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Redactioneel 

Voor u ligt het eerste nummer van de jaargang 1996 - een jubileumjaar! 
De tijd lijkt te zijn omgevlogen, vanaf de beginperiode met een klein clubje 
enthousiastelingen tot de volwassen vereniging van vandaag. We hadden 
tien jaar geleden wel hier en daar gepolst of een historische vereniging aan 
zou slaan in Breukelen, maar dat we in die betrekkelijk korte tijd tot de één-
na-grootste vereniging van het dorp zouden groeien, durfden we toen niet te 
verwachten. 

Tien jaar geleden dachten we dat we na een paar jaar toch wel het meeste 
feitenmateriaal betreffende Breukelen en omgeving boven water gehaald 
zouden hebben. Niets is minder waar; we hebben soms het gevoel dat we hoe 
langer hoe beter weten hoe weinig we eigenlijk nog pas weten! Toch hebben 
we in die tien jaar een indrukwekkende hoeveelheid materiaal gepubliceerd. 
Een inventarisatie leert ons het volgende: in 1964 bladzijden verschenen 242 
artikelen van 64 verschillende schrijvers. In de registers die in de jaargan
gen 5 en 10 zijn opgenomen, kunt u zien wat een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen er aan de orde is geweest. 

Nu hebben de mensen tegenwoordig flink wat vrije tijd in te vullen, en on
derzoek naar de eigen herkomst is daarbij zeer gewild - zowel het zoeken 
naar de directe voorouders als naar de manier waarop die betovergroot
ouders leefden en hoe hun omgeving eruit zag. Daarvoor is er literatuur en 
hulp van experts en zijn er cursussen. Dank zij vooral de Stichting Stichtse 
Geschiedenis, een provinciewijd werkend steunpunt, waarbij ook onze 
Kring is aangesloten, is die ondersteuning er sinds een aantal jaren ook 
voor de geschiedbeoefening in het algemeen. Via onze voorzitter kan elk van 
onze leden daar zonodig een beroep op doen. 

Het echte speurwerk naar de historisch interessante feiten en verhalen 
moeten we echter als plaatselijke vereniging toch voor het overgrote deel zelf 
doen. Daarbij zijn nog altijd meer medewerkers heel erg welkom. Want 
ieder heeft eigen interesses en pakt onderwerpen op eigen manier aan. Een 
groter team aan auteurs betekent dus meer verscheidenheid en meer moge
lijkheden om ook in eigen Kring van elkaar te leren. 

We zoeken ook naar mogelijkheden om de jeugd wat beter te bereiken; de 
leeftijdsgroep van pakweg 8 - 20 jaar. De geschiedenislessen op de basis- en 
middelbare scholen zijn tegenwoordig boeiender dan vroeger, toen het voor 
een groot deel neerkwam op feiten in het hoofd pompen. Nu worden er ver
banden gelegd met andere vakgebieden waardoor grote lijnen duidelijk wor
den, hetgeen ook het heden wat meer in perspectief plaatst. Vaak een heel 
verhelderende ervaring! Het is goed denkbaar dat op die manier de jeugd 
zich wat sneller aangetrokken kan voelen tot geschiedenis dan vroeger vaak 
het geval was. 

Anderzijds verandert de wereld tegenwoordig zo snel dat de jeugd, met 
nog een in te vullen leven voor zich, veel tijd en energie nodig heeft om voor
uit te kijken. Het belang van geschiedenis bij het vormgeven aan het eigen 
wereldbeeld wordt vaak pas duidelijk als men in het eigen bestaan een stuk
je geschiedenis heeft opgebouwd. 

Maar er is ook de oude wijsheid: jong geleerd, oud gedaan. En dus blijft 
ons ideaal om als historische kring ook voor jongeren iets te kunnen beteke
nen. Sommige artikelen in ons tijdschrift zijn goed te begrijpen voor jonge 
mensen (attendeert u uw kind of kleinkind er eens op). Maar het mogen er 
best meer zijn! Mocht iemand zich aangetrokken voelen tot het schrijven 
van een serie kleine artikeltjes voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen, dan 
houden we ons graag aanbevolen voor een berichtje. Er zijn genoeg onder
werpen die in aanmerking komen. 

Huub A. Manten-Werker 
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De Heilige Antonius en Breukelen 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Wie in de Middeleeuwen komend vanuit Utrecht via de Vechtdijk ( thans 
Straatweg) het gebied van het Ronde Dorp van Breukelen binnentrad, zag na 
het nemen van een scherpe bocht meteen een Sint-Antoniushuisje. 

De Vechtdijk, met daarop een ongeplaveid kleipad, liep toen tot kort voor 
het huidige Klein Boom en Bosch vrij dicht bij de Vecht. Daar maak te hij 
dan de genoemde scherpe bocht naar het westen, tot aan het tracé van de te
genwoordige Straatweg, om daar via een tweede scherpe bocht zijn loop 
naar het noorden te vervolgen. 

Het Sint-Antoniushuisje stond op een stuk land, dat de Sint-Antonius-
akker werd genoemd en dat deel ui tmaakte van de leengoederen welke be
heerd werden door het Leenhof van Nijenrode. Over een en ander werd al 
eerder in dit tijdschrift iets geschreven.1 Ik waagde me toen ook aan enkele 
speculaties over de vraag of het Sint-Antoniushuisje een wegkapelletje was 
of een pesthuisje, en vroeg mij af aan welke Sint-Antonius he t gewijd was; 
er zijn namelijk drie heiligen van die naam. 

Omdat er nog zoveel onzekerheden waren, Weef het onderwerp mijn denken bezig hou
den. Enkele gedachtenwisselingen met de heer B.F. van Wallene hielpen mij een stuk ver
der. Uiteraard bezocht ik de prachtige Antonius-tentoonstelling, die van 10 juni tot 10 sep
tember 1995 werd gehouden in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden.2 Bovendien legde 
ik de Antonius-gegevens uit Breukelen voor aan de heer Léon van Liebergen, conservator
directeur van dat Udense museum, die zich mede vanwege het organiseren van die exposi
tie diepgaand in de Antoniussen heeft verdiept. 

Breukelse Sint-Antoniushuisje gesticht ter ere van Sint-Antonius Abt 

Om met de identiteit van "onze" Sint-Antonius te beginnen: de heren Van 
Wallene en Van Liebergen lieten er beiden geen twijfel over bes taan dat het 
uit de Late Middeleeuwen s tammende Breukelse Sint-Antoniushuisje ge
wijd moet zijn geweest aan Sint-Antonius Abt. Deze Egyptische kluizenaar 
viel in de Late Middeleeuwen in West-Europa een grote verering ten deel. Hij 
was toen voor ons gebied nog de enige Sint-Antonius, zodat de toevoeging 
"Abt" overbodig was. 

Een andere potentiële kandidaat, Sint-Antoninus, of kleine Antonius, aartsbisschop 
van Florence,3 leefde van 1389 tot 1459 en werd te laat heilig verklaard om in aanmerking 
te komen voor verering in het Laat-Middeleeuwse Breukelen. Bovendien is hij in Neder
land nooit echt in brede kring bekend geworden. 

Daarentegen werd de derde kandidaat, de heilige Antonius van Padua (1195 - 1231), hier 
wel populair, maar in hoofdzaak pas sedert de 17de eeuw, al waren er hier en daar oudere 
vereringen, die gevoed werden vanuit de monnikenorde der Franciscanen.4 In het midden 
van de 14de eeuw verschenen de eerste Nederlandstalige boeken met beschrijvingen van 
heiligenlevens, die "Passionaels" werden genoemd. In de meeste van deze Middelneder
landse vertalingen/bewerkingen ontbreekt het leven van Antonius van Padua. Een opmer
kelijke uitzondering is "Dat duytsche Passionail", in 1485 gedrukt, ook al is daarin niet 
meer dan een korte biografie aan Antonius van Padua gewijd waarin overigens enige on
juistheden voorkomen. 

Beknopte levensgeschiedenis van Antonius Abt 

Antonius werd omstreeks 251 geboren in een dorpje in Midden-Egypte. 
Hij was de zoon van een Koptische boer die een vrij groot landgoed bezat. 
Toen hij 18 j aa r oud was, overleden zijn ouders. Dat plaatste Antonius voor 
de vraag hoe hij zijn eigen leven wenste in te richten. Tijdens een zondagse 
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kerkdienst hoorde hij de evangelietekst voorlezen: "Als ge volmaakt wilt 
zijn, ga dan, verkoop al uw bezit; geef het aan de armen en kom, volg mij. 
Dan zult ge een schat in de hemel vinden" (Mattheus 19 : 21). Dat klonk hem 
in de oren als een richtlijn voor hem persoonlijk. Als een bevestiging hoorde 
hij niet lang daarna een andere tekst met een soortgelijke strekking voorle
zen: "Wees niet bekommerd om de volgende dag" (Mattheus 6 : 34). De jonge
man besloot daarop zijn niet onaanzienlijke bezit weg te geven en voor een 
godsdienstig bestaan te kiezen. Zijn zuster bracht hij onder in een maagden
huis, dat velen beschouwen als de aanzet tot de ontwikkeling van de nonnen
kloosters. 

Antonius begon als een eenvoudig gezel van onderop bij ervaren meesters de praktijk 
van de ascese te leren. Na verloop van tijd was hij zover gevorderd dat hij dat stimulerende 
milieu niet meer nodig had . Hij sloot zich als kluizenaar op in een grafspelonk op enige af
s tand van zijn geboorteplaats, waar hij vrijwel volledig verstoken was van contact met de 
buitenwereld; alleen een goede vriend bracht hem van tijd tot tijd wat brood. Zijn volgende 
s tap was een verhuizing naar een verlaten fort in de "grote woestijn", ten westen van de 
Nijl, waar hij zich 20 j a a r verborgen hield. In zijn levensbeschrijving markeer t deze pe
riode he t bereiken van een hogere graad van volmaaktheid. Toen hij zich vervolgens weer 
aan de mensen vertoonde, werd hij een geliefd geestelijk le idsman. Antonius ging dat ech
ter voelen als een bedreiging voor zijn concentratie op he t contemplatieve leven. Daarop 
r iep een s tem van boven hem naa r elders: "Wil je werkelijk k lu izenaar zijn, ga dan naa r 
he t h a r t van de woestijn". Hij sloot zich aan bij een voorbijtrekkende ka ravaan Saracenen 
en bleef onderweg achter in een oase, aan de voet van de berg Qolzum, waar koel drink
water was en enkele dadelpalmen groeiden. Daar bracht hij de res t van zijn leven door. 
Hij bleef invloed houden op he t geestelijk leven in zijn tijd doordat hij regelmatig werd 
bezocht door langs de Nijl wonende monniken. 

Antonius zou de respectabele leeftijd van 105 jaar bereikt hebben. Als zijn 
sterfjaar wordt algemeen 356 aangenomen. Hij wilde niets weten van de 
toen bestaande dodencultus waarbij het lijk van een persoon tegen wie men 
hoog opkeek, werd gemummificeerd en daarna op een speciaal bed thuis ter 
verering tentoongesteld. Antonius wenste begraven te worden in de woestijn 
en beval de twee leerlingen, die hem gedurende zijn laatste levensjaren in 
de wildernis hadden verzorgd, dat ze de plaats van zijn graf geheim moes
ten houden. 

Al spoedig gold hij als de aartsvader van kluizenaars en monniken, hoe
wel hij s t r ikt genomen geen kloostergemeenschap stichtte. 

Het levensverhaal van Antonius Abt is opgetekend door zijn leerling Atha-
nas ius , bisschop van Alexandrie, in de Vita Antonii, welk geschrift al open
baar gemaakt werd in het jaar 357, dus heel kort na Antonius' overlijden. De 
auteur laat er geen enkele twijfel over bestaan dat Antonius echt een histo
rische figuur is. Het was een van de eerste beschrijvingen van een heiligen
leven en heeft naar vorm en inhoud in de latere hagiografie duidelijke spo
ren nagelaten. Al na enkele jaren werd het in het Latijn vertaald. In bijna 
geen Middeleeuws klooster ontbrak Athanasius' Leven van Antonius.5 

Fascinerende wonderen 

Een andere, eeuwenlang veel gelezen tekst over Antonius Abt is de Vita 
Sancti Pauli primi Eremitae van Hiëronymus. Dit geschrift uit omstreeks 
375 of kort daarna, is gewijd aan Paulus van Thebe. Deze figuur, die waar
schijnlijk nooit echt bestaan heeft, zou volgens Hiëronymus de eerste kluize
n a a r zijn geweest. 

Hiëronymus dichtte Antonius een grote bewondering voor Paulus toe, die 
zich veel eerder dan Antonius, ongeveer in het jaar 250, in een hol in de rot
sen zou hebben teruggetrokken om daar in volstrekte eenzaamheid zijn 
dagen door te brengen. Vermoedelijk omstreeks 315 zou Antonius besloten 
hebben om zijn oudere geloofsgenoot een nederig bezoek te brengen.6 
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Volgens Hiëronymus rus t t e op die tocht duidelijk de zegen van hogerhand. Al spoedig 
na Antonius ' ver t rek ui t zijn kluizenaarsverblijf kwam hij bijvoorbeeld een h ippocentau-
rus tegen die hem de weg naar de grot van Paulus wees. Enige tijd la ter verscheen er een 
sater op zijn pad, die hem ter verlichting van zijn reis dadels aanbood. Tenslotte, toen Anto
nius de grot van Paulus al dicht genaderd was, kwam er een wolvin op hem af die hem defi
nitief naa r zijn bes temming leidde. 

Eenmaal in de grot aangekomen, werd Antonius door Pau lus aan tafel genodigd (zie 
ook Afbeelding 1). De gast moet zich toen hebben afgevraagd waar de oude k lu izenaar zijn 
voedsel vandaan haalde. Uit de lucht kwam toen echter een raaf aanvliegen met een brood. 
Paulus vertelde dat God hem al zestig jaar lang iedere dag een half brood had gezonden en 
nu zijn goedertierenheid liet blijken door speciaal voor deze gelegenheid de portie te ver
dubbelen. Nie t temin kregen de twee kluizenaars vervolgens een meningsverschi l over de 
verdeling van da t brood. Pau lus wilde dat beleefdheidshalve aan zijn bezoeker overlaten 
en Antonius vond dat de gastheer, als oudste, dat moest doen. Na enige woordenwisseling 
besloten de twee mannen ieder aan één kant van het brood te t rekken en te houden wat er in 
hun hand achterbleef. 

De wonderen waarmee Antonius in de omgeving van Paulus geconfron
teerd werd, mogen futiel lijken, ze zijn tekenend voor de manier waarop tegen 
Antonius ' leven werd aangekeken.7 Natuurli jk maak ten christelijke heiligen 
wel vaker wonderen mee - ze zijn er vaak juis t heilig door geworden - m a a r 
in de meeste gevallen hadden die wonderen een duidelijke functie, bijvoor
beeld doordat een heidense medebetrokkene er prompt door tot beker ing 
kwam. In de levensweg van de Egyptenaar Antonius speelden zulke prakt i 
sche motieven echter nauwelijks een rol. De verhalen over zijn leven en 
werk zijn meestal van zo'n functieloze sprookjesachtigheid dat Tolkien er ja
loers op geweest zou kunnen zijn. 

Afb. 1. Het bezoek van Antonius 
aan P a u l u s . Hou t snede van Al-
brecht Dürer , circa 1502 (Collec
tie R i jk smuseum, A m s t e r d a m ) . 
Links zit A n t o n i u s , gek leed in 
een monnikspij en met op he t ta
feltje naas t hem een bel. Tegen
over hem zit Paulus , in een een
voudig gewaad, met een staf tus 
sen zijn a r m e n en me t en igsz ins 
v e r w a a i d e h a r e n . V a n u i t de 
lucht k o m t de r a a f aanv l i egen . 
De vogel is redelijk op schaal af
gebeeld, m a a r komt n a a r bene
den gesuisd als een projectiel dat 
zich m e t zijn neus in de grond 
wil b o r e n ; d a a r b i j i s h e t een 
raadsel hoe he t diertje he t tame
lijk forse brood in zijn s n a v e l 
gek lemd wee t t e h o u d e n . Nog 
merkwaardiger is h e t brood zelf: 
de hemelse gift is in de lucht al 
b i j n a d o o r m i d d e n g e s n e d e n . 
Alsof God in de optiek van Düre r 
het meningsverschil van de twee 
heilige m a n n e n heeft zien aan 
komen en d a t in Zijn voorz ie 
nigheid a lvas t heeft willen be
slechten. 
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Afb. 2. Beeld van 
Antonius Abt, om
streeks 1500 uit ei
kenhout gesneden, 
en t e zien in de 
Rooms-Kathol ieke 
k e r k van C h a a m . 
De staf is verloren 
g e r a a k t , e v e n a l s 
een v a n de v i n 
gers van de rech
t e r h a n d . Het var
ken, het boek en de 
bel zijn du ide l i jk 
als a t t r ibu ten van 
A n t o n i u s a a n w e 
zig. 

