamers in he t souter ra in van de Rozenvilla 
(St raa tweg 132) en woonde la ter eveneens bij de familie Bosman. Mevrouw Haars bezorgde 
Pim een vervalste akte van beëdiging als advocaat, waardoor hij gevrijwaard werd voor 
oproeping door de Duitsers . Pim werd hoofd van de C.I.D. en was de schakel tussen de dis
tr ictscommandant van de B.S. te Utrecht en de plaatselijke commandanten in he t gebied. 

Koeriers - waaronder Renée en Suzanne Quarles van Ufford - zorgden 
voor het wegbrengen en ophalen van berichten. Om niet teveel op te vallen, 
lag hun begin- of eindbestemming meestal bij juwelier G. Fokkinga, die in 
de Kerkstraat ( thans noordzijde Kerkbrink) gevestigd was. Fokkinga zorgde 
dan voor de verbinding naa r en van het gebouw van de Middenstandsbank. 
Het kantoor a ldaar was tamelijk veilig: achter de m u u r van de schuine 
werkkamer rechts van de ingang was een driehoekige loze ruimte, waarin 
via een losse steen de gevaarlijke spullen verborgen konden worden. Ook 
van bovenaf, uit een slaapkamer, was deze schuilplaats via een luik bereik
baar, zelfs voor enkele onderduikers. 

Mevrouw Haars ging heel voorzichtig te werk en heeft altijd geweigerd een wapen te 
dragen en meestal ook om zelf koeriersdiensten te verrichten, omdat ze zich daarvoor niet 
geschikt achtte. Ze was wel bereid een goede organisatie op te zetten, die ze zoveel mogelijk 
h a d afgeschermd van de knokploegen. De plaatseli jke commandan t van de B.S., Pie t 
Kroon, was natuurlijk wel op de hoogte van hun functie. Gedrieën overlegden ze vaak tot 
ver n a sperti jd bij hem thu i s . Mevrouw Haars was zeer ingenomen met Kroon als com
mandan t ; hij was allesbehalve bang, maar wel erg voorzichtig en heeft heel wat onverstan
dige voornemens van overactieve B.S.-leden weten tegen te houden. 

E r was een verscheidenheid aan activiteiten. De codes betreffende komende wapendrop-
pings kwamen via de zendgroep binnen, een enkele keer bij de C.I.D. die ze dan aan de 
B.S. doorgaf, meestal rechts t reeks bij de B.S. die ze dan ook aan de C.I.D. meldde. Uit heel 
Noordwes t -Ut rech t werden aan deze C.I.D.-districtspost ber ich ten over waargenomen 
Duitse troepenverplaatsingen en -sterktes en resul taten van andere spionage-activiteiten 
doorgegeven. De C.I.D. bundelde deze informatie, controleerde ze voor zover mogelijk, 
bracht samenhang in het geheel en rapporteerde tenslotte via koeriers naar Utrecht. Voor 
h e t verzamelen van inl icht ingen was in Breukelen vooral de heer W. Melder een waarde
volle man . Hij leek wat sloom, m a a r gaf zijn ogen goed de kost als hij me t zijn zoontje door 
Breukelen wandelde. Hij schrok er niet voor terug desnoods een halve nacht achter een heg 
te liggen om bij voorbeeld vas t te stellen of de draaibrug over het Merwedekanaal onder
mijnd was . Via de diverse B.S.-commandanten in de regio werden ook gegevens verza
meld over wie in de oorlogsjaren fout was en waarom. Door de tussenkomst van de heer 
Frowijn uit Loenersloot kon de C.I.D. enige dagen de ledenadminis t ra t ie van de N.S.B, in 
Noordwest-Utrecht "lenen"; ze kregen die via de koeriersters en hebben enkele dagen en 
nachten doorgewerkt om de gegevens over te schrijven. Van de zo verzamelde informatie is 
na de bevrijding dankbaar gebruik gemaakt, want de lijstjes met de namen van te arreste
ren personen lagen toen k laar . Pim van der Hars t zorgde ervoor da t ze bij de Politieke 
Opsporingsdienst (P.O.D.) te rechtkwamen. 

Na de capitulat iedatum werd he t gebouw van de Middenstandsbank B.S.-hoofdkwartier, 
to tdat de bank het pand zelf weer nodig had. (Bron: Interview van ons beiden met mevrouw 
Haars op 19.7.1995.) 

Droppings 

Mevrouw Haars wist ons eveneens te vertellen dat de Breukelse B.S. ook 
eenmaal een wapendropping heeft moeten bergen die ten oosten van de 
Vecht neerkwam, achter de boerderij naast Weerestein. 

Wijlen de heer J .C. Wisse meldde in zijn in 1955 verschenen boekje 
Rondom de jaren 1940 - 1945, waarin hij ook het onderwerp droppings be
sprak: "Eens vielen twee dappere kerels in de nacht midden in de plassen en 
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verdronken jammerlijk." Wij hebben dit niet bevestigd kunnen krijgen. Wel 
weten wij van een dergelijk drama in Loosdrecht, waarbij twee in opdracht 
van de Nederlandse regering in Londen uitgezonden ins t ruc teurs , die 's 
nachts door een Engelse bommenwerper boven het gebied van de Ster wer
den gedropt, ongelukkigerwijze omkwamen. Door een combinatie van facto
ren kwamen zij in het koude plassenwater terecht en verdronken. Als ie
mand weet heeft van nog een ander, soortgelijk ongeval, dichter bij Breuke-
len, dan horen wij dat graag. 

Operatie Manna/Chowhound: Volgens een mondelinge mededel ing van 
de heer H.A. Ekhart , op 1.5.1995, zouden ook bij Breukelen vlak voor het eind 
van de oorlog voedselpakketten zijn afgeworpen. Wie kan ons dat bevestigen 
en daar meer over vertellen? Daarbij denken we niet aan de kleine hoeveel
heden voedsel en andere nuttige dingen (bijvoorbeeld fietsbanden), die vaak 
met de (eerdere) wapendroppings meekwamen. 

Burgerwacht en Bijzondere Vrijwillige Landstorm 

Blz. 89, noot 9: De heer H.P. Vermaat wees ons er op dat de Burgerwacht 
en de Bijzonder Vrijwillige Landstorm twee apa r t e organisa t ies waren . 
Beide zijn on ts taan naa r aanleiding van de revolutionaire bewegingen in 
1918. De Burgerwacht bestond uit gewapende burgers en was belast met het 
handhaven van de orde en de wetten. De B.V.L. was een onderdeel van het 
leger, dat dienst moest doen bij binnenlandse woelingen. Hij bestond ui t oud-
mili tairen die terugzagen op het glorieuze optreden van het leger op he t 
Malieveld in 1918. In 1940 is alleen de Burgerwacht opgeroepen. Hij herin
ner t zich: "Mijn vader was lid van de B.V.L.te Den Haag, onze overbuurman 
van de Burgerwacht . Toen onze buurman in uniform in mei 1940 dienst 
deed, vroeg ik als twaalfjarige jongen die een uniform best spannend vond, 
waarom mijn vader niet moest opkomen. Zijn antwoord was: 'De Burger
wacht is er voor tijden van oorlog; de B.V.L. als er revolutie is'." 

Kockengen 

Blz. 109: In een gesprek met de heer Dirk Nieuwendijk en mevrouw Nel 
van Bemmel, op 4.5.1995, werd vastgesteld dat Swaanswijk op de zondag van 
zijn arrestat ie al in de loop van de ochtend door de Duitsers gepeild werd. 
Het gebeurde toen bijna iedereen in de kerk zat. Vlak voordat de NH en de 
Geref. kerk uitgingen hadden ze hem al gevangen genomen. 

De heer Nieuwendijk vertelde tevens dat Henk Brunt en hij vroeg in 1945 
samen naa r de werkplaats van de gebroeders Reurings in Wilnis zijn ge
weest voor een training in het gebruik van explosieven (zie over de gebroe
ders Reurings ook nr. 3, blz. 174). 