De verzoeking van Antonius 

Die sfeer komt ook sterk over uit het verhaal dat Antonius beroemd heeft 
gemaakt: de verzoeking van Antonius, ook wel de bekoring of de verleiding 
van Antonius genoemd. Daarin wordt verhaald hoe de duivel de gelovige he
remiet met alle denkbare middelen uit zijn ascese probeerde te verjagen.6 

Toen Antonius eens in zijn grafspelonk in gebed verzonken was, werd hij overweldigd 
door een horde van duivels die hem zo onbarmhart ig sloegen dat hij voor dood achterbleef. 
Nada t enkele medekluizenaars hem hadden bevrijd en weer opgeknapt, keerde hij n a a r 
het graf terug, waar de duivels hem voor de tweede keer vastgrepen en hoog de lucht in slin
gerden. Deze keer hielden zijn folteringen pas op toen een Goddelijk licht he t graf verlicht
te en de duivels verdreef. Vervolgens verscheen de sa tan in de gedaante van een schone en 
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vrome koningin, die Antonius ontmoette toen zij een bad nam in een rivier. De duivel-
koningin nam de kluizenaar mee naar de stad en toonde hem alles wat zij zogenaamd aan 
liefdadigheid verrichtte; pas toen zij de verblinde Antonius trachtte te verleiden, doorzag de 
heilige man haar ware natuur en bedoelingen. In het begin van Antonius' verblijf bij de 
berg Qolzum gaf de satan eindelijk toe verslagen te zijn, waarna hij de heilige man verder 
met rust liet. Zo had Antonius na jarenlange ascetische inspanningen een uitzonderlijk 
hoog niveau van volmaaktheid bereikt. Zijn ziel was, volgens Athanasius, glashelder ge
worden en daarom viel hem - als een overtuigend bewijs voor zijn omgeving - de gave van 
profetische visioenen en het verrichten van wonderen ten deel. 

Het verhaal van de verzoeking van Antonius is vooral bekend geworden door het grote 
aantal schilderijen waarin het verbeeld is en in het bijzonder door het prachtige drieluik 
dat de beroemde Laat-Middeleeuwse schilder Hieronymus Bosch eraan heeft gewijd.8 

Relieken van Sint-Antonius 

De door hem gewenste eeuwige grafrust werd Antonius niet gegund. Vol
gens de overlevering werd zijn gebeente in 561 ontdekt en naa r Alexandrie 
overgebracht. Toen de Arabieren zich in 635 van Egypte meester maakten , 
bracht men de aan Antonius toegeschreven stoffelijke resten in veiligheid in 
Constantinopel (het huidige Istanboel). In 1070 schonk de Byzantijnse keizer 
ze aan de Franse ridder Jocelyn. Deze liet op zijn domein in Saint-Didier de 
la Motte-au-Bois in Dauphiné, Zuid-Frankrijk, een kerk voor Antonius ' re
lieken bouwen. 

Sint-Antonius was toen weliswaar in het Westen al bekend, m a a r de 
komst van zijn relieken en de vele wonderen die deze tijdens de reis naa r de 
Dauphiné zouden hebben bewerkstelligd, gaven een nieuwe impuls aan zijn 
verering. 

Antonius met het varken 

In beelden van Sint-Antonius Abt is de heilige bijna altijd te zien met een 
staf met een horizontale kruk, zoals die in de kerken van het Oosten door bis
schoppen en abten werd gebruikt, en een varken; veelal ook met een boek en 
soms met een bel (Afbeeldingen 2 en 3). 

Dat varken heeft niets met de persoon van Antonius zelf te maken. Het is 
in de religieuze verbeelding pas in de Late Middeleeuwen en indirect met 
hem verbonden geraakt. Dat kwam door een ziekte en een kloosterorde.9 

De vermeende relieken van Antonius Abt in Saint-Didier de la Motte-au-
Bois werden al spoedig door de gelovigen uit de omgeving bezocht om er 
steun in allerlei noden te vinden. Zo groeide het dorpje uit tot een bedevaarts
oord, waarvan de naam werd gewijzigd in Saint-Antoine de Viennois, of 
kortweg Saint-Antoine. Men zocht er vooral genezing voor al lerhande kwa
len, in het bijzonder voor een vergiftigingsziekte die tot aantas t ing van de 
ledematen leidde. 

Deze ziekte werd veroorzaakt door het eten van voedsel dat was bereid met meel dat door 
moederkoren was aangetast. Moederkoren (ook wel moederkoorn genoemd) is een schim
mel (Claviceps purpurea) die het giftige ergotine afscheidt, dat bij de mens brandende pij
nen veroorzaakt en vurige rode zwellingen op armen en benen tot gevolg heeft. Daarom 
werd de ziekte wel het heilig vuur (ignis sacer) genoemd (medici duiden deze kwaal tegen
woordig aan als ergotismus gangraenosus). In de agrarische samenlevingen van de 
Middeleeuwen kwam ze vaak na tussenpozen herhaaldelijk terug. 

Omdat toenemende aantallen lijders bij de relieken van Antonius gene
z ingvan deze ziekte zochten, kreeg ze geleidelijk de n a a m Sint-Antoniusvuur. 

Ter verpleging van deze patiënten werd rond 1095 in Saint-Antoine een le-
kebroederschap gesticht, die de zorg op zich nam voor een gasthuis en uit
groeide tot de kloosterorde der Hospitaalbroeders of Antonianen. In 1232 
ontving deze orde statuten, die onder meer het dragen voorschreven van een 
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Afb. 3. Antonius Abt op het rechterluik van he t Villa
lobos-altaar-triptiek uit circa 1460 (particuliere col
lectie, Bussum). Volgens Athanas ius ' Vita droeg An
tonius in de woestijn een boetekleed, van binnen ruig 
van de haren, en een schapenvacht. Daarin wordt hij 
sinds circa 1200 bijna nooit afgebeeld. Onder invloed 
van de Antonianen werd he t boetekleed vervangen 
door het habijt van hun orde; een zwart kleed met een 
blauwe Tau (de Griekse let ter T) op de mante l . Anto
nius ' l inkerhand s teun t op de zogeheten Tau-staf, 
waaraan dat teken is ontleend; de rechterhand heeft 
hij in een zegenend gebaar geheven. 

habijt met het Tau-kruis, het bovenstuk van de bekende staf van Antonius 
Abt (zie ook Afbeelding 3). Kort na 1300 hadden de Antonianen al vestigin
gen in Italië, Spanje, Duitsland en het Heilige Land. In de verdere loop van 
de 14de eeuw kende deze orde zijn grootste verspreiding, met maar liefst 369 
huizen, vrijwel allemaal gevestigd in steden en vaak (maar niet altijd) ver
bonden aan een hospitaal, hoewel het Sint-Antoniusvuur toen nauwelijks 
meer voorkwam. In de Late Middeleeuwen waren pestepidemieën de grote 
schrik. Van deze ziekte - die vromen en bozen, armen en rijken zonder aan
zien des persoons trof - werd wel gezegd dat ze met Gods toestemming door 
duivels en tovenaars werd gebruikt om de vromen te toetsen en de goddelo-
zen te straffen. Dat doet denken aan het motief achter de verzoeking van An
tonius Abt. 

De Antonianen vormden geruime tijd een machtige orde, die zich verze
kerd wist van ruime inkomsten als gevolg van veel privileges. In onze om
s t reken had de orde vestigingen in Utrecht en Amsterdam. De terugval 
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kwam toen de pest niet meer massaal toesloeg. De orde der Antonianen 
werd in 1776/1777 opgenomen in de Maltezer orde, ook de Johannieterorde 
genoemd. 

Tot de activiteiten van de Antonianen behoorde ook het houden van var
kens. Waren deze varkens vet genoeg, dan werden ze in opdracht van de 
Antoniusbroederschap geslacht en werd het vlees verdeeld onder de armen. 
In Midde leeuwse dorpen en s teden genoten v a r k e n s een g ro te bewe
gingsvrijheid. Ze werden min of meer beschouwd als huisdieren en ruim
den veel van het huishoudelijke afval op dat op s t raat werd gegooid. In de 
steden kreeg het toenemende verkeer vanaf de 14de eeuw steeds meer last 
van de vele s t raa tvarkens . Dus werden maatregelen genomen om de var
kens van de wegen af te krijgen. Een uitzondering gold evenwel voor een be
perkt aanta l duidelijk gemerkte en van een bel voorziene varkens van de 
Antoniusbroederschap . Zo ontstond het begrip S in t -Anton iusvarken en 
kreeg ook de heilige zelf er postuum nog twee at t r ibuten bij: een vriendelijk 
ogend varken en een bel. 

Bij Antonius-deskundigen bestaat de indruk dat ook op het platteland in 
de 15de en 16de eeuw de praktijk gangbaar was dat een of meer varkens ten 
laste van de gemeenschap kwamen.1 0 Zij mochten vrij door het dorp lopen 
en van huis tot huis hun voedsel bijeen scharrelen. Het was verboden deze 
varkens te verwonden of te verjagen. Ook daar werden deze varkens op of 
rond de feestdag van Sint-Antonius Abt (17 januar i ) geslacht ten behoeve 
van de plaatselijke behoeftigen. Een andere deskundige legde een verband 
tussen de Antoniusvarkens en het optreden van de aflaatpredikers.1 1 Onder 
hun invloed ontstond de gewoonte om bij het verlenen van een aflaat behalve 
het gebed van de gelovige ook diens goede werken, namelijk aalmoezen geven, 
in aanmerk ing te nemen. 

De inspanningen van de Antonianen gaven een grote uitbreiding aan de 
reputatie van Sint-Antonius Abt als een beschermer tegen ziekten, in het bij
zonder epidemische ziekten zoals het Sint-Antoniusvuur en de pest. Als be
strijder van het Antoniusvuur werd hij soms met een bundel v lammen in 
zijn hand of rond zijn voeten afgebeeld; dat bracht weer met zich mee dat 
men hem ook als beschermer tegen brand beschouwde en zijn beel tenis 
boven de huisdeur plaatste. 

Verspreid over heel West-Europa werden kerken en kapellen aan Sint-
Antonius gewijd. 

Sedert de laat-14de eeuw - en wellicht al eerder - werd in het bisdom 
Utrecht een zogenaamde quest (collecte) gehouden ten behoeve van de Sint-
Antoniuskas . 1 2 Mensen die aan de Heilige Antonius offerden, werden door 
de kerk aangemerkt als deelgenoten in alle goede werken die in alle hospi
talen van de Sint-Antoniusbroeders werden verricht. De opbrengsten van die 
collecte kwamen overigens niet alleen aan het werk van de Antonianen ten 
goede. W.H. Vroom stelde vast dat geld uit de Sint-Antoniuskas en zes ande
re kassen mede diende ter financiering van de Utrechtse Dom.13 

Sint-Antoniushuisje te Breukelen vermoedelijk in de 15de eeuw gebouwd 

Het voorafgaande verhaal over de orde der Antonianen verschaft enig in
zicht in de ouderdom van het Breukelse Sint-Antoniushuisje. Dat zal pas 
zijn ges t icht n a d a t de Sint-Antoniusverer ing in he t S t ich t U t r e c h t en 
Holland stevig wortel had geschoten. Te denken valt dan aan de 15de eeuw. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de Utrechtse Antoniusbroederschap bezit
tingen had in Breukelen. Kerken en daarmee verbonden instellingen had
den hun onroerende goederen altijd in eigen vrij bezit. De Sint-Antonius-
akker in het ui terste zuiden van het Ronde Dorp van Breukelen - het eerste 
waar men in dat verband dan aan zou denken - werd echter in leen uitge
geven door het Leenhof van Nijenrode.1 
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De stichting van het Sint-Antoniushuisje was dus naar alle waarschijn
lijkheid een plaatselijk initiatief. Van de Van Nijenrodes is bekend dat zij de 
kerk en kerkelijke instellingen welgezind waren. Het Sint-Antoniushuisje 
stond op grond van hen. Bijgevolg gaan de gedachten primair naar hen uit 
als de opdrachtgevers tot de bouw van dat huisje. Als de Van Nijenrodes van 
het kasteel naar het dorp gingen, was het eerste wat ze daar aantroffen hun 
heiligdommetje. Dat kan de keus van een vestigingsplaats nabij de zuid
grens van het dorp hebben beïnvloed, meer dan de overweging dat een heili
ge kluizenaar niet midden in een dorp vereerd behoort te worden. 

Over de volksgezondheid in Breukelen en omgeving in de eerste helft van de 15de eeuw 
is nog weinig bekend. In de tweede helft waren 1469, 1471, 1483 en 1493 jaren waarin pest 
heers te . Van 1455 tot 1476 was Gijsbrecht III heer van Nijenrode. Hij schonk in 1463 samen 
me t zijn vrouw Alienora van Borselen een luidklok aan de kerk van Breukelen. Verder 
zorgden ze voor een nieuw oksaal (zangersgalerij) in de kerk van Breukelen en s t icht ten 
ze in 1467 enkele vicarieën in de volgens hun opdracht gebouwde kapel aan de zuidzijde 
van de Pie terskerk. Hun goedgeefsheid in kerkelijke zaken beperkte zich niet tot Breuke
len. Zo komen we hun namen in 1467 ook tegen onder de weldoeners aan de kerk van St.-
J a n in Mijdrecht.1 3 Mogelijk speelde Gijsbrecht III tevens een hoofdrol in de st ichting van 
de Breukelse Sint-Annabroederschap. Zou hij misschien ook de man zijn geweest achter de 
bouw van he t huisje dat gewijd werd aan de pestheilige Sint-Antonius Abt? 

Antonianen ondervonden ongewenste concurrentie 

De commanderijen en priorijen van de Antonianen, die in de Late Mid
deleeuwen op zo veel plaatsen in Europa waren gesticht, bleven sterk afhan
kelijk van de abt van het moederklooster in Saint-Antoine. Deze kreeg van 
paus Johannes XXII in 1330 het monopolie van de verering van Sint-Anto
nius, waardoor zijn toestemming nodig was voor de stichting van kapellen, 
het inzamelen van giften, het afbeelden van de heilige, kortom iedere bijzon
dere verering van deze uitermate populair geworden heilige.15 

Het door de paus geautoriseerde monopolie had een oorzaak. In een aan ta l p laa t sen 
waren, zeer tegen de zin van de Antonianen, "wilde" Antoniusbroederschappen opgericht. 
Die bloeiden op grond van de Antoniusdevotie die de Antonianen met zorg hadden opge
kweekt en wisten zich inkomsten te verwerven uit de stichting van eigen kapellen, zulks 
tot financieel nadeel van de "echte" Antoniusbroederschap. Een voorbeeld was de Orde van 
he t Sint-Antoniushuis, gesticht door Adolf, de eerste hertog van Kleef (overleden in 1448), 
w a a r v a n de leden van goede r idder l i jke afkomst ("van gueder r i e t e r s c h a p boir l ich") 
moes t en zijn.1 6 In adellijke k r ingen bestond een speciale Antoniusverer ing; b l i jkbaar 
he rkende men in de sfeer die rond Sint-Antonius bestond idealen die ook deel u i tmaak ten 
van de echte ridderlijke geest. De ridderlijke orde van Kleef wist haa r onafhankelijkheid 
niet te behouden; ze werd genoopt op te gaan in de broederschap der Antonianen. 

Of voor het Breukelse Sint-Antoniushuisje ooit die toestemming is ge
vraagd is niet meer na te gaan. Via de huidige pastoor van Saint-Antoine de 
Viennois, père Delacqvis, kwam ik in contact met Madame Th. Clément van 
de Franse Vereniging van Vrienden der Antonieten. Zij vertelde mij dat in 
de loop der eeuwen het hele archief van de voormalige kloosterorde der 
Antonianen in Saint-Antoine verloren is gegaan. Her en der verspreid zijn 
in de laatste tijd nog wel enkele stukken uit dat archief teruggevonden, 
maar daaronder bevindt zich niets waarin Breukelen wordt genoemd. 

Specialismen van heiligen door latere vereerders versterkt en Inj gekleurd 

Het is in de geschiedbeoefening belangrijk eveneens aandacht te schen
ken aan de achtergronden van het onderwerp waarmee men bezig is. Zo ook 
in dit geval. 

J. Huizinga wijst er in zijn beroemde boek Herfsttij der Middeleeuwen, 
blz. 207 - 208, op dat de eenvoudige gelovigen, in strijd overigens met de ker-
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kelijke leer, op den duur vergaten dat een heilige slechts een middelaar was 
tussen mens en God. De heilige - in ons geval de Heilige Antonius - werd als 
zó machtig beschouwd dat hij zelf ziekten (Sint-Antoniusvuur, pest) kon ver
oorzaken door zijn bescherming te onthouden, en kon genezen door zijn be
scherming te verlenen. Huizinga's inzicht op dit punt werd nog niet zo lang 
geleden opnieuw instemmend aangehaald.1 7 De bekende RK-kerkhistoricus 
L.J. Rogier meldt dat een onverhoord gebed soms zelfs leidde tot een wraak
oefening op het heiligenbeeld.18 Deze observaties doen ons anders aankijken 
tegen de betekenis van de 15de-eeuwse Antoniusverering. Deze werd toen ge
voeld als een zaak van groot persoonlijk en collectief belang. Sommigen 
zagen het evenwel al in die tijd als een bedenkelijk insluipsel in het kerkelijk 
leven. 

Daarnaas t heb ik geleerd dat men bij het interpreteren van een historisch 
feit heel voorzichtig moet zijn met het raadplegen van l i tera tuur over heili
gen die aanmerkelijk later werd geschreven. In mijn eerste poging om te 
achterhalen welke Antonius in Breukelen werd vereerd, keek ik vooral n a a r 
de bijzondere gaven die in beschrijvingen van heiligenlevens a a n de ver
schillende Antoniussen werden toegeschreven.3 Dat deed in 1994 mijn ge
dachten het meest ui tgaan naar de "grote Antonius" (van Padua) . Ten on
rechte. Uit de daarna gevoerde gesprekken, de bezochte tentoonstelling en 
het nodige verdere leeswerk bleek dat die bijzondere gaven van heiligen geen 
onveranderl i jk gegeven waren, m a a r da t er meermalen mee geman ipu
leerd werd. Vereerders van latere Antoniussen maakten bijvoorbeeld in he t 
opwaarderen van hun heilige soms gebruik van de gevestigde reputa t ie van 
de oude Antonius Abt. 

De geleerde kleine Antonius van Florence gold aanvankelijk vooral als een bescher
mer van de armen. Maar omdat hij zich in 1448 met zijn geestelijkheid ook had bezig
gehouden met de verzorging van de slachtoffers van een pestepidemie, kon hij in de loop 
der tijd sterker als een pestheilige worden geprofileerd. Angst voor ziekte bracht meer geld 
in de offerblokken dan zorg voor de armen. 

Een nog duidelijker voorbeeld: In Megen aan de Maas had de Antonius-Abt-kapel de 
functie gekregen van parochiekerk. Toen de Franciscanen in de 17de eeuw naar Megen 
gingen, propageerden zij hun heilige Antonius van Padua door hun kloosterkapel onder 
zijn patronaat en dat van Sint-Rochus te stellen. Daarbij maakten zij van Antonius van 
Padua een pestheilige ten koste van de in het stadje al eeuwen vereerde Antonius Abt. 
Doordat bovendien de ruime kloosterkapel de kleine dorpskapel overvleugelde, dolf Anto
nius Abt in deze heilige tweestrijd het onderspit.19 

Sint-Antoniushuisje te Breukelen was een kapelletje 

Aan het begin van dit artikel stelden we ons ook de vraag of het Breukelse 
Sint-Antoniushuisje een wegkapelletje was of een pesthuisje, waar lijders 
aan een besmettelijke ziekte konden worden geïsoleerd en verpleegd. Ook 
daarop kan nu een antwoord worden gegeven: een wegkapel. De heer Van 
Liebergen sprak in dit verband zonder aarzeling over een gebouwtje verge
lijkbaar met wat men later ook wel een "kaarsje" ging noemen, een huisje 
met een Antoniusbeeld of Antoniusschilderij, voldoende ruimte voor één of 
enkele mensen om er te bidden en voorzieningen voor het veilig k u n n e n 
plaatsen van een aantal brandende kaarsen. (Of er in de 15de eeuw onder 
normale omstandigheden vaak kaarsen werden gebrand in he t kapelletje 
blijft overigens een vraag; de waskaarsen, die men toen gebruikte, waren 
niet goedkoop.) 

In alle mij bekende vermeldingen werd een verkleinwoord gebruikt: St. 
Anthonis huisjen, St. Antonis huisgen. Als zich een pestepidemie voordeed, 
had zelfs een dorp van bescheiden omvang onvoldoende aan een lazaretje 
met plaats voor maar een paar patiënten. En de echte gasthuizen van de 
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Antoniusbroederschappen waren, zoals we zagen, bijna zonder uitzonde
ring in steden gevestigd. 

Het Antoniushuisje kan in meer dan één opzicht voor de Breukelse ge
meenschap van betekenis zijn geweest. 

Hoewel de pes t de mensen in de 15de eeuw nog voor veel raadse ls 
plaatste, hadden ze al wel in de gaten dat de ziekte door reizigers, of in ieder 
geval mensen die elders waren geweest, binnengebracht kon worden (wij 
noemen dat besmetting).2 0 Het is plausibel dat Breukelaars, op weg naar 
Utrecht en verder, bij het passeren van het wegkapelletje voor Sint-Antonius 
een gebed prevelden om gezond terug te mogen komen. 

Maar vermoedelijk was er meer. Een pestepidemie, of zelfs een gerucht 
daarover, bracht een samenleving totaal in angst en radeloosheid. Omdat de 
Middeleeuwers de pest beschouwden als een Goddelijke ingreep in hun zon
dige leven, probeerden ze met hun hele inzet de toetsende of wrekende God te 
vermurwen. De gezonden bepleitten van de ziekte gevrijwaard te blijven, de 
zieken smeekten om genezing dan wel reddding van hun ziel. Daarbij kon 
iedereen een beroep doen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria of een 
pestheilige zoals Sint-Rochus of Sint-Antonius Abt. Zowel voor de Moeder 
Gods als deze heiligen waren speciale gebeden in omloop. De uitgelezen plek 
voor het bidden daarvan was de kerk, dé plaats waar ook een hoopvolle bood
schap voor de angstigen en bevreesden verkondigd werd. Maar mensen die 
besmet waren - en men vreesde al gauw dat zulks het geval was, ook al ging 
het, zoals uit het verdere verloop van de aandoening bleek, in feite om iets 
anders -, moesten zich afzijdig houden van de gezonden. Voor hen was een 
individueel te bezoeken Antoniuskapelletje een uitkomst. 

De Kerkelijke Reformatie, die zich in Breukelen omstreeks 1580 voltrok, 
ontkende dat heiligen konden bemiddelen tussen God en mens, en moest er 
al helemaal niets van weten dat heiligen aan stervelingen concrete hulp 
konden bieden. Hun andere inzichten hadden onder meer de sloop van het 
Sint-Antoniushuisje tot gevolg. 

Ridderorde van Sint-Antonius 

Het voorafgaande overziende, is de geschiedkundige mist die over het 
Breuke l se S in t -Antoniushuis je hing al heel wat d u n n e r geworden. We 
mogen met zekerheid aannemen dat het een wegkapelletje was, gewijd aan 
Sint-Antonius abt. Waarschijnlijk werd het in de 15de eeuw gesticht door 
een Van Nijenrode, vermoedelijk Gijsbrecht III. Een verband met de in veel 
Europese landen werkzame orde der Antonianen of hospitaalbroeders werd 
niet gevonden. 

In deze fase van mijn onderzoek zette de heer Van Wallene mij opnieuw 
op een intrigerend spoor. Hij wees er op dat in de 15de eeuw ook hier te lande 
een "wilde" Orde van Sint-Antonius bestond, welke geheel los stond van de 
Antonianen.1 6 ' 2 1 Deze Ridderorde van Sint-Antonius werd - zo wordt vrij al
gemeen aangenomen - in 1382 in het leven geroepen door Albrecht van 
Beieren, hertog in Beieren en graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, 
toen in Henegouwen een epidemie van het S in t -Antoniusvuur woedde. 
Hoewel het Beierse gravenhuis in 1428 werd opgevolgd door het Bourgon
dische, bleef deze orde nog tot diep in de 15de eeuw bestaan.2 2 

De Ridderorde van Sint-Antonius was in het begin alleen toegankelijk voor mannen 
van oud-adellijke afs tamming. (Later werd die eis verzacht, en was he t voldoende als men 
in de mannelijke lijn tot de oude adel behoorde; toen werden ook adellijke vrouwen toege
laten.) Kenmerkend was he t in die hogere kringen meer voorkomende mengsel van elita-
r i sme, idealisme en maatschappeli jke gerichtheid. Daarnaas t moest men - a l thans in de 
ogen van de mede-ordeleden - "voortreffelijk" van levenswandel zijn. 

Hoofddoelen van de orde waren, naas t ongetwijfeld een bijzondere verering van Sint-
Antonius , de verdediging van elkanders eer, steun aan de kerk, rech tshandhaving en be-
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scherming van weduwen en wezen. Er was een ui tgebreid - godsdiens t ig - inwijdings
ritueel. He t kenmerkende ordeteken was een halsket t ing voorzien van een Tau-kru is met 
onderaan hangend een zilveren belletje (Afbeelding 4). 

De hoofdzetel van de orde was de kapel van Barbefosse in het bos van Havré, nabij Mons 
(Bergen), de hoofdstad van Henegouwen (Wallonië). Daar werden de leden opgenomen in 
de broederschap. Daar vergaderden zij ook, onder hun portret ten en familiewapens, die de 
wanden tooiden. Velen droegen er toe bij om de kapel op te luisteren. 

De contributie die de leden moesten betalen was afhankelijk van hun r ang in de adel
stand. Een knape betaalde zes Franse francs. Dat bedrag verdubbelde voor iedere hogere 
rang. Het bes tuur bestond uit een koning, een constabel en een maarscha lk . De koning, 
daar in bijgestaan door zeven ridders en twee knapen, die allen lid van de orde moesten 
zijn, besliste over de toelat ing van nieuwe leden. De koning mocht da t recht van opneming 
in de orde niet aan anderen delegeren. 

Afb. 4. Boven: "Heer Vranck van Borssel" op een omstreeks 1435 
geschi lderd por t re t u i t de Noord-Neder landse school. Aan zijn 
halsr ing hangt het ordeteken van de door Albrecht van Beieren ge
stichte Orde van Sint-Antonius. F rank van Borselen was heer van 
Zuylen en een zwager van Gijsbrecht III van Nijenrode. 
Links: Uitvergroting van het Antonius-ordeteken. W a n n e e r u nog 
een of meer andere portretten bekend zijn waarop dit ordeteken te 
zien is, wil ik daar graag nader over worden geïnformeerd. 
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Wannee r een lid van de orde overleed, werd dat bekend gemaakt aan de overige leden; 
zo ook de dag van de ui tvaar t , opdat iedereen daarbij aanwezig kon zijn. Wie niet kon 
komen, moest binnen veertig dagen een Heilige Mis voor de overledene laten opdragen. 
Na ontvangst van he t bericht van overlijden werd he t in de kapel van Barbefosse aanwezi
ge wapenschild uit de rij genomen. De ordeketting en het schild werden in handen van de 
overledene geplaatst , ten teken dat hij ze aanbood aan Sint-Antonius. Na de begrafenis ver
vielen beide aan de kapel te Barbefosse.16 '23 

Wie waren er lid van deze orde? Natuurlijk Albrecht zelf, zijn zoon Willem 
en diens dochter Jacoba van Beieren. Van alle drie zijn afbeeldingen bekend 
waarop zij het ordeteken dragen. Ook onderhield Jacoba nauwe betrekkin
gen met de Sint-Antoniuskapel in het Haagse Bos. Uit de familiekring van 
Van Beierens behoorden tevens J an V van Créquy (echtgenoot van Louise de 
Touraine en daardoor zwager van Jacoba van Beieren door haa r eerste hu
welijk), J a n IV van Brabant (derde echtgenoot van Jacoba) en de hertogin 
van Luxemburg (vrouw van J a n van Beieren, ruwaard van Holland) tot de 
orde. Verder waren diverse leden van de hofadel lid van deze Antoniusorde. 

In he t gedeeltelijk bewaard gebleven armoriaal van de orde vinden we uit de Noorde
lijke Neder landen een of meer leden ui t de families Van der Borch, Van Brederode, Van 
Haams tede , Van Montfoort, Van Poelgeest en Van Wassenaar . Uit onze omgeving kwam 
he t ordelid Frederik Uten Hamme, heer van Portengen. Namen van Henegouwse edelen 
domineren echter in he t armoriaa l . Onder hen de echtgenote van graaf Gui l laume de 
L a l a i n g (Willem van Lalaing) , die groot-baljuw van Henegouwen en s t a d h o u d e r van 
Hol land was . 2 4 

In de collectie van het Iconografisch Bureau in Den Haag treft men onder de nummers 
16605, 18953 en 27501 reprodukties aan van afbeeldingen van Jacob Jacobsz van Woude 
(overleden 1503), Raes van Haemstede (in 1426 gesneuveld bij Brouwershaven) en Willem 
van Beieren Schagen (1387/89 - 1473), allen getooid met het teken van de Antoniusorde. 
P o r t r e t t e n van dragers van he t ordeteken van na circa 1500 zijn bij he t Iconografisch 
Bureau niet aanwezig. 

De zeer vermogende J an I van Nijenrode (vader van Gijsbrecht III) be
hoorde ook tot de vertrouwelingen van de Van Beierens, maar over zijn rela
tie tot de Orde van Sint-Antonius bestaat geen zekerheid. Wel valt op goede 
gronden te vermoeden dat ook hij en zijn zoon er lid van geweest zijn. Dat we 
dit niet met zekerheid weten is toe te schrijven aan de schaarste van rele
vante archiefstukken. 

In de periode 1415 - 1437 werden in 20 jaren (cijfers over de jaren 1419, 1430 en 1432 
ontbreken) 402 nieuwe leden tot de orde toegelaten; dat is gemiddeld ongeveer 20 per jaar . In 
de periode 1428 - 1437 (het eerste decennium onder het Bourgondische huis) was dat gemid
deld echter slechts 10, tegenover 27 in de jaren daarvoor. Deze getallen doen mij vermoeden 
dat in een eeuw tijd, gerekend vanaf het j aar van oprichting, meer dan 1500 personen tot de 
orde zijn toegetreden. In totaal zijn mij evenwel slechts de namen van 265 ordeleden be
kend, w a a r v a n m a a r weinige van mensen die na 1438 nog in leven waren. J a n I van 
Nijenrode overleed in 1454 en de invloedrijke ja ren van Gijsbrecht III (overleden in 1476) 
liggen eveneens na 1438. 

Frank van Borselen, heer van Zuylen, de weinig benijdenswaardige vier
de echtgenoot van Jacoba van Beieren, werd in 1435 afgebeeld met het ordete
ken (Collectie Rijksmuseum te Amsterdam). Alienora van Borselen, de 
echtgenote van Gijsbrecht III van Nijenrode, was een zuster van Frank. 

Verscheidene ordeleden werden ook gevonden in de familie van Boudewijn 
van Zwieten (ca. 1372 - 1454), een grafelijk topambtenaar, trésorier (archiva
ris-schatbewaarder) van Holland en sedert 1429 - door koop - tevens heer van 
Loenersloot, Oukoop en Ter Aa. Op de memorietafel (een soort posthuum 
groepsportret) van het geslacht Van Zwieten in het stedelijk museum "De 
Lakenhal" te Leiden is duidelijk te zien dat nagenoeg alle nakomelingen (en 
hun respectievelijke huwelijkspartners) van Boudewijn van Zwieten en zijn 
echtgenote Lutgarda van Nijenrode het teken van de Sint-Antonius-ridder-
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orde om hun hals dragen.25 De uitzonderingen zijn de beide ouders en een 
dochter die non was. De genoemde Lutgarda van Nijenrode was een tante 
van Gijsbrecht III en die met de ketting van de Sint-Antoniusorde getooide 
neven en nichten met hun partners waren dus generatiegenoten van 
Gijsbrecht III en Alienora van Borselen. De onderlinge familiebetrekkingen 
waren goed, want een zoon van een van die neven trouwde ook weer met een 
meisje Van Nijenrode. Met zoveel leden van de elitaire Ridderorde van Sint-
Antonius in zijn directe omgeving, valt aan te nemen dat de in Holland in
vloedrijke Gijsbrecht III eveneens tot de ordeleden zal hebben behoord. 