Blz. 112 en 114: i.p.v. kasteel Haarzuilens lees kasteel De Haar te Haar-
zuilens. 

Pantservuist 

Blz. 117: De achter de term pantservuist toegevoegde korte verklar ing 
("zeer zware handgranaat") is, hoewel in essentie ontleend aan Van Dale 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ("in de tweede wereldoorlog ont
wikkelde zware pantserdoorborende handgranaat"), niet correct. 

Een "Panzerfaust" was een anti-tank schietwapen van de infanterie (dus d raagbaa r ) , 
met zogenaamde "holle-lading" munitie (zie S.L. Mayer [General Editor] , 1977. Encyclo
pedia of World War IL A Bison Book published by the Hamlyn Publ ishing Group Ltd. , 
Fel tham, U.K., blz. 195, lemma "Panzerfaust"). Dat de Duitsers dat wapen inzetten bij h e t 
fort is zeer begrijpelijk, want he t was zeer geschikt voor he t doorboren van pantserpla ten en 
m u r e n . 
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Mededelingen van het bestuur 
Veel belangstell ing voor lezing over oude geschiedenis van Nieuwer Ter Aa e n omgeving 

Voor een zeer volle zaal in gebouw Het Anker in Nieuwer Ter Aa vertelde Arie A. Man-
ten op woensdagavond 4 oktober over Nieuwer Ter Aa en omgeving in de tijd van de grote 
veenontg inningen . Volgens he t oude Friese recht konden de lokale machthebbers in de 
Middeleeuwse Vechtstreek ook aanspraken doen gelden op de onontgonnen wildernissen. 
Toen in 953 de laa ts te gouwgraaf van Niftarlake om politieke redenen werd afgezet en de 
bisschop van Utrecht ook wereldlijk gezag over de Vechtstreek kreeg, bepaalde de koning 
dat de bisschop tevens mocht beschikken over alle moerassen en onbeheerd en braaklig
gende terre inen die op de Vecht uitwaterden. Dat gaf een spanningsveld. In he t begin trok
ken de plaatselijke machthebbers aan he t langste eind. Vanuit de villa in Loenersloot werd 
de openlegging van Oukoop toegestaan en vanuit de Breukelerhof (Huis De Poel) de ontgin
ning van Otterspoorbroek en Oud Aa. Een geërgerde bisschop verzocht een hem zeer toege
wijd d iens tman om zich als bisschoppelijk waarnemer aan de Aa te vestigen. Zo onts tond 
omstreeks 1050 het Huis Ter Aa. De kasteelheer kreeg al spoedig het bewind over de ontgin
ning Demmer ik toebedeeld. Vooral leverde h e t geslacht Van der Aa echter belangri jke 
schouten voor de stad Utrecht: in de 12de eeuw niet minder dan zes. De familie Van der Aa 
was in die tijd belangrijker dan bijvoorbeeld de geslachten Van Amstel en Van Woerden. 

Het optreden van volkspredikers, die zich niet zo veel aantrokken van het bisschoppe
lijk gezag, droeg bij tot de stichting van de kerk van Ter Aa, waartoe de bisschop in 1138 aan 
Werner en Gijsbert (van der Aa) toestemming gaf. De heer van Ter Aa speelde in he t ker
kelijk leven in de nieuwe parochie een vooraanstaande rol. Onder meer mocht hij de pas
toor te r benoeming voordragen. Vermoedelijk werd in he t midden van diezelfde eeuw het 
riviermoeras de Breukelerwaard in cul tuur gebracht . De omvang van de familie Van der 
Aa leidde tot de s t icht ing van nog twee kastelen: Aastein (waarschijnlijk al in de 12de 
eeuw, want in de 13de eeuw verlandde het daarlangs stromende deel van de rivier de Aa) en 
omstreeks 1300 Over die Aa (later Clarenburg geheten). 

Kort verslag van de HKB-najaarsbyeenkomst 1995 

De vertelavond in het Parochiehuis te Breukelen, over Breukelen tussen 1914 en 1940, 
was heel geslaagd. Het panel, bestaande uit de dames H.J . de Jong en D.C. Leyte-Prins en 
de heren J .Q . van Leusden en A. Prins , stond evenals de vertelavond in 1994 onder leiding 
van HKB-vice-voorzitter Henk J . van Es . Na een openingswoord van de voorzitter van de 
HKB, Arie A. Manten, gingen de vertellers van s ta r t met de onderwerpen onderwijs, werk
gelegenheid, sport en ontspanning in Breukelen tussen de beide wereldoorlogen. De vertel
stof werd door de heer Pr ins geïllustreerd met dia's. Het publiek in de zaai kreeg gelegen
heid voor aanvul l ingen of correcties. In he t dorp waren drie bewaarscholen, vijf lagere 
scholen, twee naaischolen en een tekenschool. Men sprak waarderend over de onderwij
zers, de lesmethoden en de kwaliteit van he t onderwijs. Daarna werden de arbeidsmoge
l i jkheden voor meisjes en voor jongens onder de loep genomen; vanwege de veelheid kon
den die niet alle worden besproken. Ontspanning zocht men vroeger in de jeugd- en sport
verenigingen, in toneel- en zangverenigingen en in diverse evenementen en feesten. In 
dit verband werden de versieringen en de optocht genoemd bij de intocht van een nieuwe ei
genaar van kasteel Nijenrode of een nieuwe burgemeester , of bij een regeringsjubileum. 

Een uitvoeriger verslag zal volgend j aa r als artikel in dit tijdschrift te lezen zijn. 

HKB-plannen voor het eerste halfjaar van 1996 

Op 23 april 1986 werd, na een vrij lange voorbereidingsperiode, in de raadszaal van he t 
gemeentehu is Boom en Bosch de Historische Kr ing Breukelen officieel opgericht. Het HKB-
activi tei tenprogramma voor de eerste helft van 1996 is voor een belangrijk deel gegroepeerd 
rond de viering van het tienjarig bestaan. Noteer de data meteen in uw nieuwe agenda! 

De jaarvergader ing is ditmaal in Kockengen, op 26 maar t 1996, aanvang 19.30 uur , in 
gebouw Irene . Na een huishoudelijk gedeelte ( jaarverslagen, begroting, e.d.) van ongeveer 
een half uur volgt een boeiende lezing over oude, nog levende spreekwoorden die he t verde
re avondprogramma vult. Leden hebben gratis toegang; niet-leden betalen ƒ 5,- entree. 

In de ochtend van zaterdag 20 april zijn er puzzelwandeltochten door Breukelen-dorp 
voor de jeugd van 8 - 1 1 jaar en van 12 - 15 jaar. Gestart kan worden tussen 10.00 en 12.00 
uur . Duur: ongeveer V2uur. De deelname is voor kinderen van HKB-leden grat is ; anderen 
betalen ƒ 1,-. Met de best beantwoorde vragenlijsten zijn prijzen te verdienen. 
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Woensdagavond 24 april 1996 begint om 20.00 uur in de raadszaal van Boom en Bosch 
een feestelijke jubileumbijeenkomst, met een voordracht, oude muziek en een dia-geluid
serie. U hoeft geen verjaarskadootje mee te brengen; in plaats daarvan vragen we een jubi
leum-entreepr i js (leden ƒ 10,-; niet-leden ƒ 15,-; vooraf aanmelden wordt aangeraden) . De 
netto-opbrengst willen we besteden aan een historisch projekt in de eigen gemeente. 

De cursus Breukelen in de Middeleeuwen - in samenwerking met de s t icht ing SWIB -
is op de woensdagavonden 31 januari , 14 en 28 februari, 13 en 27 maar t en 17 april, van 20.00 
tot ca. 22.00 uur, in de zaal bij de Gereformeerde kerk, Willink van Col lens t raa t 1, Breuke
len. De cursus wordt gegeven door Arie A. Manten. Meer details vindt u in he t vorige num
mer van dit tijdschrift, op de omslagpagina tegenover blz. 184. Kosten: HKB-leden ƒ 41,- , 
anderen ƒ 53,- (incl. koffie en cursusmater iaa l ) . Vooraf aanmelden verplicht , door over
m a k e n van he t deelnamebedrag naar Postbank rek.nr . 35.96.500 t .n.v. penn ingmees t e r 
SWIB, me t vermelding van cursus 67-Breukelen Middeleeuwen en uw telefoonnummer. 