Vanuit die constatering wordt het nog plausibeler om hem als de stichter 
van het Breukelse Antoniushuisje te zien. 
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Tweede Kamerverkiezing in Breukelen, 1909 

"De stille rust in de staatkundige wereld, in deze maand niet ongewoon, 
wordt eenigermate verstoord door de aanstaande verkiezing voor de Tweede 
Kamer te Breukelen tengevolge van het optreden van De Waal Malefijt, lid 
voor dit distrikt, als minister van Kolonieën. In Breukelen zijn zeer vele ka
thol ieke kiezers en deze willen nu een katholiek candidaat stellen. De 
antirevolutionnairen willen hiervan niets weten en beweren dat volgens af
spraak de zetel hun toebehoort. De bondgenooten zullen dus onderling een 
strijd gaan voeren. Reeds bij de verkiezingen van juni hoorde ik te Amster
dam dat Wierdels, de hoofdredacteur van de Tijd, het voornaamste katholie
ke blad in ons land, zich had uitgelaten dat het verbond met de calvinisten 
na deze verkiezingen op zal houden, omdat de katholieken alles verkregen 
hebben wat zij wenschen en nu de calvinisten niet meer noodig hebben. Is 
dit reeds de eerste aanwijzing dat de breuk aanstaande is? Misschien willen 
de kathol ieken in het vervolg een zelfstandige houding aannemen, mis
schien ook de calvinisten toonen dat zij hun lot in handen hebben. Wat de 
ui ts lag in Breukelen zal zijn is niet te zeggen; de katholiek zal evenwel 
waarschijnlijk niet gekozen worden, want de protestanten van alle richtin
gen zullen wel niet op den katholiek stemmen, zelfs niet bij herstemming. 
Het zal in elk geval een merkwaardige verkiezingsstrijd worden." 

Naschrift: "Er zijn nu, 11 september, vier candidaten te Breukelen ge
steld: antirevolutionnair, christelijk-historisch, katholiek en liberaal." 

Gekozen werd de anti-revolutionair F.H. de Monté ver Loren. 

Uit: J .P . de Valk en M. Faassen , 1993. Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendr ik 
de Beaufort 1874 - 1918. Uitgave Inst i tuut voor Nederlandse Geschiedenis, 's-Gravenhage, 
Eerste band, blz. 476 - 477. 
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De ontwikkeling van de post in Nederland 
tussen 1843 en 1913* 

Dr G. Hogesteeger 
Zeestraat 80, 2518 AD 's-Gravenhage 

* Bewerkte versie van de voordracht, uitgesproken bij de Jaarlijkse Herdenking L.C. 
Dudok de Wit, Breukelen, 30 september 1995. De auteur is als conservator verbonden aan de 
Stichting Het Nederlands PTT Museum te 's-Gravenhage. 

L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar") had op verschillende manieren 
en gedurende vele ja ren intensief te maken met de PTT: hij kreeg en verzond 
uitzonderlijk veel poststukken, en zowel zijn inkomende als ui tgaande post 
kon vaak niet als rout inezaak worden behandeld; hij onderhield vriend
schappelijke betrekkingen met brievenbestellers en hun organisaties, steun
de de Muziekvereeniging van Post- en Telegraafloopers "Onder Ons", enzo
voort.1 Er is dus alle reden om in een Dudok de Wit herdenking aandacht te 
besteden aan de ontwikkeling van de posterijen in Kees' tijd (1843 - 1913).2 

Post als belastinginstituut 

Leek na afloop van de Franse Tijd in eerste instantie een gunstige periode 
voor de post te zijn aangebroken, daar kwam al in de loop van de ja ren twin
tig van de negentiende eeuw een einde aan. Dit was een direct gevolg van de 
slechte financiële positie van de rijksoverheid. Die ging de post meer en 
meer gebruiken als belastinginstituut in plaats van als verkeersdienst ten 
algemenen nut te : de tarieven waren hoog, het dienstbetoon was gering. 

Jacob van Lennep spotte in zijn roman De lotgevallen van Ferdinand 
Huyck, dat de post "tegenwoordig enkel slakken en schildpadden tot postbo
den" benoemde. 3 Het tijdschrift De Nederlandsche Stoompost noemde de 
post "een oude, verachterde, versleten instelling".4 Keer op keer werd in de 
pers beklemtoond welk nadeel handel en industrie ondervonden van het be
leid van een overheid die de post alleen zag als bron van inkomsten. 

Uitbreiding van het dienstbetoon, 1850 -1870 

Het duurde tot na de Revolutie van 1848 eer in de opstelling van de over
heid verandering kwam. In zijn Memorie van Toelichting bij het ontwerp 
voor een nieuwe postwet schreef de minister van Financiën in 1850 "dat de 
post een openbare inrigting is, ten gerieve van het algemeen daargesteld en 
geen middel tot belastingheffing. [De regering streefde er dan ook naar] om 
aan de ingezetenen eenen ruimen afslag van het briefport toe te s taan, en 
ook in andere opzigten aan regtmatige wenschen omtrent het daars te l len 
van verbeteringen te gemoet te komen [ . . . ]."5 

Inderdaad bracht de nieuwe wet een forse daling van de porti: voor veel 
afstanden - die bleven, naast het gewicht, een rol spelen bij de bepaling van 
het tarief dat voor een brief moest worden betaald - bedroeg die daling meer 
dan de helft. 

De wet kondigde ook de komst van een nieuw fenomeen aan, de postzegel. 
De feitelijke introductie daarvan vond overigens pas in 1852 plaats; dit mede 
als gevolg van de grote weerstand die de postzegel opriep. Die bracht dan ook 
een grote verandering met zich mee: het vanouds gehanteerde stelsel waar
bij de ontvanger het port betaalde, werd verlaten; voortaan betaalde in prin
cipe de afzender. Iedereen erkende dat het werk van de post daardoor zou 
worden vergemakkelijkt en de bestelling van brieven veel sneller kon ver
lopen; toch wilde men er eigenlijk niet aan. Daarbij speelde een belangrijke 
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rol dat het ontvangen van - en dus het betalen voor - veel brieven gold als een 
aanduiding van stand. Wanneer de afzender het port door middel van een 
postzegel vooruit betaalde, kon de ontvanger daarin een aanwijzing vinden 
voor 'minvermogend' te worden aangezien. 

De bepaling uit de nieuwe wet die de veranderde opstelling van de over
heid het duidelijkst illustreerde, was het artikel dat voorschreef dat in iedere 
gemeente "eene gelegenheid tot het ontvangen en verzenden van brieven met 
de post [zou worden] geopend." Bij de uitvoering van dit besluit hield men de 
financiële gevolgen overigens goed in het oog: de volgorde waarin plaatsen 
een kantoor kregen en welk type kantoor er kwam, werden bepaald door de 
hoeveelheid verzonden en ontvangen post. Het aantal kantoren nam de vol
gende ja ren sterk toe; vooral het aantal hulpkantoren groeide snel. Soms, 
zoals in Breukelen, was het een bestaand distributiekantoor dat werd omge
zet in een hulpkantoor - waar dan een uitbreiding van het dienstbetoon mee 
samenh ing- ,mees ta l ging het om geheel nieuwe vestigingen. Tussen 1850 en 
1870 nam het aantal hoofd- en hulpkantoren toe van circa 350 tot bijna 800. 

Bijna steeds was het kantoor gevestigd in he t woonhuis van de beheerder . Van een 
wachtruimte met een loket was geen sprake: de klant bleef buiten s taan en de zaken werden 
afgewikkeld via een spreekraampje of een luikje. Dit vormde bepaald geen s t imulans he t 
port vooruit te betalen. Het tijdschrift De Tijdspiegel schreef daarover: "Op de s t raat , soms, 
dikwijls zelfs, in he t donker, wind, sneeuw of regen s taande, t ikt men aan een ondoorzigt-
b a a r luikje aan, even groot genoeg om den arm binnen te steken, als het na kor ter of langer 
wachten door den onzigtbaren ambtenaar wordt geopend, en door dit gaatje moet het over
geven van geld en brief en de soms noodige woordenwisseling plaats hebben, waarbij die
gene, die niet onder de korten van s ta tuur behoort, genoodzaakt is een gebogene bedelaars
houding aan te nemen. Met weinig kosten zou aan de postkantoren voorzeker eene inrig-
t ing zijn te maken, waardoor iemand bij he t frankeren zich niet zoo zeer in den toes tand 
bevond van een arme, die op een aalmoes wacht [ . . . ]."6 Zulke voorzieningen k regen voor
lopig echter geen prioriteit. 

De vestiging van een postkantoor in een plaats was één zaak, de aan- en 
afvoer van de post een zeker zo gewichtige. Ook hier traden belangrijke ver
beteringen op. Het aantal verzendgelegenheden nam toe en de post maakte 
zoveel mogelijk gebruik van de trein. Daarbij werd de reistijd zelf ook produk-
tief gemaakt: de meereizende 'conducteur der brievenmalen' sorteerde van
af 1850 de op de tussenliggende stations aangeboden brieven tijdens de rit. 

In 1855 kwam he t eerste zogenaamde expeditiekantoor tot s tand: in de t re in tussen 
Moerdijk en Antwerpen liep een speciaal postrijtuig mee waarin de brieven de nodige be
werkingen ondergingen. In 1856 volgde een tweede expeditiekantoor, tussen Amsterdam 
en Emmer ich . Het was er niet gemakkelijk werken: volgens een ooggetuige werd men er 
"doof door een aanhoudend gekletter en gefluit; nù grijpt men zich k rampach t ig vast om 
niet van de beenen te gaan, dàn wordt men vergast op eene lamp die u om de ooren komt 
vliegen of den inktpot, die zijn evenwigt verliezende, al de brieven in den rouw dompelt."7 

Meer postkantoren, die over het algemeen meer diensten aanboden tegen 
lagere tarieven en sneller vervoer: geen wonder dat de hoeveelheid post sterk 
toenam. Tussen 1850 en 1870 vond maar liefst een verzesvoudiging plaats 
van het aantal in het binnenland verzonden brieven tot bijna dertig miljoen 
per jaar . Daaraan droeg een mentaliteitsverandering onder de kantoorhou
ders eveneens bij: vroeger stelden velen zich op alsof het publiek er was tot 
h u n gerief; nu moest volgens één hunner "de postambtenaar, hoofd van een 
kantoor [ . . . ] dagelijks tot zich zelven [ . . . ] inkeeren met te vragen: is de 
dienst nog niet voor verbetering vatbaar1? kwijten de ondergeschikte beamb
ten zich van hunnen pligt?"8 

Het waren natuurlijk niet alleen interne factoren die leidden tot de ge
noemde groei van het verkeer. Ook externe factoren oefenden invloed uit, 
zoals de groei van de bevolking, het toenemend ontwikkelingsniveau en de 
economische opleving. 
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Uitbreiding van het dienstenpakket, 1870 -1890 

Tussen 1850 en 1870 lag de nadruk dus bij de opbouw van een netwerk van 
kantoren en verbindingen. In de volgende twee decennia stond de uitbrei
ding van het dienstenpakket centraal. Het aantal vestigingen bleef overigens 
groeien: er kwamen hoofd- en bijkantoren bij en die laatste boden ook meer 
diensten aan. Het verschil tussen stads- en plat telandskantoren verdween 
daardoor nagenoeg. Ook het postverkeer onderging verdere verbetering. Dit 
betekende vooral versnelling. De snelle ontwikkeling van het spoorwegnet en 
de opkomst van de interlokale stoomtram maakten dit mogelijk. 

De grote veranderingen in de periode 1870 - 1890 betroffen echter de om
vang van het dienstenpakket. Basis daarvoor vormde de postwet van 1870. 
Deze bracht onder andere de invoering van het uniformport: onafhankelijk 
van de te overbruggen afstand moest nu voor een brief tot 15 gram 5 cent 
worden betaald. In veel gevallen betekende dit een halvering van het port. 
Het j a a r 1871 bracht de eerste nieuwe dienst, namelijk het 'formulier voor 
open schriftelijke mededeelingen', kortweg de briefkaart. Vanaf 1875 mocht 
die ook in het internationale verkeer worden gebruikt. Eveneens in 1871 
kwam de kwi t an t i ed i ens t : voor taan kon men voor he t i n n e n van geld 
gebruik maken van de post. In 1882 en 1883 vond de geleidelijke introductie 
plaats van weer een nieuwe dienst, de pakketpost. Uit de briefkaart ontwik
kelde zich in de jaren 1880 de prentbriefkaart. Kees Dudok de Wit werd al 
spoedig een gebruiker en enige tijd later ook een verzamelaar van prent -
briefkaarten. Als uitvloeisel van een en ander speelde Kees in 1898 een be
slissende rol in het tot stand komen van de eerste prentbriefkaarten van de 
Vechtstreek (zie Afbeelding 1). 

Afb. 1. Prentbriefkaart uit 1898. Boven een foto van he t Zandpad bij De Vliegende Kraai en 
op de achtergrond he t huis Weeresteyn. Links Kees Dudok de Wit in zijn werkkamer . De 
gebru ik te foto's werden gemaakt door Jacob Schippers J r . Nog goed is te zien d a t de 
prentbr iefkaar t ontstond uit de gewone briefkaart: op de voorzijde is nog ru imte gela ten 
voor de afzender om daar iets op te schrijven. (Archief Historische Kring Breukelen; k a a r t 
uit de na la tenschap van J a n van Male.) 
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Het werk op de postkantoren nam in de periode 1870 - 1890 steeds verder 
toe omdat diverse niet-postale instanties hun diensten via het postloket gin
gen aanbieden. Zij maakten zo een dankbaar gebruik van de omstandigheid 
dat de post over een met recht het hele land bestrijkend netwerk beschikte. 
De eerste die dit deed, was de Rijkstelegraaf. Deze had de voorafgaande 
jaren veel verzoeken voor de vestiging van een telegraafkantoor in met name 
kleinere plaatsen moeten afwijzen, omdat de opbrengst de kosten niet zou 
goedmaken. In navolging van Pruisen besloot men daarom tot het oprichten 
van 'vereenigde post- en telegraafkantoren'. Het eerste opende op 1 maart 
1870 zijn deuren; in Breukelen werd het hulppostkantoor op 1 mei 1884 om
gezet in zo'n verenigd kantoor, dat ondergebracht werd in een nieuw "post-
huis" aan de Straatweg dat H.D. Willink van Collen, van Gunterstein, speci
aal als post- en telegraafkantoor had laten bouwen.9 

De grote verbreiding over het land maakte de postkantoren ook bij uitstek 
geschikt om te fungeren als loket van inleg en uitbetaling voor de in 1881 op
gerichte spaarbank voor 'de mindere man', de Rijkspostspaarbank. 

Meer kantoren, meer diensten, meer en beter vervoer: het miste zijn uit
werking niet op de omvang van het verkeer. Tussen 1870 en 1890 nam alleen 
al het aantal in het binnenland verzonden brieven toe van krap dertig mil
joen tot ruim vijftig miljoen stuks per jaar. Daar kwamen dan de nieuwe 
diensten nog bij. Geen wonder dus, dat de post steeds nieuw personeel moest 
aanstellen. Op de kantoren waren daar vanaf 1878 ook vrouwen onder. Zij 
konden er zelfs directeur worden. Er gold echter wel een maximum van 
1000 gulden voor hun jaarinkomen, zodat de grote kantoren buiten hun be
reik vielen. 

Het zal geen verbazing wekken dat de komst van vrouwen tot protesten leidde. Aanvan
kelijk kregen morele bezwaren veel nadruk: hoe zouden publiek en mannelijke collega's 
reageren op hun komst? In de jaren tachtig wees men vooral op praktische bezwaren. "Vol
gens de medische wetenschap en ook de dagelijksche ondervinding, is het buiten twijfel, 
dat [ . . . ] aan de vrouw, wegens haar veel zwakkere spieren en aanmerkelijk gevoeliger 
zenuwstelsel, een aantal dienstverrichtingen ontzegd worden, die onafscheidelijk met de 
betrekking van postambtenaar verbonden zijn. Het is verder bewezen dat ongesteldheden 
meer bij vrouwen, vooral bij jonge vrouwen, dan bij mannen voorkomen en dat dus de 
bruikbaarheid van vrouwelijke ambtenaren door de aan haar geslacht eigen kwalen: 
bloedarmoede, bleekzucht, migraine en dientengevolge vaak storing in de spijsvertering, 
niet weinig beperkt wordt."10 Vooral die storing in de spijsvertering was natuurlijk ern
stig: je kreeg er 'vuyle brieven' van . . . . Ondanks alle bezwaren nam het aantal vrouwe
lijke medewerkers echter gestaag toe. 