Oude fietsen, bereden door leden van de Stichting Fietshistorie uit Soest in bijpassende 
kleding, toeren door onze gemeente op zaterdag 27 april 1996. In de ochtend zijn ze te zien in 
Kockengen, rond he t middaguur in Portengen en Nieuwer Ter Aa en in de middag in Breu-
kelen-Noord, Breukelen-cent rum en Broeckland. 

Zaterdagochtend 4 mei k u n t u deelnemen aan een wandelexcursie vanaf h e t polder
r e s e r v a a t in Kockengen naa r de molen van Spengen, waar overgevaren wordt ; n a een 
bezoek aan de molen gaat de wandeling terug langs de westoever van de Bijleveld. De aan
vang is om 10.00 uur . Omdat de molen maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd kan 
ontvangen, kan he t zijn dat er ook groepen moeten worden gevormd die een half uur of een 
uur la ter ver t rekken. Vooraf aanmelden bij de eerste secretaris is daarom verplicht; van 
h a a r hoort u dan uw precieze vertrektijd. Kosten: HKB-leden gratis , anderen ƒ 5,-. 

Behalve de gebruikelijke vier tijdschriftafleveringen ontvangen de HKB-leden in 1996 
nog een speciaal jubi leumnummer, met foto's uit omstreeks 1900. 

Ui te raard zal de HKB weer met een k raam aanwezig zijn op de j a a r m a r k t e n in Breuke
len en Kockengen. Di tmaal met diverse jubi leumaanbiedingen. 

In de tweede helft van het j aar zal een vaarexcursie over de Vecht worden gehouden (14 
september), die in het kader zal staan van 1996 als J a a r van het Industrieel Erfgoed, en is er 
een najaarsledenbijeenkomst in het Parochiehuis te Breukelen. Detai ls volgen la ter . 

Bestuursverkiezing 

Volgens art ikel 13 in de S ta tu ten van de Historische Kring Breukelen t r eed t elk be
s tuurs l id uiterlijk drie j aa r na zijn of haa r benoeming af en neemt iemand die in een tus 
sentijdse vacature is benoemd op het rooster van aftreden de plaats van zijn of h a a r voor
ganger in. In de praktijk houdt dat in dat op de voorjaarsledenvergadering van 26 m a a r t 
1996 a a n de b e u r t van af t reden zijn Mw. P. Poe lmann en de h e r e n A.A. M a n t e n , H. 
Po lde rman en H. van Walderveen. De heren Manten en Van Walderveen zijn he rverk ies 
baar en worden door het bestuur opnieuw voorgedragen. Statutair dient de voorzitter in func
tie te worden gekozen. Mw. Poelmann gaat vrij onverwacht met h a a r gezin emigreren en de 
heer Polderman ziet om gezondheidsredenen van een nieuwe termijn af. Het bes tuu r zoekt 
kand ida ten voor de openvallende plaatsen; u hoort daar zo spoedig mogelijk meer over. Ook 
een groep van ten minste tien leden kan schriftelijk kandidaten voor één of meer bes tuurs -
plaatsen stellen (p/a de tweede secretaris H. Polderman), onder bijvoeging van een door de 
kand idaa t getekende verklaring dat hij of zij ins temt met de kandidaa t s te l l ing . 

Monumentenzorg 

De laats te maanden hebben veel leden contact met ons gezocht inzake de toekomst van 
enkele cul tuurhis tor isch waardevolle elementen binnen onze gemeente , in h e t bijzonder 
de Brouwerij en het brandspuitenhuisje op het Kerkplein, beide in de ke rn Breukelen. Wij 
delen de breed gevoelde bezorgdheid. Hoewel monumentenzorg niet de pr imai re t a a k van 
onze Kring is, is het de meesten van u niet onbekend dat de HKB voorstandster is van he t 
behoud van he t in Breukelen nog (schaars) aanwezige historische dorpsaanzicht . Geschie
denis leeft meer wanneer wij he t mooie dat zij ons heeft nagelaten dagelijks in onze om
geving kunnen ervaren. Een moeilijkheid is dat de gemeente Breukelen nog s teeds niet 
beschik t over een monumentenverorden ing , een monumentencommiss ie en een monu
mentenl i js t . Daarom spannen we ons er van geval tot geval (mede) voor in, da t zaken van 
cul tuurhis tor ische waarde zo veel mogelijk behouden blijven. Wij komen daa r in de ko
mende tijd nader op terug. 
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1996: Jaar van het Industrieel Erfgoed 

In heel Nederland zal he t komende j aa r gelden als J a a r van he t Industrieel Erfgoed. 
Het in i t ia t ief hier toe is genomen door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en he t 
Projectbureau Industrieel Erfgoed (in 1992 door de Rijksoverheid opgericht om samen met 
de particuliere sector, provincies en gemeenten de belangstelling en zorg voor ons indus
trieel verleden te vergroten). De HKB wil binnen dit kader in 1996 extra aandacht besteden 
aan de geschiedenis van he t bedrijfsleven in onze gemeente en de na la tenschap daarvan. 
Wij vragen daarom alle leden ons te laten weten of ze papieren, tekeningen, foto's, voor
werpen, waardevolle her inner ingen etc. hebben met betrekking tot (al of niet verdwenen) 
oude bedrijven en bedrijfspanden, machines, bedrijfsprodukten, t ranspor tmiddelen , slui
zen, s toepen, enz. Of weet u waar oude bedrijfsarchieven gebleven zijn? Waar mogelijk 
willen we dergelijke zaken g raag fotograferen, kopiëren of beschri jven. Meldingen bij 
voorkeur aan de voorzitter van de HKB. 

Cursussen Stichting Stichtse Geschiedenis 

De SSG (waarbij ook onze HKB is aangesloten) begint op 8 januar i weer met een cursus 
Bronnen in he t Rijksarchief te Utrecht , op 16 januari met een cursus van vijf dinsdagavon
den over het houden van een lezing over een historisch onderwerp (in Utrecht) en op 29 ja
nuari (ook in Utrecht) met een vier avonden durende cursus over de geschiedenis van de 
tijd (het kalenderjaar begon niet altijd op 1 januar i , waarom valt Pasen ieder j aa r op een 
andere da tum?, welke m a a n d is louwmaand?, en vele andere chronologische problemen 
die men tegenkomt in de geschiedbeoefening). Verder biedt de SSG op 15, 22 en 29 januar i , 5 
en 12 februari en zaterdagochtend 2 maar t een cursus over de economische geschiedenis 
van Woerden (in he t streekarchief te Woerden), waarbij de nadruk ligt op he t leren zelf on
derzoek te doen naar economische verschijnselen in de geschiedenis. Op nog nader te bepa
len da ta in de periode februari - april kun t u tenslotte vijf maandagavonden in Utrecht be
s teden aan een cursus over he t schrijven van een historisch ar t ikel . Nadere informatie: 
SSG, Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030 - 2343880. 

Financië le bijdrageregeling voor mensen met een minimuminkomen 

De gemeente Breukelen v indt he t belangrijk dat mensen met een (bijna) minimum
inkomen ook mee kunnen doen in de samenleving. Daarom bes t aa t binnen de gemeente 
de financiële bijdrageregeling voor de minima. Deze geeft een tegemoetkoming in de kos
ten van l idmaatschappen, contributies, lesgelden voor cursussen e.d. Onder deze regeling 
vallen ook l idmaatschappen en cursussen van de Historische Kring. Vergoed wordt tot 90% 
van de kosten, met een max imum van ƒ 200,- per gezinslid. Bijkomende kosten, zoals 
schrijfmaterialen e.d. worden niet vergoed. Wie meer hierover wil weten kan op werk
dagen tussen 8.30 en 12.30 uur langskomen bij de afdeling sociale zaken in he t Koetshuis 
van Boom en Bosch of bellen naar telefoonnummer 260915 of 260916 of 260917. 