De groei van de werkzaamheden en het aantal medewerkers maakten de 
vestiging van het kantoor in de woning van de beheerder steeds bezwaarlij
ker. Er diende wat men noemde een 'vast postlocaal' te komen. Dan was 
men bovendien af van het onaangename verschijnsel dat met de komst van 
een nieuwe beheerder ook het postkantoor op een ander adres terecht kwam. 
In kleinere plaatsen werd het 'vaste postlocaal' doorgaans gehuurd van de 
gemeente of een particuliere eigenaar - in Breukelen het laatste -; in de gro
tere gemeenten verrezen geleidelijk meer speciaal voor de post gebouwde 
kantoren. De relatie kantoor - woning bleef overigens bestaan, maar nu in 
omgekeerde vorm: voortaan woonde de directeur in het postkantoor. 

Het Breukelse Posthuis van 1884 deed slechts ruim 10 jaar als post- en 
telegraafkantoor dienst. Daarna werd op geruchtmakende manier de huur 
opgezegd.9 In 1894 liet de weduwe M.G. Wiercx-Korpershoek van der Kooy in 
de Herenstraat een nieuw postkantoor bouwen. Zij was de buurvrouw en een 
goede vriendin van Kees Dudok de Wit, die vrijwel zeker de inspirator was 
van deze bouw. Kees was een dagelijkse goede klant van het postkantoor en 
hoorde met vrees van de huuropzegging.1 
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Bestendiging, 1890 -1913 

Een belangrijk kenmerk van het optreden van de post in de periode 1890 -
1913 is haar streven in te spelen op de wensen die leefden in de maatschap
pij. Dat gold bijvoorbeeld voor de introductie van het lokaalport in 1891 en het 
buurttarief in 1907. Het beleid ten aanzien van het uitgeven van postzegels 
was er eveneens op gericht tegemoet te komen aan de wensen van de afne
mers . Zo kwamen er in 1902 postzegelboekjes met zegels van de mees t 
gebruikte waarden. In de eerste boekjes zaten per boekje alleen zegels van 
dezelfde waarde, maar toen daaraan behoefte bleek te bestaan, kwamen er 
al in 1903 boekjes met in één boekje zegels van verschillende waarde. Bij de 
uitgifte van losse zegels voerde de post eenzelfde beleid: indien bleek dat veel 
brieven moesten worden gefrankeerd met een waarde die niet met één zegel 
kon worden verkregen, kwam het snel tot uitgifte van een postzegel van die 
waarde . 

De typering van deze periode met de term 'bestendiging' houdt beslist niet 
in dat er sprake was van stilstand of zelfs maar stagnatie. Het aanta l in het 
binnenland verzonden brieven liet bijna een verdrievoudiging zien en he t 
aanta l dagelijks in het postvervoer afgelegde kilometers werd bijna verdub
beld. De belangrijkste vervoerder bleef in deze periode de trein. 

B r e u k e i e n , Post- en Telegraaf kantoor. Zie D. 
O. .r)24. 

Het gebouw behoort aan een particulier, ligt 
in een nauwe straat, met de achterzijde naar de 
Vecht. 

Kantoorlokaal. Kantoor G x 4 M., wachtkamer 
publiek 4 x 2.50 M., telefooncel, vestibule, tele
foonkamer 2 x 2.50 M., bcstcllerskamcr 4 x 5 M., 
gang, 2 privaten, battcrijkast, bergplaats voor 
brandstoffen. Lokalen doelmatig ingericht. 

Woning beneden, gang, dwarsgang, tuinkamer 
3.90 x 3.70 M., met schoorsteenmantel, kasten, 
Serre 4 x 1.40 M., tuin aan de Vecht 9 x 9 M., 
schuur in tuin. Keuken 3 x 3 x 2.40 M. hoog. 
J^ige kelder, Privaat. Tuin geschikt voor bloemen
tuin, 1 vruchtboom. 

Boven: hal 2 x 3 M., 5 kamers: no. 1 5.50 x 
3.80 M., schoorsteenmantel, kast, 2 ramen, no. 2 
5 x 3.80 M., schoorsteenmantel, kast, 2 ramen, 
no. 1 en 2 vormen ecno suite, no. 3 kabinet voor
zijde gebouw '4 x 2.40 M., 1 raam, no. 4 voor
zijde 4 x 4 M., 1 groot raam, 1 kast; no. 5 ach
terzijde 3 x 4 M., 1 raam, privaat. Zolder over 
het gehcclc gebouw, waarop dienstbodekamcr. 

Breukeion ligt 15 min. van het station. Bevol
king half R.K., half protestantsch. 

1 R.K. School, 1 O. L. School. 2 Bijzondere 
scholen. Schoolgeld niet hoog. Utrecht gemakke
lijk per spoor te boroiken voor lf. B. S. 

Breukelen hoeft 2400 inwoners. Loven niet goed
koop. Hoofdelijke omslag ± 1 "/«• Voor personeelo 
belasting geen opcenten; nortonpomnon in het dorp. 

1914 zuivere ontvangst f 7144.185; Cehcele gel
delijke verantwoording [ 293628.2Ü": verz. en ontv. 
telegrammen 4287; telefoongesprekken 75(35; 
Diensturen 8 - 1 , 2-3 1 /« , 6 —7'/2- Daarbuiten pos
ten te behandelen6—Gv.m., 7—,7'/2 v.m., 4 - 4 ' / 2 

n.m., 5>/2—G n.m., 8%—9.45 n.m. 
Personeel en ressort: .Directeur, 1 kantoorbe

diende, 4 bestellers, 1 vaste hulpbesteller, 1 hulp
postkantoor Kockengcn. Brievongaarder; 2 post
boden. 

Afb. 1. Vermeld ing van h e t Post- en 
Telegraafkantoor te Breuke len in De 
Post- en Te l eg raa fwere ld , j a a r g a n g 
20, nr. 10, januar i 1916, blz. 243. 
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In 1905 legde de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de eerste nacht t rein in op 
he t traject Amsterdam-Rotterdam via Den Haag. De post maakte daar graag gebruik van. 
Zo kon he t publiek brieven, die de volgende morgen bij de eerste ronde moesten worden be
steld, la ter te r post bezorgen, vaak zelfs na middernacht. 

Voorlopig bleef de nacht t re in tussen Amsterdam en Rotterdam de enige in ons land. 
Toch kwam er een nachtverbinding tussen Utrecht en Emmerich tot s tand. De Oosterstoom
t r a m liet daartoe 's nachts een speciale post tram naar Arnhem rijden; van daa ru i t ging de 
post verder per auto naar Duitsland. Dit was niet het eerste gebruik dat de post maakte van 
de auto: al in 1899 werd die ingezet bij het lichten van de brievenbussen in Amsterdam. Een 
grootschaliger gebruik van de auto wees de post voorlopig af uit vrees voor hoge kosten. De 
doorbraak van dit vervoermiddel zou pas in 1913 plaatsvinden. 

Vanaf 1907 kregen steeds meer - tot dan lopende - boden de beschikking 
over een fiets. Met name het vervoer op het platteland onderging daardoor 
een grote versnelling. 

De 634 prentbriefkaarten, felicitatiekaarten, gewone briefkaarten, brieven 
en postpakketten die Kees Dudok de Wit in 1907 op zijn 64ste verjaardag ont
ving, werden evenwel nog te voet op Slangevecht bezorgd, in verscheidene 
over de hele dag verspreide bestellingen. 

Bijgaande beschrijving (Afbeelding 2), gepubliceerd vanwege de vacant-
stelling van de post van directeur van het post- en telegraafkantoor te Breu-
kelen, geeft in de laatste twee alinea's een indicatie van de omvang van het 
kantoor aan de Herenstraat en de daar verrichte werkzaamheden in 1914. 
In het eerste gedeelte worden het kantoor en de woning van de directeur uit
voerig beschreven, alsmede de woonomgeving; allemaal factoren die voor 
een eventuele sollicitant van belang waren. 

Tot de omzet van ruim zevenduizend gulden droeg Kees toen niet meer 
bij. Hij was in 1913 overleden, na zich in 1908 al vrijwel geheel uit het open
bare leven te hebben teruggetrokken. 

Noten 

1 A.A. Manten en T. Verkuil Sr, 1993. Een Veelzijdig en Buitenissig Heer / L.C. Dudok de 
Wit / Kees de T ippe laa r / 1843 - 1913. Histor ische Reeks Breuke len / Ui tgever i j 
Verloren, Hilversum, 304 blz. 

2 Voor een uitgebreider overzicht van de ontwikkeling van de post zie: G. Hogesteeger, 
1984. Van Lopende Bode tot Telematica. Groningen. 

3 J . van Lennep, 1840. De Lotgevallen van Ferdinand Huyck. Amsterdam, deel I, blz. 
190. 

4 De Nederlandsche Stoompost, nr. 38. 
5 Handel ingen van de beide Kamers der Staten-Generaal 1849 - 1850, Tweede Kamer, Bij

lagen, no. V, 3 Memorie van Toelichting, blz. 63. 
6 Kroniek van den dag. Maart , in: De Tijdspiegel, 1850, deel I, blz. 313. 
7 K , 1860. Het postwezen. Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen voor 1860, blz. 152. 
8 Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen voor 1851, blz. 135. 
9 H.J . van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring 

Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 68 - 79. 
10 A. J ansen , 1883. Vrouwelijke postambtenaren. Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen 

voor 1883 -1884, blz. 288. 
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Krijn Scheepmaker (1790 
en dichter te Breukelen 

1881), veldwachter 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In augustus 1994 kreeg de Historische Kring Breukelen via de Historische 
Vereniging "De Proosdijlanden" (Gemeente De Ronde Venen) fotokopieën 
aangeboden van acht gedichten die in de vorige eeuw te Breukelen gemaakt 
zijn door de veldwachter-gemeentebode Krijn Scheepmaker Janszoon.1 

De originelen zijn in het bezit van de heer J. van Spengen te Vinkeveen en waren daar
voor het eigendom van zijn inmiddels overleden plaatsgenoot P. Burggraaf. Ze zijn blij
kens het handschrift en de ondertekening alle door Scheepmaker zelf geschreven. Het is 
niet bekend hoe de schrijfsels in Vinkeveen terecht zijn gekomen en of er een relatie is ge
weest tussen de families Scheepmaker en Burggraaf. 

De oudste gedichten zijn in 1862 gemaakt. Ze gaan over het gemeentehuis 
aan de Nieuwstraat te Breukelen en over de lindeboom die daar heeft ge
staan (zie Afbeelding 1). De daarop volgende gedichten hebben geen directe 
relatie met Breukelen. Het zijn "Heden den Gedenkdag van de Slag bij 
Lijpsig" uit 1863, "Op Zijne majesteit den Koning zijne verjaardag" uit 1867 
en "Op de brand te Bodegraven", een aansporing tot hulp, uit 1870. Ook het 
gedicht "Gods almagt in de Natuur" uit 1868 gaat niet over Breukelen, maar 
over een uitstapje naar Arnhem. Ongedateerd is een humoristisch gedicht 
over de belastingaangifte van een dansmeester. In proza noteerde Scheep
maker een raadsel over een schaapskudde en gaf hij een opsomming van de 
Franse verliezen in de oorlog van 1870. Het laatste gedicht dat we van hem 
kennen, "Ter gedagtenis", schreef Krijn in 1878 toen hij van het gemeente
huis naar de veldwachterswoning aan het Kerkplein verhuisde. 

Afb. 1. Het gemeentehuis aan de Nieuwstraat omstreeks 1916. (Foto-archief Historische 
Kring Breukelen.) De nieuwe lindeboom heeft alweer een flinke kruin. 
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De veldwachter 

Krijn Scheepmaker werd in 1790 te Vreeland geboren, maakte als militair 
de volkerenslag te Leipzig mee2 (waarbij Napoleon door samenwerkende 
Pruisische, Oostenrijkse en Russische troepen uit die stad verdreven werd; 
16 - 19 oktober 1813) en keerde terug in zijn geboorteplaats, waar hij trouwde 
en twee dochters kreeg. In 1830 werd hij als zodanig benoemd in Breukelen-
St. Pieters op een salaris van ƒ 160 per jaar.3 

Vijfendertig j a a r l ang genoot Scheepmaker dezelfde jaarwedde,4 maar er moet toch wel 
enige waardeverminder ing zijn geweest, want zijn opvolger F rans Nullen kreeg een be
ginsalar is van ƒ 300 per jaar . Toen Scheepmaker in 1866 op 76-jarige leeftijd op eigen ver
zoek eervol ontslag had gekregen, verleende de gemeenteraad hem jaarli jks een gratifica
tie van ƒ 80, die in de archiefstukken ook wel pensioen werd genoemd.8 

Waar Scheepmaker in 1830 ging wonen weten we niet, maar toen in 1849 
het bevolkingsregister werd aangelegd, woonde hij met zijn vrouw en doch
ter Marretje in de Vliegende Kraai bij de sluis in de Weere (die naar het oos
ten overging in de Weersloot).6 In 1852 verhuisde hij naar Breukelen-Nijen-
rode, waar hij aan de noordkant van de Brugstraat een huis huurde (Wijk 
A, nr . 177, het huidige nr. 15). Daar overleed een j aa r later zijn vrouw. 
Anderhalf jaar later trouwde de toen 65-jarige Scheepmaker met de veel jon
gere weduwe Pietje Paardekooper-Wesselman uit Nieuwer Ter Aa. Nog dat
zelfde j aa r 1855 verhuisde hij naar Breukelen-St. Pieters, Zandpad 13a. Dat 
was een van de drie huizen die toen tussen de buitenplaats "Vegt en Hoff' en 
de boerderij "Watervoor" stonden.7 

In 1862 was aan de Nieuwstraat tegenover Het Regthuys het nieuwe 
gemeentehuis van Breukelen-Nijenrode verrezen.8 In de rechtervleugel be
vond zich de uit twee vertrekken bestaande dienstwoning voor de conciërge. 
Het gemeentebestuur had deze woning en de erbij behorende nevenbetrek
king aangeboden aan de 44-jarige veldwachter van Breukelen-Nijenrode, 
Gijsbert van Dijk.9 Deze weigerde echter en de burgemeester, die zijn ambt 
ook in Breukelen-St. Pieters bekleedde, polste toen de bejaarde veldwachter 
Scheepmaker. Die voelde er wel voor, want hij zou er gratis mogen wonen. 
Als tegenpresta t ie moest hij of zijn vrouw zorgen voor het schoonhouden 
van het gemeentehuis en het aansteken van de kachels en de lampen. Nadat 
de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode hem had benoemd10 en de raad 
van Breukelen-St. Pieters akkoord was gegaan met de nevenbetrekking van 
zijn veldwachter , 1 1 betrok Krijn op 23 juli 1862 met vrouw en dochter de 
dienstwoning. 

Eerste optreden als dichter 

Krijn Scheepmaker merkte al gauw dat de burgers van Breukelen-Nijen
rode, die voor het merendeel in sobere eenkamerwoningen huisden, krit iek 
hadden op de omvang van het nieuwe gemeentehuis en de hoogte van de 
stichtingskosten. 

Volgens he t eerste ontwerp zou het gebouw een souterrain krijgen, waarin aan de zuid
k a n t de conciërgewoning en de soepkeuken met een door de heer Willink van Collen ge
schonken soepketel zouden komen en aan de noordkant een grote provisiekelder en twee 
cellen voor ar res tanten . De gemeenteraad had he t plan echter afgewezen en een breder ge
meentehuis la ten bouwen met een imponerende toegang waarboven een breed balkon. Dit 
hoofdgebouw werd geflankeerd door twee lagere zijvleugels. Het souterra in was echter 
weggelaten, waardoor het bordes met zijtrappen plaats moest maken voor een gemakkelijk 
toegankelijke hards tenen stoep. De conciërgewoning kwam toen op de begane grond in de 
westelijke zijvleugel. De soepkeuken kreeg een plaats in he t e rnaas t gelegen bijgebouw, 
waar in zich ook de politiecellen bevonden. Onder het gemeentehuis was een grote kelder, 
die echter niet werd gebruikt.12 Ook daarop richtte zich het commentaar van de burgers. 
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Afb. 2. Het anonieme gedicht op het gemeentehuis. 