Waardevol legaat 

Op 13 september 1995 overleed de heer J a n van Male te Amsterdam, een getalenteerd 
boekverkoper en fotograaf, alsmede een groot kenner van de geschiedenis van de fotografie 
(zie hierover "Boekblad" van 29 september 1995, blz. 6). Daarnaas t was hij zeer geïnteres
seerd in de persoon van L.C. Dudok de Wit en had hij een belangrijke verzameling van 
k a a r t e n en brieven van deze Kees de Tippelaar. Bij legaat heeft hij deze verzameling nage
laten aan de Historische Kring Breukelen. Het bestuur heeft dit dankbaar aanvaard. 

Wie de HKB bij t e s t amen ta i r e beschikking wil begunstigen, kan daarvoor de navol
gende clausule gebruiken: 

"Ik legateer aan de vereniging 'Historische Kring Breukelen ' te Breukelen , vrij van 
rechten en kosten, h e t navolgende " (volgt een duidelijke omschrijving van de be
treffende documenten, prenten, foto's, voorwerpen, e tc ) . 

Ook giften in geld zijn welkom; u schrijft dan: " vrij van rechten en kosten, de 
som van f , zegge: " (volgt hetzelfde bedrag in letters). 

Maak onze Kring in het jubileumjaar 1996 extra sterk! 

Meer leden betekent meer inkomsten en meer kunnen doen! Helpt dus leden werven. 
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Register op de jaargangen 6 - 10 (1991 - 1995) 

Het afsluiten van jaargang 10 is weer een goed moment om alle in vijf 
j a a r in dit tijdschrift gepubliceerde informatie wat beter toegankelijk te 
maken via een register, evenals het dat vijfjaar geleden was. 

In het vorige register werd achter elk trefwoord de volledige titel, het tijd-
schriftnummer en paginacijfer vermeld. Dat kostte erg veel ruimte: 25 pagi
na's. Gekozen is ditmaal voor een trefwoordenregister, dat slechts zes pagi
na's beslaat en toch bijna dezelfde hoeveelheid informatie geeft. We besteden 
de gewonnen ruimte liever aan de publikatie van extra artikelen. 

Hoe zit het register in elkaar? 

Aan elk gepubliceerd artikel zijn enige trefwoorden toegekend, welke dat 
art ikel of belangrijke onderdelen ervan karakter iseren. Vervolgens zijn al 
deze trefwoorden in alfabetische volgorde geplaatst. 

De trefwoorden zijn zodanig gekozen, dat er ook een gerede kans bes taa t 
dat daaronder door de gebruiker gezocht wordt. Ze zijn dus wel kenmerkend 
voor het onderwerp, maar niet al te gedetailleerd. 

Achter elk trefwoord staan één of meer groepjes van drie getallen, ge
scheiden door een komma. In zo'n groepje geeft het eerste van die drie getal
len de j aa rgang aan waarin het betreffende artikel is gepubliceerd, het cijfer 
tussen haakjes zegt welke aflevering het betreft en het laats te getal is de 
bladzijde waarop het artikel begint. Voor het vinden van de informatie zult u 
dus het betreffende artikel geheel moeten doorkijken. Als verschillende ar t i 
kelen onder één trefwoord vallen, dan zijn die opgenomen in chronologische 
volgorde van publikatie. 

Er is naar gestreefd om een trefwoord alleen dàn op te nemen, als het bij
behorende artikel wezenlijke informatie daarover bevat. Toepassing van dit 
criterium is niet vrij van willekeur: sommige artikelen zitten zo boordevol 
wetenswaardigheden dat het weinig zinvol was alle trefwoorden te vangen. 
U komt wat u zoekt vanzelf tegen als u zo'n artikel via een ruimer trefwoord 
opzoekt en het vervolgens doorleest. 

Het gebruik van het register 

Dit register kan op verschillende manieren gebruikt worden. 
Ten eerste: u bent geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, en u wilt 

weten of daarover iets gepubliceerd is. Neem als voorbeeld "Pieterskerk". U 
zoekt onder dat trefwoord en vindt daar zeven artikelen vermeld. Soms is het 
zinvol onder twee trefwoorden te kijken en te kiezen wat onder allebei ver
meld staat ; bijvoorbeeld, als u in het bijzonder iets zoekt over de luidklok die 
in de toren van de Breukelse dorpskerk hangt, onder zowel "Pieterskerk" als 
"Kerkklokken". 

Ten tweede: u herinnert zich dat u ooit iets gelezen heeft dat u niet meer 
terug kunt vinden. Bijvoorbeeld: hoe zat het ook al weer met de tijdrekening 
in vroeger tijden? Onder dat trefwoord vindt u verwijzingen naar twee ar t i 
kelen; bij doorlezen daarvan vindt u binnen die artikelen passages met na
dere gegevens. 

Ten derde: u bent vooral geïnteresseerd in een bepaald thema, tijdvak of 
gebied. De volgende perioden zijn opgenomen: Middeleeuwen, Franse Tijd, 
Zestiende Eeuw, Zeventiende Eeuw, Achttiende Eeuw, Negentiende Eeuw, 
Twintigste Eeuw, Wereldoorlog I en Wereldoorlog II; sommige zijn geogra
fisch nader onderverdeeld. 

Tenslotte kunt u ook zonder bepaald vooropgezet doel in dit register gras
duinen en er zomaar iets uit pikken wat u interessant vindt. Wellicht levert 
het u hernieuwd leesplezier op! 
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Aa 
—, Huis Ter, 7(3) 162, 9(2) 117 
—, rivier de, 9(4) 222 
—, Ter, zie Nieuwer Ter Aa 
—, Van der, familie, 10(4) 237 
Aasteih, 9(2) 117, 10(4) 237 
Achterstraat, 8(3) 129, 9(3) 166 
Achttiende eeuw 
—, algemeen, 7(4) 218, 8(3) 132 
—, Breukelen, 6(2) 68, 6(2) 81, 6(4) 169, 8(1) 33, 

8(2) 101, 8(3) 129, 9(4) 193 
—, Breukelen-St. Pieters, 9(3) 131 
—, Breukeleveen, 6(1) 34, 6(4) 225, 10(4) 227 
—, Kockengen, 6(1) 20, 6(3) 127, 7(3) 174, 

10(4) 211, 227 
—, Nieuwer Ter Aa, 7(3) 162, 8(4) 207 
—, Otterspoor, 8(4) 186 
—, Oud Aa, 6(3) 113 
—, Portengen, 8(2) 74 
—, Spengen, 7(3) 174, 9(1) 44, 9(3) 133, 10(1) 45 
Ado, familie, 7(2) 65, 7(3) 138 
Aemstel van Mijnden, Van, familie, zie Mijnden, 

Van, familie 
Aeswijn, Van, familie, 6(3) 140, 6(4) 188 
Afgescheidenen, 7(2) 98, 7(4) 210, 8(2) 109 
Akkerbouw, 8(4) 186, 9(2) 94; zie ook Hennepteelt 
Amerland, 9(3) 121 
Amsterdam-Rijnkanaal vóór 1952, zie Merwede-

kanaal 
Angstel, Kromme, 8(3) 113, 10(4) 185 
Anna, Heilige, 8(2) 57, 8(3) 137, 9(1) 4 
Anxtel 
—, kasteel, 8(3) 113 
—, Van, familie, 6(4) 174 
Archeologie, 7(2) 83 
Archieven, 8(1) 53, 10(1) 61, 64 
Arkel, J a n van, bisschop, 6(1) 4, 6(2) 41 
Armenland van Ruwiel, 8(2) 74 
Armenzorg, 6(4) 169, 8(2) 74,10(3) 147 
Arrestantenlokaal, 9(3) 151, 9(4) 207 
Artsen, 8(3) 151 
Attingahem, 7(2) 65 