Scheepmaker zal begrip hebben gehad voor zijn mopperende dorpsgeno
ten, want hij schreef een kritisch gedicht over het gemeentehuis. De toevoe
ging: "N.N. (Ennen) als u mij zag, u zou mij kennen 1862" (zie Afbeelding 2) 
wijst erop dat het gedicht anoniem verspreid is. Waarschijnlijk durfde hij er 
als gemeente-ambtenaar niet openlijk voor uit te komen. Hij gaf de suggestie 
de kelder te benutten als opslagplaats van voedsel voor de arme burgers, 
waardoor de hoge uitgaven voor het gemeentehuis wat meer gerechtvaar
digd zouden zijn. Waarschijnlijk is het gedicht bij de autoriteiten toch in 
goede aarde gevallen, want nog uit datzelfde jaar stamt een bijna identieke 
versie voorzien van een titel en de auteursnaam. 
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De Soep die ook wel smaken zal, 
vervulling voor een Huisgezin, 
En ook wat spek of vleesch erin, 
de gelde[n] nu bij een gebragl, 
Maakt al het doen in grootte Kragt, 
Dan is alles goed, wat men nu ziet, 
En anders is het maar een Niet. 

en dit is een Nul 
is van geen tel 

K. Scheepmaker Janzoon 
in het gemeentehuis 1862 
daar is hij thuis. 

Op Het Gemeentehuis 

Het Gemeentehuis zoo hoog gebouwd, 
de mensch die s[ch]rikt als hij 't aanschouwd 
van Deuren glazen en bordes, 
verstrekken veel, geloof wel zes, 
twee [Cellen] om de mensch te sluiten 
twee deuren aan de gang van buiten 
Een Soepgebouw, voorde armen man. 
Mij dunkt ik weet er alles van, 
Een Kelder als een boere sloot, 
Mij dunkt hij is wat over groot, 
om hem te vullen met wat graan. 
Er kan wel Honderd Mud in gaan, 
tis beter als zoo weinig dan, 
tis nuttig voor den armen man, 
om brood te bakken en wat Al. 

De linde voor Het Regthuys 

Schout en schepenen van Breukelen-Nijenrodesgerecht en de Breukeier-
waard hielden heel lang hun gerechtsdagen en bijeenkomsten in de opka
mer van de herberg aan de "Plaets", het pleintje dat in 1692 al "Nieuw
straat" werd genoemd en nu deel ui tmaakt van de Kerkbrink. Als zetel van 
he t plaatselijke bes tuur werd het gebouw "Het Regthuys" genoemd, maar 
als herberg heeft het lange tijd zijn naam ontleend aan de lindeboom die er
voor stond. Op de plattegrond van Breukelen uit 1681 was deze boom in
getekend.1 3 In een document uit 1791 werd de herberg al naar de boom ge
noemd, want toen verkocht de notaris een boerderij "ten huize van A. van 
den Bosch, kastelijn onder de Lindeboom te Breukelen".14 Ook in een testa
ment uit 1804 heette de herberg "De Lindeboom".15 In 1863 verkeerde de oude 
boom, door een storm beschadigd, in zo'n slechte s taa t dat het gemeente
bes tuur hem liet verkopen en omhakken. De hoogste bieder verzaagde hem 
tot brandhout . Veel Breukelaars waren gehecht aan de oude boom, waar
onder ze als kind al hadden gespeeld en als volwassenen het dorpsnieuws 
hadden besproken. Zonder de lindeboom vonden ze hun "Nustraat" maar 
koud en kaal. Scheepmaker, die nog maar kort aan het plein woonde, voelde 
dit goed aan en schreef het volgende gedicht. 

De Nieuwstraat t reurt 

De oude Linden is geveld. 
Het was voorheen de oudste Held, 
van Breukelen die er bestond 
Is nu gevallen op de grond, 
De storm die er heeft gewoeid, 
Zal hem verteeren in den gloeid. 
Hij is Publiek ten Koop gebracht, 
ter eere van Zijn Nageslacht. 
Een Bakker die hem heeft gekocht, 
Die heeft hem in zijn Schuur gebracht, 
Gezaagd aan schijven, en Zeer Ras. 
Nu is zijn ijnde Hof en As. 
Zoo ga[a]t het als men vallen doet, 
t' is doorgaans bitter en niet zoet, 
Dit ziet men aan die oude Linden, 
Men zag voorheen om hem noch vrinden, 
Die schuilden onder zijne Lommer. 

Nu treurt een elk en heeft zijn kommer, 
Gemak is weg, al van die Boom, 
De gemeente Kas, die heeft de Room, 
getrokken van die oude man, 
Nu hij niet Langer sta[a]nen en kan, 
De vreugd is we[c]h, voor Jong en Oud, 
de Nustraat is nu bar en koud, 
weg is den Boom, waar hij heeft gestaan. 
En zoo verliest het Logiment zijn naam. 

van-Ouds de Lindeboom genaamd, 

K. Scheepmaker Janzn 
veldwachter 

Anno 1863 
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Bewondering voor de natuur 

Op 1 augustus 1866 kreeg de toen 76-jarige Scheepmaker eervol ontslag 
als veldwachter van Breukelen-St. Pieters. De gemeentesecretaris berichtte 
hem dat hem een pensioen van ƒ 80 per j aa r was toegekend en wenste hem 
toe, "dat aan uwen hoogen leeftijd nog vele gezonde dagen moge[n] volgen en 
gij nog lang een rust ig genot moogt hebben van de welverdiende vruchten 
van uw trouw en ijverig leven". Scheepmaker had nu wat meer tijd voor zijn 
werk als conciërge van het gemeentehuis en vond in de zomer van 1868 zelfs 
tijd voor een reis naa r Arnhem. Dat deed hij samen met een familielid uit 
Amsterdam en met zijn vroegere buurman Reyer Rijkse.16 In Arnhem ont
haalde de bevriende gastheer hen op een rijtoer in de bosrijke omgeving en 
een maaltijd in Rozendaal. Scheepmaker was zo onder de indruk van he t 
natuurschoon, dat hij een lang gedicht over deze reis schreef onder de titel 
"Gods almagt in de Natuur". 

De eerste van de tien zesregelige strofen luidt: "Wij zijn n a a r Arnhem heen gerijst . / 
De Heer heeft ons daar ook gespijst, / En ons ook weer beveiligd. / De aankomst bij een oude 
vriend, / Daa r wierd men dadelijk bediend, / Gods goedheid ook geheiligd." 

Over de tu inen van Rozendaal schrijft hij: "Een mensch moet daar vers tomt van s t aan , 
/ Gods wonderen er te Pri jzen, // Van waterva l len en fontijn. / De Schepping is d a a r 
Heerlijk rijn, / van Bergen en valeijen, / van Boomen en gewassen daar." 

Op de terugweg bezochten ze een kasteel: "Van daar naar 't pragtig huis te Velp, / Daa r 
wierdt men waarlijk overstelpt van al de wonderheden, / Die daar te zien was in dat huis ." 

In de laa ts te strofe vertelt Scheepmaker over de terugtocht naar Arnhem: "Nu gaane wij 
weer S tadswaars heen, / En alles wandeld daar te been, / Bij Heerlijke gebouwen. / De 
Rijnstroom loopt zijn veile vaart , / En alles waar ons oog op s taar t , / Het zal ons nooit be
rouwen." 

Scheepmaker mag dan zonder spijt genoten hebben van he t n a t u u r 
schoon bij Arnhem, ik vind het jammer dat hij niet de fraaie Vechtoevers bij 
Breukelen heeft bezongen. Zou die schoonheid voor hem dan zo alledaags 
zijn geweest, dat het niet in hem opkwam er een gedicht aan te wijden? Of 
deed hij dat wel, maa r is het verloren gegaan? 

De conciërge 

Scheepmaker heeft zestien j aa r lang zijn werk als conciërge van het ge
meentehuis verricht. In het koude jaargetijde moest hij, voordat zijn veld-
wachtersdienst in Breukelen-St. Pieters begon, de kachels aanmaken en de 
olielampen aansteken. Bij het schoonmaken van de lokalen zal zijn vrouw 
hem zeker geholpen hebben, want dat moest vaak in de late avonduren of 
's morgens vroeg gebeuren. Gedurende de wintermaanden werden de loka
len immers verhuurd aan de Afdeling Breukelen van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, die er vanaf 1862 vergaderingen en "volksvoorlezin
gen" hield. Vanaf 1865 werd de bovenzaal van het gemeentehuis ook door de 
Tekenschool van deze Maatschappij gebruikt voor avondlessen. In 1873 wer
den daarvoor onderwijzers van de ambachtschool u i t Amste rdam aange
trokken.1 7 

Omdat he t inkomen van Scheepmaker na zijn pens ioner ing als veld
wachter gehalveerd was, verzocht hij het gemeentebestuur hem vrijstelling 
te geven van de personele belasting voor de door hem gebruikte kamers in 
het gemeentehuis. Op 24 september 1867 verleende de gemeenteraad hem 
deze vrijstelling en kreeg hij rest i tut ie van de reeds betaa lde belast ing
gelden. Scheepmaker was nu overdag vrij en assisteerde soms de secretarie
ambtenaar en gemeente-ontvanger Dirk van der Veen. 

Hij werd daarvoor beloond, want in 1867 gaf he t gemeentebes tuur hem een gratifi
catie van ƒ 25 voor "schrijfwerk en andere diensten door hem ter secretarie gepresteerd".1 8 
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Scheepmaker kreeg daarna een salaris van ƒ 25 per jaar . De in 1872 benoemde burgemees
ter P.L.A. Collard vond dit echter te weinig, waarna het op zijn voorstel door de gemeente
raad met ingang van 1 januari 1874 werd verdubbeld tot ƒ 50 per jaar.19 Van 1872 tot 1877 
ontving Scheepmaker bovendien een gratificatie van ƒ 25 voor zijn werk als conciërge of 
bewaarder van het gemeentehuis.2 0 

Het werk van Scheepmaker nam in 1874 toe. Toen besloot de gemeente
raad "het waschhok naas t het gemeentehuis" als wachtlokaal in te richten, 
"waar de Nachtwachts bij het doen hunner ronde van tijd tot tijd kunnen 
schui len" . 2 1 In 1877 werd bekend, dat het kantongerecht van Loenen naar 
Breukelen zou worden verplaatst. De gemeenteraad besloot daarop het ge
meentehuis te verbouwen naar een tekening van architect Van der Werf. De 
zijvleugels kregen, aansluitend bij het middengedeelte, een bovenverdieping 
w a a r he t kan tongerecht gehuisvest zou worden (zie Afbeelding 3). Het 
naastgelegen gebouw met de soepkeuken en het wachtlokaal moest tot huis 
van bewaring verbouwd worden en zou er een verdieping met twee cellen bij 
krijgen (zie Afbeelding 4). Na goedkeuring van de plannen door Gedepu
teerde Staten van Utrecht vond op 13 maart 1878 de aanbesteding plaats .2 2 

De conciërge-gemeentebode zou voortaan een zwaardere taak krijgen en ook 
worden benoemd als gevangenbewaarder bij het kantongerecht. Dit zou te 
veel worden voor de 87-jarige Scheepmaker. Die was bereid terug te treden, 
waarna de burgemeester op 19 september 1877 van de gemeenteraad vol
macht kreeg "de conciërgewoning op de thans bestaande voorwaarden door 
veldwachter Van Dijk te laten betrekken en K. Scheepmaker te laten verhui
zen naa r de woning van G. van Dijk aan het Kerkplein".23 

Kri jns opvolger Willem van Dijk24 was de 30-jarige zoon van veldwachter Gijsbert van 
Dijk. Willem was sinds kort veldwachter in de gemeente Ruwiel en kwam na de verbou
wing op 1 mei 1878 in het gemeentehuis, wijk A nr. 88 te Breukelen wonen. Vader Gijsbert 
van Dijk verhuisde met zijn gezin van Kerkhof nr. 52 (nu Kerkplein 16) naa r Ke rks t r aa t 
nr. 85, waar hij op 24 maar t 1878 overleed. 

Krijn Scheepmaker betrok al in j anuar i 1878 de vrijgekomen veldwach
terswoning op het Kerkhof. Die vormde het linker deel van de dubbele wo
ning, waar in ook de gemeentewerkman-lantaarnopsteker Cornells van den 
Hoed woonde. Scheepmaker moest nu zelf zijn huur betalen en vroeg daar
om een toelage van het gemeentebestuur, "aangezien het genot der vrije 
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Afb. 3. Werktekening voor de verbouwing van het gemeentehuis in 1877. 
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woning na zijn vertrek uit het gemeentehuis heeft opgehouden". De ge
meenteraad besloot op 11 februari 1878 hem jaarlijks een aanvulling op zijn 
pensioen te geven die overeenkwam met de huurwaarde van zijn nieuwe 
woning. 
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Afb. 4. Werktekening van de verbouwing van de soepkeuken tot Huis van Bewar ing in 
1877. 
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Het laatste gedicht 

De verhuizing naar de woning bij het kerkhof was voor Scheepmaker een 
emotionele gebeurtenis. Hij dacht nu nog maar eenmaal te zullen verhuizen 
en wel naar zijn graf. Daarover schreef hij het gedicht "Ter gedagtenis". 

De tekst "Zij leven voor God", die op het kerkhofhek naast zijn huis stond, 
gaf hem hoop op eeuwig leven en vertrouwen in de toekomst. 

Ter gedagtenis 
(Een K l i j n d e r h u i z i n g op dees Aard, 
Een grootte verhuizing Hemelwaard 
wi l len wij a l len hopen. ) 

Wij zijn nu uit het gemeente huis, 
Digt bij ons graf en Kerk of Kluis, 
Al waar de doode werde ontboden. 
Op het hek staat zij leven Goden. 
Is dit nu een oprechte Zin 
Dan is het sterven een gewin. 
Dan leven zij ter Eeren 
Voor God den Opperheren, 
In Jezus hunnen Koning, 
In zijn gemaakte woning, 
Die Jezus heeft bereidt, 
Van Euwigheid tot Euwigheid, (Amen) 

Opgemaakt en geschreven den 12 Januarij 
1878 door mij K. Scheepmaker 
in den Ouderdom van zeven en tagtig 
Jaren tien Maanden en zes dagen. 

K. Scheepmaker Janzoon 
Breukelen Nijenrode 
12 Januari 1878 

Krijn zal bij het schrijven van dit gedicht allereerst aan zichzelf hebben 
gedacht en niet hebben vermoed, dat zijn zeventien jaar jongere vrouw hem 
nog zou voorgaan. Ze overleed een halfjaar later, op 28 juli 1878, en werd op 
het kerkhof achter haar huis begraven. De hoogbejaarde weduwnaar bleef 
niet op het Kerkplein wonen, maar vertrok op 27 september 1878 naar zijn 
dochter Marretje in Amsterdam. Een jaar later, op 6 augustus 1879, ver
huisde hij naar Breukelen-St. Pieters, waar hij bij zijn dochter Geertrui 
introk. Die woonde met haar man Arnoldus van Dieën nog steeds aan de 
Weere bij "De Vliegende Kraai".25 Krijn overleed daar op 7 november 1881 in 
de leeftijd van ruim 91 jaar. Hij werd bij zijn vrouw in Breukelen-Nijenrode 
begraven. 

Krijn Scheepmaker was geen begaafd dichter, eerder een rijmelaar, 
maar heeft voor ons wel enkele dingen uit de geschiedenis van Breukelen 
vastgelegd. Voor zichzelf heeft hij het gezegde "Wie schrijft, die blijft" enigs
zins bewaarheid, want dank zij zijn gedichten hebben we de veldwachter 
leren kennen als een goed waarnemer van mens en natuur, en als een 
vroom man die bewogen was met het lot van zijn medemensen. 

Noten 

1 Krijn Scheepmaker, geb. Vreeland 6.3.1790 (zoon van J a n Scheepmaker en Geer t rui 
H a g e m a n ) , overl. Breukelen-St . P ie te rs 7.11.1881, Neder lands Hervormd, veldwach
ter-gemeentebode te Breukelen-St. Pieters van 1.11.1830 tot 1.8.1866, conciërge gemeen-
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t ehuis te Breukelen-Nijenrode van 1862 tot 1878; gehuwd met Marretje de Boer, geb. 
Vree land 1789 (dochter van Cornells de Boer en Oetje de Ronde), overl. Breuke len-
Nijenrode 2.11.1853. Het echtpaar had twee dochters: Geertrui, geb. Vreeland 19.9.1820 
en Marretje, geb. Vreeland 13.7.1828. Krijn hertrouwde te Ruwiel op 20.4.1855 met Pietje 
Wesselman, geb. Ruwiel 31.12.1807 (weduwe van Cornelis Paardekoper , dochter van 
Pie ter Wesse lman en Gerritje Paardekoper), overl. Breukelen-Nijenrode 28.7.1878. 