B 

Bastert, familie, 6(3) 113 
Bastion de Waakzaamheid, 6(3) 113, 7(1) 61 
Bastion Galgerwaard, zie Bastion de Waakzaam

heid 
Batterij bij de Joostendam, 7(3) 174 
Batterij, De Oude, zie Bastion de Waakzaamheid 
Bedrijfsleven, zie Bierbrouwers, Boerenbedrijf, 

Glasmaker, Korenmolen, Middenstand, 
Sigarenindustrie 

Beeld van Kees de Tippelaar, 6(4) 226 
Begraafplaatsen, 7(1) 18, 9(1) 51 , 9(2) 65 
Besmettelijke ziekten, 6(2) 83, 7(4) 227 
Bevolkingsregisters, 10(4) 231 

Bevolkingsstatistiek, 10(1) 39, 10(4) 205 
Bevrijdingsdag 1945, 10(2) 67, 102, 115, 10(3) 177 
Bierbrouwers, 9(1) 10 
Binnenlandse Strijdkrachten, Nederlandse, 

10(2) 67, 102,115, 10(3) 167, 177, 10(4) 231 
Bisschoppen van Utrecht, 6(3) 140, 9(3) 121 
Bisschopsgerecht, 6(3) 148, 9(3) 121 
Boerenbedrijf, 8(1) 23, 9(2) 94, 119, 9(3) 133, 

1(XD 39, 10(2) 121; zie ook Akkerbouw, Ruil
verkaveling, Veehouderij 

Boerenerven, 9(2) 107, 119 
Boetselaar, Van den, familie, 6(4) 188 
Bongard, Van den, familie, 6(4) 188, 10(3) 136 
Bonifatius, 7(2) 65 
Boom en Bosch, 8(1) 33, 9(2) 84, 9(4) 193 
Borra, familie, 10(4) 211 
Brand, 6(4) 207, 8(2) 86, 9(2) 100, 9(3) 151, 9(4) 207 
Brandspuitenhuis Kerkplein, 8(1) 4, 22 
Brandweer, 6(2) 99, 6(4) 207, 9(4) 207 
Breukelen, gemeente, 10(1) 39 
Breukelen-dorp, 6(1) 15, 6(2) 68, 6(3) 133, 6(4) 169, 

7(1) 18, 43, 8(1) 4, 33, 46, 8(2) 101, 8(3) 122,129, 
8(4) 172, 9(1) 10, 27, 51, 9(2) 65, 71, 84, 9(3) 166, 
169, 170, 9(4) 193, 10(1) 20, 10(3) 136, 147, 
10(4) 220 

Breukelen-Nijenrode, gemeente, 6(2) 83, 91, 108, 
6(3) 161, 7(1) 4, 7(2) 112, 7(3) 121, 7(4) 185, 201 

Breukelen-Nijenrodesgerecht, 8(3) 122 
Breukelen-Proostdijgerecht, 10(1) 4, 10(4) 197 
Breukelen-St. Pieters, gemeente, 6(4) 221, 8(1) 45 

53,9(1)43,9(2)94 
Breukelen-St. Pi etersgerecht, zie Breukelen-

Proostdijgerecht 
Breukelerhof, zie Villa van Breukelen (De Poel) 
Breukelerwaard, 6(2) 54 
Breukeleveen, 6(1) 34, 6(2) 41, 6(3) 166, 6(4) 225, 

7(3) 170, 7(4) 232, 8(3) 151, 8(4) 212, 10(1) 4, 
10(2) 115, 10(4) 197, 227 

Broeckland, 7(2) 83 
Broederschap 
—, Onze Lieve Vrouwe, 10(3) 136 
—, Sint-Anna, 8(2) 57 
Broekerhove, zie Villa van Breukelen (De Poel) 
Brooklyn, USA, 8(1) 48 
Brouwerij, 9(1) 10,10(4) 238 
Brunt, H., 10(2) 102, 10(4) 231 
Buitendorp, villa, 9(4) 193 
Buitrecht, 6(3) 133 
Burenrecht, 8(3) 122 
Burgerwacht, 10(2) 67, 10(4) 231 
Buurtvereniging "Korenpad", 7(3) 154 
Bijleveld, 6(1) 20, 9(2) 100 

Café, 6(1) 33, 7(3) 170, 9(3) 131, 9(4) 207, 10(1) 33; 
zie ook Herberg 

Calvinisme, 10(4) 205 
Centrale Inlichtingen Dienst, 10(4) 231 
Cholera, 10(4) 220 
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Clarenburg, kasteel, 7(3) 162, 10(4) 237 
Contra-Remonstranten, 6(4) 188 
Criminaliteit, 6(3) 127, 7(2) 104, 7(4) 210, 8(1) 14, 

8(4) 201, 9(2) 100, 9(3) 131, 9(4) 207, 10(3) 160 
Cromwijk, boerderij (Oud Aa), 6(3) 113, 7(1) 61 

D 

Danne, 10(4) 220 
Dannegracht , 8(4) 172 
Dannestraat , 8(1) 33, 8(3) 129, 9(2) 71, 9(4) 193 
Dieloffs wetering, 9(4) 222, 10(4) 185 
Dienstplicht bij de brandweer, 6(2) 99, 9(4) 207 
Does, Van der, familie, 6(1) 4 
Dolre, Leenhof van, 7(1) 43, 9(2) 84 
Doopsgezinden, 10(4) 205 
Dorpzicht, boerderij, 7(1) 30 
Draaibrug over Merwedekanaal, 7(2) 112, 7(4) 185 
Drankbestrijding, 10(1) 33 
Dranklokaal, zie Café 
Drinkwatervoorziening, 8(1)4, 23, 10(3) 147 
Dudok de Wit herdenking, 8(4) 230 
Dudok de Wit's Fonds, Stichting L.C., 6(4) 200, 

8(3) 166 
Dudok de Wit 
—, CA., 6(1) 36 
—, C A A . , 6(2) 101, 8(4)215 
—, L .C , 6(4) 200, 226, 8(3) 166, 8(4) 215, 9(1) 56, 

9(2)65, 10(1)58, 10(4)239 
Duitse dienstbodes, 8(1) 23 
Duitse Orde, 6(4) 174 

E 

Eerste Wereldoorlog, zie Wereldoorlog I 
Eeuwfeest Koninkrijk der Nederlanden, 8(4) 212 
Evenaarsgerecht, 10(4) 197 

Faecaliën, afvoer van, 10(4) 220 
Feodale samenleving, 7(2) 65 
Fokkert, J an Barte, 9(1) 44, 9(3) 133, 10(1) 45, 

10(4) 211 
Franken, 7(2) 65 
Franse tijd, 6(3) 113, 6(4) 207, 7(1) 18, 7(3) 174, 

8(4)186, 10(1)39 
Friezen, 7(2) 65 

G 

Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde , 
6(1)36 

Gerechtelijke herindeling, 8(3) 122, 9(4) 177 
Gerechtsheerlijkheden, overzicht, 10(1) 39 
Gereformeerde Gemeente, Nieuwer Ter Aa, 

8(2) 94, 9(3) 151 
Gereformeerde Kerk, Breukelen, 8(2) 109 
Gezinsleven, 9(1) 44, 10(1) 45 
Gezondheidszorg, 7(4) 227, 8(3) 151, 10(3) 147 
Gieltjesdorp, 6(1) 20 
Glasmaker, 7(2) 83 
Goye, Leenhof van, 9(4) 177 
Grafstenen, 9(2) 65 
Grevenstuk, gebroeders, kalligrafen, 9(4) 217 
Grift, Henk van der, 7(1) 38 
Groene Kruis, 8(3) 151 
Grondelle, Van, familie, 8(3) 147 
Groote Weg (Breukelen), zie Straatweg 
Guarda, huis, 6(1) 15 
Gijzelaars, 10(2) 93 