2 Scheepmaker vermeldt dit in zijn her inneringsgedicht uit 1863: "Heden den Gedenk
dag van de Slag bij Lijpsig, in 1813, den 16. 17 en 18 October". In de zes strofen van dit ge
dicht beschrijft Krijn wat hij op he t slagveld heeft meegemaakt . In de tweede strofe 
s taa t : "Gebrom weergalmde door de Lucht, / De franschen gingen op de vlucht, / Al van 
he t vuur , da t h u n genaakte". De drie laats te strofen luiden: "De Aarde lag bezaaid met 
Lijken, / Wie zou bij t .aanzien niet bezwijken, / Van mannen in hun vleur en Krag t . / 
Ginds b randen Huizen, daar gehugten, / Men kon de menschen hooren zugten, / In de 
Akelige duis tere Nagt . // Ik was ook dier tijd, een van dien, / van duizenden omringt te 
zien, / van t vijands vuur en hagelbuijen. / Dog God heeft mij zigbaar bewaar t . / Dog 
duizenden zijn niet gespaard, / van 2 duizend S tuks kanons vuur Luijen. // Zoo is die 
Slag al voor die Stad, / Op Heiden grond toen plaats gehad, / Waar door zij dezen dag 
nog vieren. / Bij Lijpsig een der grootste magt, / Die de vorsten daar te zamen bragt , / 
Waar God h u n schonk, de Louerieren. - opgemaakt door mij K. Scheepmaker J a n z n den 
25 october 1863 te Breukelennijenrode". 

3 Archief gemeen tebes tuur Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te Breukelen) , Nieuw 
Archief, inv. nr. 398 - 400, Gemeenterekeningen 1830 en 1831. Uit de rekeningen blijkt, 
dat Scheepmaker in november 1830 veldwachter Jacob Kooper opvolgde. In he t eerste 
Gemeenteverslag van Breukelen-St. Pieters uit 1851 (Nieuw Archief inv. nr. 21) wordt 
hij genoemd als veldwachter en bode van de hele gemeente Breukelen-Proosdij (sic!). 
Hij werd bijgestaan door de gemeentebode Zeger Bakker in Breukeleveen. De te Breu
kelen-Nijenrode gesta t ioneerde hu lpmarechaussees verleenden ook in Breuke len-S t . 
Pie ters veil igheidsdiensten. De bode verzorgde de afkondigingen in de gemeente , door 
die op zondag "na de voormiddaggodsdienstoefening" bij een der hoofddeuren der ke rk 
af te lezen; in geval van spoed vond de afkondiging op een doordeweekse dag p laa ts , 
n a d a t de bevolk ing door klokkleppen of t rommels lag daarop opmerkzaam was ge
m a a k t . 

4 Archief gemeentebes tuur Breukelen-St. Pieters , Nieuw Archief, inv. nr . 54, brief nr . 
116, S taa t van he t policiewezen in de gemeente in 1861: "veldwachter K. Scheepmaker, 
geb. 1790, aangesteld 1830, tractement ƒ 160 + kleding, vroegere dienst militair, hoewel 
bejaard echter nog zeer geschikt". Zie ook inv. nr. 56 - 58, gemeenteverslagen over 1863, 
1864 en 1865. 

5 Archief gemeentebes tuur Breukelen-St. Pieters , Nieuw Archief, inv. nr . 59, brief nr . 92 
d.d. 1.8.1866. De gemeenterekening 1867 (inv. nr. 61) meldt: "pensioen aan den gewe
zen gemeenteveldwachter K. Scheepmaker ƒ 80". Dit pensioenbedrag wordt genoemd in 
de j aa r r eken ingen tot 1882 (inv. nr. 423). Krijn wordt opgevolgd door F r a n s Nul len, 
veldwachter te Maartensdijk (inv. nr. 59, brief nr. 78, 80 en 83). 

6 Bevolkingsregister Breukelen-St. Pieters 1849 - 1860, folio 151, Zandpad nr. 56. Even 
verder a a n de Weersloot woonde op nr . 55 ( later Zogdijk 70; de Zogdijk hee t t h a n s 
Scheendijk) dochter Geertrui met haa r man Arnold van Dieën en zes k inderen . Daar
tussen woonde op nr. 56a de sluiswachter Peter van Nedereind. 

7 Op Zandpad 12, "Vegt en Hoff', woonde omstreeks 1860 de familie Tjarda van Starken-
borg Stachouwer, op nr. 12a de arbeider H. Vervat, op nr. 13 de koopman Arie Snel, op nr. 
13a veldwachter Scheepmaker en op nr. 13b, de boerderij "Watervoor", woonde Reijer 
Rijkse me t zijn gezin. "Villa Nuova" en de gebouwen van fouragehandel S t reng waren 
er toen nog niet. 

8 Zie B. Barelds, 1987. De gemeente Breukelen en h a a r secretarieën. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 88 - 101. De bijgevoegde Afbeelding 5 
toont niet het gemeentehuis van 1862 maar dat van 1878, toen ook de zijvleugels een bo
venverdieping kregen om daarin en in de bovenzaal van he t middengedeelte h e t kan 
tongerecht te kunnen onderbrengen. 

9 Gijsbert van Dijk, geb. Neerlangbroek 6.12.1818, overl. Breukelen-Nijenrode 24.3.1878, 
gehuwd met Eva van der Lee, geb. Neerlangbroek 10.10.1825. Zijn kleinzoon en naam
genoot vestigde later een boekhandel en drukkerij in de Achterstraat , nu Kerkbrink te 
B reuke l en . 

10 Gemeen tea rch ie f Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. nr . NN4 , 
Notulen Raadsvergaderingen 1858 - 1867, vergadering van 4.6.1862. 
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11 Archief gemeentebestuur Breukelen-St. Pieters, Nieuw Archief, inv. nr. 3, Raadsnotu-
len 1850 - 1864, vergadering van 23.6.1862. 

12 In de gemeenteraadsvergader ing van 1.9.1863 stelde huisar t s Floris Vos voor de kelder 
te verhuren, m a a r dat voorstel werd aangehouden. 

13 A.A. Manten, 1993. Het Regthuys van Breukelen met bijbehoren in 1597. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 46 - 47. 

14 H.J . van Es, 1992. Boerderij S ter reschans in Oukoop. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 98 - 103, in het bijzonder blz. 99. 

15 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 371, extract t e s t ament d.d. 
21.9.1804. 

16 Onder he t gedicht s taat : "IJnde van onze rijs op den 12 Julij 1868 van Amsterdam en 
Breukelen H. Scheepmaker , K. Scheepmaker en R. Rijkse". 

17 A r c h i e f B r e u k e l e n - N i j e n r o d e , i nv . n r . NN 4, g e m e e n t e r a a d s v e r g a d e r i n g e n op 
30.10.1862 (huurprijs ƒ 50 per jaar), 17.8.1863 (huurprijs ƒ 40) en 17.8.1865 (verzoek om 
kosteloos gebruik der bovenzaal ten dienste van de tekenschool; de huur wordt dan ƒ 20 
me t grat is verwarming). Tot 1873 bleef de huur ƒ 20 per jaar . Volgens inv. nr. NN 5 d.d. 
8.8.1873 ontving de gemeenteraad toen een verzoek van de heer Schalij, voorzitter van 
de Afd. Breukelen der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, om subsidie voor de te
kenschool die anders "uit gebrek aan de noodige onders teuning noodzakelijk moet te 
niet gaan". De voorzitter van de gemeenteraad zei, dat "eenige Heeren van Breukelen-
St. Pie ters het belang beseffende van zodanige inrigting, bereid zijn dezelve krachtda
dig te ondersteunen en dat het bestuur der teekenschool zich voorstelt in de inrichting ee
nige wijziging te brengen door o.a. in plaats van 4 nu 8 maanden 's j a a r s les te geven 
en onderwijzers der ambachtschool uit Amsterdam te engageren". Besloten werd voor
lopig voor een jaar een subsidie van ƒ 100 toe te kennen. 

18 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr . NN 4, vergadering van 17.5.1867. 
19 Gemeentearchief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. NN 5, Notulen Gemeente raad 1868 -

1882, vergadering van 25.9.1874. 
20 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr . NN 5, vergaderingen van 17.9.1872, 3.10.1873, 

15.1.1875, 25.1.1876 en 17.5.1878. 
21 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr . NN 5, vergadering van 8.11.1874. 
22 Gemeentearchief Breukelen-Nijenrode, inv. nr . NN 5, vergader ingen van 10.4.1877 en 

8.2.1878. Zie ook inv. nr . 1409, Gebouwen: openbare aanbesteding "van het verbouwen 
van het raadhuis voor kantongerecht en van het inrichten der soeploods tot huis van be
waring". Er waren twee inschrijvingen voor het metselwerk (J . Hageman ƒ 2095, G. en 
W. Vermeulen en Koenen ƒ 2157) en zes voor het t immerwerk (G.H. van der Wilt ƒ 2035, 
D. Koning ƒ 1698, N.E. Gerwig ƒ 1780, H. van den Grampel ƒ 2110, H. Griffioen ƒ 1950 
en P. van Schaik ui t Ter Aa ƒ 2051). Het werk werd gegund aan Hageman (borgen 
Griffioen en Gerwig) en Koning (borgen G. Vermeulen en B. Breuninghoff). 

23 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr . NN 5, vergadering van 19.9.1877. 
24 Wil lem van Dijk, geb . Neer l angbroek 6.7.1848. Van Dijk was aanvanke l i jk tu in-

knecht en werd op 18.9.1877 benoemd tot veldwachter te Ruwiel. Van 1885 tot 1937 was hij 
ook mark tmees te r van de kaasmark t (zie H.J. van Es, 1989. De k a a s m a r k t in Breuke
len (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr . 4, blz. 177 - 187). 

25 Volgens he t bevolkingsregis ter van Breukelen-St. P ie ters was he t adres van Arnold 
van Dieën in 1860 "Zogdijk, wijk B nr. 70"; in 1870 kreeg dit huis de aanduiding "Zand
pad, wijk A nr 103", la ter nr. 112. De sluiswachter Petrus van Oostveen woonde Zandpad 
nr. 71, in 1870 vernummerd tot 105, later 114. In 1879 werd Van Oostveen opgevolgd door 
s luiswachter Gi jsber tus Peek. Arnolds zoon Hendr ik van Dieën (geb. Breukelen-St . 
Pieters 16.4.1841) was in 1878 met vrouw en twee dochters naas t zijn ouders op nr. 113 
komen wonen. 
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Mijn oude fietszadel 

Paul van Warmerdam 

G.S. van Ruwiellan 84, 3621 XB Breukelen 

Onlangs heb ik het zadel van mijn oude fiets aan de Historische Kring 
Breukelen geschonken. Bij die gelegenheid kwamen de volgende herinne
ringen bij mij boven. 

Toen ik, heel lang geleden, mijn Simplex rijwiel kocht, in de Spuistraat in 
Amsterdam, vertelde de verkoper/fietsenmaker me dat ik een echt oude 
Amsterdamse politiefiets had aangeschaft. Een steil en hoog voertuig. Als ik 
er naast liep, voelde het in het begin aan alsof ik zelf ook een politie-agent 
was. Het ontbrak er nog maar aan dat er een dubbele stang op zat. De fiets 
had een strenge stuurstang, een omgekeerd racestuur dacht ik later wel-
eens, als een racefietser mij voorbij schoot. 

Mijn politiefiets had het mooiste en bijna het oudste zadel van Breukelen. 
Dat zadel was van een kwaliteit en comfort die je bij geen enkele tegenwoor
dige fiets meer vindt; als ik er op ging zitten, waande ik me in een fauteuil. 
Het paste zich aan aan je zitvlak: het had dubbele veren. Toen mijn - inmid
dels volwassen - kinderen nog klein waren en weleens achterop zaten, kre
gen ze altijd de waarschuwing te horen: "Hou je niet vast aan de veren van 
het zadel, want daar kunnen je vingers lelijk tussen bekneld raken". 

Mijn buurman heeft de hele fiets eens uit elkaar gehaald en opgeknapt; 
de fiets liep niet zo licht meer als ik had gehoopt. Het merk Simplex stond 
groot op de horizontale en de verticale stangen; mijn buurman meende er 
ook goed aan te doen mijn naam er voluit op te zetten. Dat daarmee PGEM 
van Warmerdam ook tot Simplex werd bestempeld, was een bijeffect dat ik 
vervelend maar hij kennelijk erg leuk vond. Sindsdien leek het wel of mijn 
prachtige klassieke fiets in heel Breukelen bekend was. Het werkte beter 
tegen diefstal en vandalisme dan een ingegraveerde postcode. 

Toen ik eens bij fietsenmaker Age van 't Hoff was, zei deze opeens: "Zo te 
zien, is het zadel misschien wel bij Knoop gemaakt; die had hier een zadel
makerij". Ik herinnerde me toen dat er inderdaad oorspronkelijk een naam
plaatje van Knoop achter op het zadel had gezeten, maar dat dat er afge
raakt of gestolen is. 

Van 't Hoff bleek in zijn jonge jaren bij de firma Kooij in Mijdrecht ge
werkt te hebben, waar dit soort fietsen gemaakt werden. Ook had hij daar 
nog soortgelijke zadels gemaakt. Ze noemden die zweefzadels, vanwege de 
zweef/hangveren die steunden op een brug die van achteren naar voren liep, 
op ruime afstand onder de 'zitting'. "Je had wel enige behendigheid nodig 
om de kopveren in elkaar te vlechten. Die hang/zweefveer was een verhaal 
apart. We maakten eerst veren van anderhalve meter en dan knipten we die 
op lengte af: negen rondingen. Daar werd dan een bout met schroefdraad 
doorheen gemanoeuvreerd waar de bovenveer op moest; daar weer een moer 
op en dat ging vast aan de brug. Het was een heel secuur karweitje." 

Van 't Hoff woont al sinds 1936 in Breukelen, waar hij oorspronkelijk 
twee huisjes huurde: in het ene ging hij wonen en in het andere begon hij 
een rijwielherstelplaats. Zijn vader was vanouds fietsenmaker in Vinke
veen; hij werd het in Breukelen. 
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Het ijspakhuis van Griffioen in Oud Aa 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Tussen Oud Aa 4 en 6 zijn nog belangrijke, maar helaas zeldzaam gewor
den, tastbare herinneringen aanwezig aan de inventiviteit en ondernemings
zin van gewone hardwerkende mensen uit het eigen Breukelse verleden. 

Het betreft twee oude, door verwaarlozing vervallen pandjes, die ooit be
drijfsgebouwen waren van de voormalige vishandel Griffioen, te weten een 
belangwekkend ijspakhuis met bijbehorende werkruimte. Ernaast ligt een, 
eveneens verwaarloosd, waardevol hoogstamboomgaardje. 

Enkele grepen uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de koeltechniek 

Eerst in het kort iets over de geschiedenis van de koeltechniek. 

De oudste schriftelijke bronnen over het bewaren van ijs stammen uit de 3de eeuw en 
komen uit China. In Japan haalde men 's winters blanke sneeuw hoog uit de bergen. Die 
sneeuw werd geborgen in met stro beklede putten en toegedekt met riet en aarde. In de 
zomer was sneeuw vermengd met wijn een luxueus drankje. 

In het begin van de 16de eeuw had in Italië de familie De Medici in haar Florentijnse 
tuinen koepels die in verbinding stonden met een ondergronds stelsel van ijskelders en 
ventilatiekanalen; met muilezels werden in de winter mandenvol ijs en sneeuw uit de ber
gen gehaald. Zelfs als het in de zomer bovengronds flink warm was, ontdooide het ijs in de 
ijskelders niet. Franse bezoekers die deze Italianen in hartje zomer met ijs gekoelde wijn 
zagen drinken, dachten aan hekserij; en als hier geen bovennnatuurlijke krachten aan 
het werk waren, moest het op z'n minst ongezond zijn. 

De ijsputtentechniek werd, na het huwelijk tussen Catharina de Medici en Henri, de 
tweede zoon van de Franse koning, in 1533, ook in Frankrijk toegepast. Men kon toen ook 
consumptieijs maken met natuurijs. In de zomer van 1534 werd in Parijs voor het eerst 
citroenijs gegeten, dat gemaakt was door Florentijnse gelatieri. 

In 1600 trouwde Henriette Maria de Medici met koning Karel Stuart I van 
Engeland. Via hun dochter Maria Stuart, die met de prins van Oranje 
trouwde, raakten de Nederlanders bekend met de ijstechniek. Vanaf de 18de 
eeuw werden bij een groot aantal paleizen en buitenplaatsen (Het Loo, 
Soestdijk, kasteel Groeneveld, enz.) ijskelders aangelegd, teneinde vis, fruit, 
dranken en melkprodukten gekoeld langer te kunnen bewaren. Het eten van 
ijs kwam hier pas later in de mode. IJspakhuizen lijken in de 19de eeuw in 
gebruik te zijn gekomen, toen de behoefte aan grote hoeveelheden ijs groeide. 
Er ontstond een ijshandel, met verkoop aan hotels, vishandelaren, restau
rants, enz. 