H 

Haardstenen, 6(4) 230, 7(3) 148, 9(3) 128 
Hazeslinger, 7(1) 17 
Heerenwagenweg, zie Straatweg 
Heergewaad, 10(4) 211 
Hennepteelt, 8(1) 33, 9(2) 94, 9(3) 133 
Heraldiek, 10(3) 129 
Herberg, 7(2) 83, 7(4) 232 
Herenstraat, 6(4) 220, 8(2) 112 
Herenweg (Breukelen), zie Straatweg 
Heycop, 8(3) 143 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, 6(2) 41 
Hofstelsel, zie Feodale samenleving 
Hondenbelasting, 6(4) 221 
Honderd, Huis Het, 8(3) 113, 9(1) 4 
Hondsdolheid, 8(4) 201 
Hoogheemraadschap van Amstelland, 9(4) 222, 

10(4) 185 
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, 

9(3) 133 
Huisvesting, 10(3) 147 
Hulpmarechaussee, 6(2) 91 

Informatiepanelen, 9(3) 176 
Inundaties tijdens Wereldoorlog II, 10(2) 115, 121 
Inventarisnummers Archieven Breukelen, 

10(1) 61, 64 

Galgerwaard 
—, Bastion de, zie Bastion de Waakzaamheid 
—, herberg, 6(3) 113 
Gemeentegeneesheer, 8(3) 151 
Gemeentelijke herindeling, 9(3) 151, 10(1) 39 
Genealogie, 8(2) 111, 10(3) 129 

Jacht, 9(3) 161 
Jachthavens, 8(4) 196, 10(1) 33 
Jager, Dirk de, 9(3)161 
Jodenvervolging, 10(2) 67, 102, 10(4) 231 
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Johannes de Doperkerk, 7(1) 18 
Joostendam, 7(3) 174 
Justitie, 9(3) 131 

K 

Kaasbel, 8(1) 4, 32 
Kaashandelaren, 8(1) 4 
Kaasprijs 1994 C.V. De Leuteraers, 9(1) 63 
Kaatsen, 10(4) 227 
Kantongerecht, 9(2) 100 
Kapittel van St. Pieter, 9(3) 121 
Karolingen, 7(2) 65 
Kartuizers, 10(4) 185 
Kasteelboerderij, 7(3) 162, 10(1) 4 
Kastelen, 6(4) 188, 9(3) 170,10(4) 226 
Kastelenbouw, 6(1) 4, 6(4) 174 
Kees de Tippelaar, zie Dudok de Wit, L.C. 
Kerkelijke Reformatie, 6(3) 140, 6(4) 188, 7(4) 207, 

9(1) 4, 10(4) 205 
Kerkhof, zie Begraafplaatsen 
Kerkklokken, 6(3) 133, 8(1) 7, 8(2) 67 
Kerkstraat , 8(1) 46, 8(3) 122, 9(1) 27, 10(3) 136 
Kerkvaart , 7(4) 185 
Kerkweg (Breukelen), zie Dannestraat 
Kerstening, 7(2) 65, 10(4) 219 
Ketelboeterskade, 7(1) 61 
Keulse Vaart , 7(1)4 
Keyserrijck, Het, 8(1) 33, 8(4) 172 
Klein Ruwiel, boerderij, 6(3) 140 
Kleiweg, Oude, zie Straatweg 
Klepwacht, zie Nachtwacht 
Klokkenroof, 6(3) 133, 8(2) 67 
Knokploegen (K.P.), 10(2) 67, 102 
Kockengen, 6(1) 20, 6(2) 91, 112, 6(3) 127, 6(4) 207, 

228, 7(1) 30, 60, 7(2) 104, 7(3) 174, 7(4) 207, 210, 
8(1) 7, 14, 8(2) 57, 86, 8(3) 137, 8(4) 201, 9(1) 44, 
62, 9(2) 100, 9(4) 207, 10(1) 39, 10(2) 102, 
10(3) 160, 10(4) 197, 211, 227, 236; zie ook 
Spengen 

Koekenbuurt, 9(2)71 
Koninginnedagviering, 8(4) 215 
Koninklijke Majesteitsgerecht, zie Bisschops

gerecht 
Korenmolen, 6(2) 68 
Korenpad, 7(3) 154 
Kortrijk, 6(2) 54, 99, 9(3) 121 
Kraai, De Vliegende, 9(3) 131 
Kraayenest, Het, 10(1) 4 
Kroeg, zie Café 

Laag-Nieuwkoop, 6(1) 20, 8(1) 14, 8(4) 201, 
9(4) 177, 10(4) 197 

Landbouw en Kruidkunde, Genootschap voor, 
6(1) 36 

Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderdui -
kers (L.O.), 10(2) 102, 115 

Landlopers, 7(2) 104, 7(4) 210, 8(1) 14, 8(4) 201, 
9(4) 207, 10(3) 147 

Landsverdediging, 7(3) 174; zie ook Waterlinie 
Langezaal, tuin van, 8(1) 33, 9(4) 193 
Leenhof, zie Dolre, Goye, Nijenrode, Vianen 
Letterkunde, 7(4) 218 
Lindeboom, De, 8(1) 46 
Liudger / Liudgerus, 7(2) 65, 7(3) 138, 7(4) 237, 

10(4) 219 
Loefsgerecht van Ruwiel, 9(4) 177 
Loenersloot, gemeente, 8(2) 94, 9(2) 107 
Loenersloot, Oukoop en Ter Aa, gerechtsheerlijk-

heid, 6(3) 140 
Luchtwachtdienst, 10(2) 67 
Lijkschouwing, 6(2) 81, 8(3) 151 

M 

Marechaussee, 6(2) 91 
Mariabroederschap, zie Broederschap, Onze Lieve 

Vrouwe 
Meent, 8(3) 143 
Merwedekanaal, 7(1) 4, 7(2) 112, 7(3) 121, 7(4) 

185,192, 201, 8(3) 138 
Middeleeuwen 
—, algemeen, 7(4) 227 
—, Breukelen, 7(1) 43, 7(2) 65, 7(3) 138, 8(2) 57, 

9(1) 27, 9(2) 84, 9(3) 121, 10(3) 136, 10(4) 197 
—, Breukelen-Proostdijgerecht, 8(4) 186, 10(1)4, 

10(3) 129 
—, Kockengen, 8(1) 7, 8(2) 57, 10(4) 197 
—, Laag-Nieuwkoop, 9(4) 177 
—, Nieuwer Ter Aa, 9(2) 117 
—, Oukoop, 7(2) 98 
—, Ruwiel / Ruwielsgerecht, 6(1) 4, 6(2) 41, 54, 

6(3) 140, 6(4) 174, 7(3) 138, 8(2) 74 
Middenstand, 8(2) 94, 101, 8(3) 119, 8(4) 172, 185, 

9(2) 107, 10(1) 20, 39, 10(3) 147 
Milieubeheer, 10(4) 220 
Ministerialiteit, 9(2) 117 
Molens, zie Korenmolen, Watermolens 
Morra, C.M., 10(3) 181 
Mijnden 
—, gerechtsheerlijkheid, 8(3) 132 
—, kasteel, 6(2) 41 
—, Van, familie, 6(1) 4, 6(2) 41, 54, 6(3) 140, 

7(3) 138 

N 

Nachtwacht, 6(3) 127, 7(4) 210 
Nationaal-Socialistische Beweging (N.S.B.), 

10(2) 65 
Nederlandse Hervormde Kerk 
—, Breukelen (gebouw), zie Pieterskerk 
—, Kockengen (gebouw), 8(1) 7, 8(2) 57 
—, Kockengen (kerkelijke gemeente), 7(4) 207, 210 
—, Nieuwer Ter Aa (gebouw), 9(3) 151 
—, Nieuwer Ter Aa (kerkelijke gemeente), 9(4) 217 
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Negentiende eeuw 
—, algemeen, 6(1) 36, 8(4) 215, 10(4) 205 
—, Breukelen (1815), 10(1) 39 
—, Breukelen-Nijenrode, 6(1) 15, 6(2) 68, 83, 

6(3) 113, 7(1) 4, 18, 7(2) 112, 7(3) 121, 7(4) 185, 
201, 8(3) 138, 147, 8(4) 172, 9(1) 37,9(2) 65, 71, 
9(3) 161, 9(4) 193, 207, 10(1) 20, 10(4) 220 

—, Breukelen-St. Pieters, 8(4) 186, 9(2) 94 
—, Kockengen, 6(2) 91, 6(4) 207, 7(1) 30, 7(2) 104, 

7(4) 210, 8(1) 14, 8(2) 86, 8(4) 201,9(2) 100, 
10(1) 39 

—, Nieuwer Ter Aa, 7(4) 192, 9(4) 217 
—, Oukoop, 7(2) 98 
—, Portengen, 6(2) 99, 8(2) 74 
—, Spengen, 8(3) 119 
Nieuw-Hoogerlust, 7(4) 218 
Nieuwer Ter Aa, 7(3) 162, 7(4) 192, 8(1) 23, 8(2) 94, 

8(3) 113, 8(4) 207, 9(1) 4, 9(2) 107,117, 9(3) 151, 
9(4) 217, 10(4) 237; zie ook Oukoop 

Nieuwstraat, 8(1) 46 
Niftarlake, gouw, 7(2) 65 
NITA, Ontspannings- en Sportvereniging, 9(3) 151 
Nijenrode 
—, kasteel, 9(3) 128 
—, Leenhof van, 10(1) 4, 10(3) 129, 10(4) 197 
—, Van, familie, 6(2) 54, 6(4) 174, 7(1) 43, 10(1) 4, 

10(3) 129, 136 
Nijenrode van Velzen, Van, familie, 6(2) 41, 7(1) 43 

Pieterskerk, 6(3) 133, 7(2) 65, 8(1) 4, 8(2) 67, 
8(3) 147, 9(2) 65, 9(3) 128 

Plaats, de, zie Nieuwstraat 
Plassengebied, 6(3) 166 
Poel 
—, Huis De, zie Villa van Breukelen 
—, Van den, familie, 7(1) 43, 7(3) 138 
Poeldijk (nu Stationsweg), 7(4) 185 
Poffertjestraditie Breukelen, 6(4) 200 
Polderjongens, 7(2) 112, 7(3) 121, 8(3) 138 
Politie, 6(2) 91 , 7(2) 104, 7(4) 210, 8(1) 14, 8(2) 86, 

8(3) 119, 8(4) 201, 9(2) 100, 9(4) 207, 10(2) 102, 
10(3) 160 

Pompen, openbare, 8(1) 4 
Pont bij Nieuwer Ter Aa, 7(4) 192, 8(2) 94 
Portengen Ter Aa, 6(2) 54 
Portengen-Noordeinde, 6(2) 54, 99, 8(2) 74, 

9(3) 151, 10(4) 197 
Portengen-Zuideinde, 6(2) 99, 9(4) 177, 10(4) 197 
Portengense Brug, 6(2) 99, 8(2) 74 
Postdistributie, 10(1) 20 
Prentbriefkaarten, 8(3) 166 
Proeys, familie, 10(4) 197 
Proostdijgerecht, zie Breukelen-Proostdijgerecht 
Protestantisme, 10(4) 205; zie ook Reformatie 
Pruisische militairen, 6(1) 34 

Q 

o 

Onderduikers, 10(2) 67, 93, 115, 10(3) 167 
Ondergronds verzet Wereldoorlog II, 10(2) 67, 93, 

102, 10(3) 167, 10(4) 231 
Onderwijs, 8(1) 23, 10(2) 93; zie ook Scholen 
Onteigeningen, 7(3) 121 
Onze Lieve Vrouwe Broederschap, 10(3) 136 
Oral history, 6(3) 156 
Ordedienst (O.D.), 10(2) 102,10(3) 167 
Ortt, familie, 6(2) 68 
Otterspoor, 8(4) 186, 9(2) 94, 9(3) 121, 170, 

10(4) 197 
Otterspoorbroek, 7(1) 43 
Oud Aa, 7(1)43, 7(3)121 
Oukoop, 7(2) 98, 8(2) 94, 9(3) 151, 9(4) 222, 

10(2) 121, 10(4) 185 
Over die Aa, kasteel, zie Clarenburg 
Overtoom, 7(4) 192 

Paauweanen, 8(2) 94 
Pannendak, Mexicaans, 6(1) 15 
Papenestje, 8(3) 113 
Parochie van St. J a n Baptist, zie Rooms-Katholieke 

parochie (Breukelen) 
Pechlin, familie, 8(3) 132 
Pest, 7(4) 227 

Quackenburg, Huis, 7(3) 162, 8(4) 207, 9(2) 117 

R 

Rampjaar 1672-1673, 6(3) 133, 6(4) 188, 7(3) 162 
Reede van ter Aa, Van, familie, 9(4) 217 
Reformatie, Kerkelijke, 6(3) 140, 6(4) 188, 7(4) 207, 

9(1) 4, 10(4) 205 
Regthuys van Breuckelen en Breuckeleweerd, 

8(1) 46, 8(3) 122, 9(1) 27 
Regthuys van Ruwiel, 8(2) 74 
Remonstranten, 6(4) 188 
Renesse van der Aa, Van, familie, 7(3) 162 
Republiek te Breukelen, 6(4) 220, 7(1) 17 
Ridderschap, 6(2) 54, 6(4) 174, 188 
Rietveld 
—, boerderij, 6(2) 81, 6(3) 113, 10(1) 4 
—, Huis, 9(3) 168, 10(1) 4, 10(3) 129 
—, Van, familie, 10(1) 4, 10(3) 129, 10(4) 197 
Riolering, 10(4) 220 
Rooms-Katholicisme, 10(4) 205 
Rooms-Katholieke parochie, Breukelen, 7(1) 18, 

8(2)101, 10(1)20, 10(4)220 
Rooms-Katholieke schuilkerk, 9(1) 4 
Ruele, Van, familie, zie Ruwiel, Van, familie 
Ruilverkaveling, 9(3) 151 
Runderpest, zie Veepest 
Ruwiel 
—, Armenland van, 8(2) 74 
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Ruwiel (vervolg) 
—, gemeente, 8(2) 94, 9(2) 107, 10(2) 118 
—, kasteel, 6(1) 4, 6(2) 41, 54, 6(3) 140, 6(4) 174 

188, 7(3) 138 
—, Loefsgerecht van, 9(4) 177 
—, Regthuis van, 8(2) 74 
—, Van, familie, 6(1) 4, 6(4) 174, 7(3) 138, 9(3) 121 
Ruwielsgerecht, 6(2) 41 , 54, 6(4) 174, 7(3) 138 

8(2) 74 
Rijn, Van, familie, 7(1) 43 

Schaatssport, 7(1) 38, 9(3) 151 
Scheendijk, 8(4) 196, 10(1) 33, 10(2) 67, 10(4) 231 
Scheenwetering, 10(1) 33 
Scheepswerf, 8(2) 101 
Scheepvaart, 7(1) 4, 7(2) 112, 7(3) 121, 8(4) 201, 

9(3) 170 
Schenkpot, 7(2) 98 
Schepenrecht, 6(3) 140, 8(3) 122 
Scholen, 9(3) 151, 10(1) 20 
Schoolverzet Wereldoorlog II, 10(2) 93 
Schuilkerk, 9(1) 4 
Sigarenindustrie en -handel, 9(4) 207, 10(1) 20 
Sint-Anna-akker, 8(2) 57 
Sint-Anna-verering, 8(2) 57, 8(3) 137, 9(1) 4 
Sinterklaas, 8(4) 169 
Sluizen, 10(4) 185 
Sociëteit de Breukelse Bad- en Zweminrichting, 

7(4) 201, 8(3) 143, 9(1) 37, 9(3) 143 
Spengen, 7(3) 174, 8(2) 85, 8(3) 119, 8(4) 185, 
^ 9(1) 44, 62, 9(3) 133, 10(1) 45, 10(4) 197 
Sport, 9(3) 151; zie ook Schaatssport, Voetbal

vereniging, Wandelsport 
Stam, werf van Van, 9(4) 193 
State Wapen, Het, 6(1) 15, 36 
Station 
—, Breukelen, 7(4) 185 
—, Nieuwersluis, 8(1) 23, 8(2) 94 
Steenbakkerij, 6(3) 113, 9(3) 170 
Stegen, 8(1) 4, 9(2) 71, 10(3) 147 
Sterreschans, boerderij, 7(2) 98 
Stichting Stichtse Geschiedenis, 6(4) 230 
Straatweg, 6(1) 15, 6(2) 68, 8(1) 33, 8(2) 101, 

10(1) 20 
Swaanswijk, J., 10(2) 102, 10(4) 231 

Tachtigjarige Oorlog, 6(4) 188 
Telefoon, 7(1) 60 
Tienden, 8(4) 186, 9(2) 94 
Tienhovense Vaart, zie Vaart 
Tippelaar, Kees de, zie Dudok de Wit, L.C. 
Tolhuis, 6(4) 225 
Torenklokken, 6(3) 133, 8(1) 7, 8(2) 67 
Trekhonden, 8(4) 201, 9(3) 151 
Tuinen, 9(2) 119 

Turfwinning, 7(3) 183 
Tweede Wereldoorlog, zie Wereldoorlog II 
Twintigste eeuw 
—, algemeen, 6(2) 101, 8(4) 215, 10(1) 58, 10(2) 65, 

10(4) 205 
—, Breukelen, 8(4) 169 
—, Breukelen-Nijenrode, 6(1) 28, 33, 6(2) 83, 

6(3) 161, 6(4) 200, 220, 7(3) 154, 7(4) 201, 
8(3) 143, 9(2) 65, 71, 9(3) 128, 143, 166, 9(4) 193, 
10(1) 20, 10(3) 147 

—, Breukelen-St. Pieters, 6(4) 221, 8(1) 45, 53, 
8(3) 143, 8(4) 196, 9(3) 143, 10(1) 33 

—, Breukeleveen, 7(3) 170, 7(4) 232, 8(3) 151, 
8(4) 212, 10(2) 115 

—, Kockengen, 7(1) 30, 60, 9(4) 207, 10(3) 160 
—, Nieuwer Ter Aa, 8(1) 23, 8(2) 94, 9(2) 107, 

9(3) 151, 10(3) 167 
—, Portengen, 8(2) 74 
—, Spengen, 8(2) 85 
—, zie ook Wereldoorlog I, Wereldoorlog II 
Tijdrekening, 8(4) 215, 9(3) 170 

U 

Uten Hamme, familie, 9(4) 177, 10(3) 129 

Vaart (Tienhovense), 10(1) 4 
Vecht, 7(1) 4, 7(2) 112, 9(3) 170, 10(1) 4 
Vechtbrug, 7(1) 4, 7(2) 112, 9(3) 170 
Vechtbuitens, 9(3) 170, 10(1) 39 
Vechtstreek, 8(1) 54 
Veehouderij, 9(2) 107, 9(3) 133 
Veenderij, 7(3) 183 
Veepest, 6(2) 91, 8(2) 86, 9(1) 44, 9(3) 133 
Veldwachters, zie Politie 
Verdrinkingsgeval, 6(2) 81 
Vereniging Volks Bad- en Zweminrichting, 

9(3) 143 
Verkeer, 6(3) 161, 8(1) 23, 8(4) 196, 9(4) 207, 

10(3) 160 
Vianen, Leenhof van, 7(1) 43, 9(2) 84, 9(4) 177 
Villa te Breukelen (aan de Vecht), 7(1) 43 
Villa van Breukelen (De Poel), 7(1) 43, 7(3) 138 

9(2) 84, 9(3) 121 
Visserij, 7(3) 170 
Vitae (levensbeschrijvingen van later heilig ver

klaarde missionarissen), 7(2) 65 
Vliegende Kraai, De, 9(3) 131 
Vliet, Van den, familie, 7(1) 43 
Voedsel schaarste, 8(1) 23, 8(2) 94, 9(3) 133, 

10(2) 67, 10(3) 167,10(4) 231 
Voetbalvereniging, 6(1) 28, 9(3) 151 
Volks Bad- en Zweminrichting, 7(4) 201, 9(3) 143 
Vrouwenkloosters, 6(2) 54 
Vuurdover, 7(2) 83 
Vijfhoek, 7(2)83, 9(1)10 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 4, 1995 



246 

W 

Wagendijk (Kockengen), 6(1) 20, 6(4) 207, 7(1) 30 
Wagenweg, zie Straatweg 
Wandelsport, 8(4) 215, 10(1) 58 
Wapendroppings, 8(3) 131, 10(2) 67, 102, 

10(3) 167, 10(4) 231 
Waterlinie, 6(3) 113, 7(3) 174, 8(2) 110, 9(3) 170 
Watermolens, 6(4) 228, 9(1) 62, 9(3) 151, 9(4) 222, 

10(2) 121, 10(4) 185 
Waterschap Heycop genaamd De Lange Vliet, 

9(4) 222, 10(4) 185, 220 
Waterschap Oukoop, 9(4) 222, 10(4) 185 
Waters taa ts woningen, 7(4) 192 
Watersteeg, 8(1)4 
Waterstoepen, 8(1) 4 
Weersloot / Weere, 7(4) 232, 9(3) 131 
Wegbewakingsdienst, 6(2) 108 
Wereldoorlog I, 8(1) 23, 10(3) 147 
Wereldoorlog II, 6(2) 108, 7(3) 154, 8(2) 67, 94, 

8(3) 131, 10(2) 67, 93,102, 115,118,121, 
10(3) 167, 177, 181, 10(4) 231 

Werkgelegenheid, 10(1) 39, 10(3) 147 
Weijerman, J.C., 7(4) 218, 8(3) 132 
Willibrord, 7(2) 65 
Willink van Collenstraat vóór 1955, zie Korenpad 
Winter, familie, 10(1)4 
Wursing, 7(2) 65, 7(3) 138 

Zegels, 6(2) 54, 10(3) 129 
Zendgroep, ondergrondse, 10(2) 102 
Zestiende eeuw 
—, algemeen, 7(3) 148, 10(4) 205 
- , Breukelen, 8(1) 46, 8(3) 122, 9(2) 84, 10(3) 136 
—, Kockengen, 7(4) 207 
—, Laag-Nieuwkoop, 9(4) 177 
—, Nieuwer Ter Aa, 9(1) 4 
—, Ruwiel, 6(4) 188 
Zeventiende eeuw 
—, algemeen, 8(3) 132 
—, Breukelen, 6(2) 68, 7(2) 83, 8(1) 33, 9(2) 84 
—.Kockengen, 10(4)211 
—, Laag-Nieuwkoop, 9(4) 177 
—, Nieuwer Ter Aa, 7(3) 162, 8(4) 207, 9(1) 4 
—, Oukoop, 9(4) 222, 10(4) 185 
Ziekenhuis 
—, Breukelen-Nijenrode, 6(2) 83 
—, Breukeleveen, 8(3) 151 
Zogdijk / Zogkade, zie Scheendijk 
Zogwetering, zie Scheenwetering 
Zomerhuis, 9(2) 107 
Zoudenbalch, familie, 10(4) 185 
Zwarte Dood, 7(4) 227 
Zwembad, 7(4) 201, 8(3) 143, 9(1) 37, 9(3) 143 

IJ 

IJspakhuis, 7(3) 170 
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Arie A. Manten 4 
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Een boerengezin in Spengen in de 18de eeuw 
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us Een ueelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de lllit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913 

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

september 1993, blz. 166 - 167. 

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

2: Geschiedenis uan de Gereformeerde Kerk 
uan Breukelen 

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

Tijdschrift HKB, juni 1993, blz. 109. 

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

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

Oud Aa 37, Breukelen (A.A. Manten) 
Portengen 97, Kockengen (G. Versloot) 
Straatweg 27, Breukelen (J. Burggraaf) 
Vrijheidslaan 126, Breukelen (B. Barelds) 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: 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. 