Dat tegenwoordig geen natuurlijk ijs meer voor koelingsdoeleinden wordt 
gebruikt, komt door de ontwikkelingen die de fabrieksmatige koeltechniek in 
de eerste helft van de 20ste eeuw doormaakte, zoals het machinaal vervaar
digen van ijs (de ijsmachine werd in 1876 uitgevonden) en het diepvriezen. 
Aanvankelijk hield de vishandel echter nog een voorkeur voor goed natuur
ijs, omdat fabrieksijs de vis blauwig kon kleuren. 

De gebouwen tussen Oud Aa 4 en 6 

Het Breukelse ijspakhuis met bijbehoren, waarvan nu nog belangrijke 
delen aanwezig zijn, werd in 1910 in opdracht van de vishandelaar Werner 
Griffioen gebouwd. Daarvoor stond op dezelfde plek een in 1870 gebouwd 
dubbelwandig houten ijspakhuis, dat was geïsoleerd met turfmolm, een in 
onze streek ruim voorhanden materiaal. 

Het gebruiken van natuurlijk ijs voor de vishandel hield verband met de 
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opkomst van snel vervoer over lange afstanden in de tweede helft van de 19de 
eeuw, zoals de spoortrein en de mailboot. 

He t eigenlijke i jspakhuis uit 1910 bestaat uit een op turf gefundeerd 
schuuracht ig gebouw met rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog, 
met mansardedak. Het pand heeft dubbele muren, bijna een halve meter 
van elkaar, waar tussen als isolatiemateriaal turfmolm was aangebracht . 
Ook op de houten zoldering lag een dikke laag turfmolm. De bui tenmuur 
was anderhalfsteens, de b innenmuur halfsteens; de totale muur was daar
door ruim 70 centimeter dik. Het gebouw bestond uit een voorportaal en een 
met een muur met deur daarvan gescheiden koelruimte waar in vis op ijs 
werd bewaard alvorens deze op transport werd gesteld; een voorganger van 
de huidige koelhuizen. De vloer van het voorportaal lag 60 centimeter, die 
van de koelruimte 120 centimeter onder het maaiveld. 

Aan het eigenlijke ijspakhuis vastgebouwd is een tweede, vergelijkbaar 
pand (eveneens van één bouwlaag, maar met zadeldak) dat als werkruimte 
dienst deed en waarin de vis werd verpakt. De panden zijn onderling bin
nendoor verbonden en vormden bedrijfsmatig één geheel. 

Nauwe samenhang tussen ijspakhuis en rivier de Aa 

De relatie tussen het ijspakhuis van Griffioen en zijn directe omgeving is 
van cultuurhistorische betekenis. 

Een ijspakhuis moest dicht bij een waterrijke plek staan, met water van 
een betrouwbare, goede kwaliteit, waaruit op geschikte winterdagen snel vol
doende natuurijs kon worden gehaald om weer een jaar vooruit te kunnen. 

Hoe in de winter het vullen van een ijspakhuis met vers ijs in zijn werk 
ging, is in 1992 boeiend beschreven in dit tijdschrift door P. Bakker. 

In de hiervoor beschreven ui tvoering deed het Oud-Aase i j spakhuis 
dienst tot 1950; toen werd er een koelcel in geplaatst. Die aanpassing was 
nodig geworden omdat in 1950 de sluizen naar het Amsterdam-Rijnkanaal 
buiten gebruik werden gesteld. Daardoor werd de kwaliteit van het water in 
de Aa slechter, en bijgevolg ook die van het ijs. 

Van regionale betekenis 

Het ijspakhuis van Griffioen was van centrale betekenis voor een groot ge
bied. Uit de wijde omgeving - zoals uit Breukeleveen, Loosdrecht, Vinkeveen 
en Waverveen - kwamen de vangsten van de beroepsvissers naa r Griffioens 
vishandel . Ter plaatse hadden de vissers dikwijls tijdelijke voorzieningen, 
waaronder de voormalige ijsschuur nabij de grens tussen Breukeleveen en 
Muyeveld, die door P. Bakker is beschreven. In Tienhoven stond de ijs-
schuur bij de woning van visser/bootjesverhuurder Marten van Ee, aan het 
noordoosteinde van de huidige Laan van Niftarlake. 

Het bedrijf van Griffioen vormde het har t van het netwerk. Met paard en 
wagen, la ter per vrachtauto, werd de vis daar aangevoerd. Maar Griffioen 
haalde de vis ook wel van verder weg, tot zelfs uit Friesland. 

De ligging aan de Aa was niet alleen van belang voor het oogsten van de 
benodigde hoeveelheden ijs, maar ook voor het transport. Vanaf het ijspak
huis werd de verpakte vis in schuiten naar plekken gebracht waar hij kon 
worden overgeladen in grotere binnenvaartuigen of zeeschepen. Later was 
Griffioen ook een van de hoofdbelanghebbenden (met de kolenboeren en de 
slachterij Folkerts) bij het inmiddels al lang weer verdwenen goederenspoor-
wegstation van Breukelen. Het transport van de vis ging meestal in man
den. Daar in werden om en om lagen vis en ijs gedaan, gescheiden door vij-
gemat ten . 

Afze tmark ten werden gevonden in Frankr i jk , België, Duits land, Zwitser land en Enge
l a n d . E r waren onderlinge verschi l len. F rank r i j k nam vooral snoek af. Veel b ra sem ging 
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naa r Londen en Manchester , waar in het bijzonder het Joodse bevolkingsdeel een voorkeur 
had voor zoetwatervis boven zeevis. Ook veel paling ging naar Londen. Als de vis 's mid
dags ui t Breukelen werd verzonden, was hij de volgende ochtend in Billingsgate, de vis
m a r k t van Londen. Op donderdag gingen gewoonlijk zo'n 150 manden vis, vooral zeelt, 
naa r he t Roergebied, om daar op de vrijdag - de dag waarop Rooms-Katholieken t radi t io
neel vis a ten - te worden verkocht. 

Zeeltgat en karpervtfver 

Griffioen had ook voorzieningen gecreëerd voor het bewaren van levende 
vis, in de vorm van een zeeltgat en een karpervijver. Zeelt bracht rond de 
vangsttijd in de zomer maar een paar centen per kilo op, maar in het na jaar 
flink wat meer. Griffioen had met het afvalbloed van de slachterij Folkerts 
heel goedkoop zeeltvoer dicht bij de hand. Het weinige dat nog over is van die 
bewaarplaatsen voor levende vis (zie de foto op blz. 121 vanjaargang 6 [1991], 
nr. 3 van dit tijdschrift) wordt bedreigd door de voorgenomen verbreding van 
de rijksweg A2. 

Alleen he t ijspakhuis met direkte omgeving is heel misschien, als een be
tekenisvol monument van een belangrijke streekgebonden economische ac
tiviteit, nog te behouden. 

Slotopmerkingen 

Het ijspakhuis van Griffioen mag tot de belangrijkste in het land worden 
gerekend. In het gezaghebbende boek van Reinink en Vermeulen wordt er 
uitvoerig aandacht aan besteed. Er zijn er nog maar weinig van over. 

Al lang is de grond met daarop het i jspakhuis bezit van een Utrechts aannemersbedrijf . 
Aan onderhoud van de opstallen is niets meer gedaan. De bouwkundige toes tand is inmid
dels erg slecht. Da t is een bekende strategie: een gebouw dat men weg wil hebben ne t zo lang 
la ten verkrot ten to tda t men in brede kr ing bijval vindt voor de opvatting dat er weinig meer 
verloren gaa t als de bouwval wordt opgeruimd. 

Tussen 1981 en 1993 heeft de huidige eigenaar driemaal plannen ontwikkeld om op he t 
perceel tussen Oud Aa 4 en 6 woningen te bouwen, waarvoor dan het i jspakhuis met bij-
behoren zou moeten worden gesloopt. De Gemeente Breukelen was steeds bereid d a a r a a n 
medewerking te verlenen. Alle drie de procedures zijn verzand, de eerste en derde door een 
u i t sp raak van de Raad van State en de tweede door de stel l ingname van he t Ut rech tse 
provinciebes tuur . In de afwijzingen speelden overigens andere overwegingen dan monu
mentenzorg een hoofdrol. 

Wel is h e t zo, dat meteen al de eerste keer door omwonenden indringend is gewezen op 
de cul tuurhis tor ische betekenis van de panden die men wenste af te breken. Reeds l ang 
weet de gemeente Breukelen dus dat er tussen Oud Aa 4 en 6 een in onbruik geraakt , m a a r 
tot het waardevolle industriële erfgoed behorend ijspakhuis s taat . Niettemin heeft ze nooit 
moeite gedaan om het object gedegen te laten bestuderen en beschrijven teneinde he t als mo
nument te kunnen behouden, dan wel - als dat echt niet haalbaar blijkt - pas d a a r n a mede
werking te verlenen aan andere plannen voor die s tandplaa t s . Een pand van indus t r iee l -
archeologische waarde zonder meer aan de sloop prijsgeven is geen beleid meer da t in deze 
tijd past . 

Bronnen 

P. Bakker , 1992. De i jsschuur bij Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring Breuke len , 
jaargang 7, nr. 3, blz. 170 - 173. 

A.W. Rein ink en G. Vermeulen, 1984. I j ske lders , Koeltechnieken van Weleer . Ui tgever i j 
Heuff, Nieuwkoop, in het bijzonder, blz. 161 -163 , 169, 209 en 210. 

Dossiers inzake de procedures om het ijspakhuis te Oud Aa te mogen slopen in verband me t 
woningbouw. 
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Begraafplaatsen in de gemeente Breukelen (3) 
Nieuwer Ter Aa 

J a n Slingerland 
Baronielaan 25, 8302 MZ Emmeloord 

Soo comt die doot, diet al vertaert, 
onuersien, want hets haer aert. 

Jacob van Maerlant 

Als de bezoeker het dorp Nieuwer Ter Aa, een kleine "kern" binnen de 
Gemeente Breukelen met zo'n 600 - 700 inwoners, binnenkomt en automa
tisch bij het middelpunt - de kerk - terechtkomt, dan treft de rust, het schil
derachtige van deze kleine gemeenschap. Nieuwer Ter Aa wordt in de volks
mond vaak Traai of Draai genoemd (vandaar de naam van het clubhuis van 
NITA, bij het voetbalveld: "Het Draaipunt"). 

Zoals alle (oorspronkelijk Rooms-Katholieke) oude kerken, staat de Neder
landse Hervormde Kerk met de achterkant naar het oosten en staat de toren 
aan de westkant. Afbeelding 1 toont de plattegrond van de kerk, met het 
kerkhof eromheen. In de zuidoosthoek, tegen de haag aan de straatzijde, 
s taa t een informatiebord met wetenswaardigheden over de kerk, dat de His
torische Kring Breukelen daar met hulp van de ANWB heeft geplaatst. 

De kerk is erg oud; hij werd het laatst gerestaureerd in 1956. Het interi
eur is een juweel: het orgel - de trots van het dorp - heeft een fraai besneden 
houten gevel en de preekstoel is prachtig. Het kerkgebouw is eigendom van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente in Nieuwer Ter Aa. Behalve de toren. 
Napoleon decreteerde rond 1810 onder andere dat de kerktorens eigendom 
van de burgerlijke gemeente moesten worden. En dat is deze toren nu nog. 

Achter het kerkgebouw stond tot 1972 een school. Dat is nu het vereni
gingsgebouw "Het Anker"; de N.H.-gemeente kocht het, toen in de Doude 
van Troostwijkstraat een nieuw schoolgebouw werd geplaatst . Dit is een 
school die steeds groeit doordat er meer kinderen van buitenaf komen: zes 
klassen, 11 leerkrachten, zo'n 150 leerlingen en een kleuterspeellokaal. Het 
is een echte dorpsschool, met een protestants-christelijke s ignatuur zoals 
het gehele dorp. De school is van de Vereniging van Gereformeerde Scholen 
(VGS). Het Anker zal verdwijnen, want er zijn grote plannen, die deze kern 
van Nieuwer Ter Aa rigoureus een ander aanzien zullen geven. 

Graven in de kerk 

Meteen na de bouw, in 1138 of kort daarna, is de kerk vermoedelijk tevens 
begraafplaats geworden. Toen kwamen zerken in gebruik, die gelijk met de 
kerkvloer lagen. Een zerk met behalve de naam van de overledene en even
tueel enkele details over die persoon soms ook een wapen of een huismerk 
eringebeiteld. Ook werden zerken wel voorzien van inscripties met veel 
symboliek: een vrouw die bij voorbeeld Trijntje Bos heette, kreeg een groep 
bomen uitgebeeld op haar zerk. 

Afb. 1. Plat tegrond van de Nederlandse Hervormde Kerk 
te Nieuwer Ter Aa. 
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Nog steeds vindt u in de kerk heel wat zerken met eeuwenoude teksten, 
bijvoorbeeld: 

"Ouwe Jan Evertsen in Demrick 1663" en "Cornelis Sijmensen in Demrick". Demme-
rik is een streek die ligt in de richting van Wilnis; de naam is afgeleid van Denemar
ken, omdat zich in de Middeleeuwen daar Deense Noormannen hebben gevestigd. 
"Jan Dircksen Bongenaer in den A-Bosch 1664" (B niet goed leesbaar). Dircksen is een 
patroniem (zoon van Dirck). Bongenaer is het Oudnederlandse woord voor trommelsla
ger; misschien een beroepsaanduiding die een achternaam is geworden? Het A-Bosch 
is het bos dat eeuwen geleden ten westen van Oud Aa lag. 
"Willem Jacobsen onder DRA-Bos". Voor "onder" zouden wij nu "bij" schrijven. 
DRA-Bos is hetzelfde bos als A-Bosch. Een eeuwenoude boerderij aan de Bosdijk heet 
nog "Drabos". 
"Ariaen Jansen Oucooper". Een voorouder van Adriaan, de zoon van Jan, kwam dus 
uit Oukoop, in het verlengde van Oud Aa; heel veel herkomstvermeldingen zijn in de 
loop der eeuwen tot achternamen geworden. Onder de naam van Ariaen staat een wa
penschild met een "huismerk" en het jaartal 16 63. Hetzelfde wapen en jaartal komen 
voor op een zerk er vlakbij met de naam Jan Cornelisen. 

De zerken in de ke rk zijn eigenlijk meer plavuizen van 60 x 60 cm. 
Zouden de zerken bij de restauratie van de vloer doormidden zijn gezaagd tot 
deze plavuisgrootte? 

In de kerkmuur aan de zuidzijde, vlak bij het koor, zit een grafsteen inge
metseld waarop s taa t : An. D. 1583 den 13en Novemb. sterf Egber t ter 
Brugghe pastoor hier begraven. Hij was vermoedelijk de laats te pastoor van 
Nieuwer Ter Aa want zijn sterfjaar ligt omstreeks de tijd van de Reformatie 
hier ter plaatse. 

De rijkste mensen kregen in de kerk de graven die het dichtst bij het al
t aa r lagen; dan stond men - zo was de gedachte - bij de wederkomst van 
Christus en de daaraan gepaard gaande opstanding der doden vooraan in 
de rij. Iedere Middeleeuwse kerk streefde bovendien naa r het verkrijgen van 
een of meer relikwieën van martelaren, die dan in het a l t aa r werden be
waard. Of de kerk van Nieuwer Ter Aa ooit relikwieën heeft bezeten, is mij 
niet bekend. 

De oude begraafplaats 

Niet iedereen werd in de kerk begraven: daar begraven was kostbaar, de 
kerk voer er wel bij, maar velen konden het daarvoor benodigde geld niet 
opbrengen. Maar bijvoorbeeld ook iemand die geduelleerd had - wat de kerk 
verbood - werd buiten de kerk begraven. 

Tot 1870 behoorde het kerkhof aan de Nederlandse-Hervormde kerkvoog
dij, daarna aan de Gemeenten Ruwiel en Loenersloot. Na de gemeentelijke 
herindeling van 1964 is de Gemeente Breukelen eigenaar. 

Kerk en kerkhof liggen op een verhoging van zo'n twee meter, nodig van
wege het vooral vroeger vaak hoge grondwaterpeil. Daarom worden er in de 
Gemeente Breukelen normaal ook niet meer dan twee doden boven elkaar 
begraven. 

De graven buiten bij de kerk liggen dicht opeen. Het kerkhof is goed on
derhouden. Officieel is het vol. Alleen als er in een gekocht graf nog iemand 
bij kan, wordt er nog wel eens begraven. 

Aan de westzijde van de kerk staat vóór de ingang van de toren - die be
hoorlijk scheef s taat - een klein gebouwtje in de hoek van het kerkhof. Dat is 
het "baarhuisje" (in Breukelen heet het "knekelhuisje", elders in Neder land 
"lijkenhuisje" - merkwaardig!). Dit baarhuisje zal men niet tegen de vlakte 
gooien, maa r restaureren. Het glas in lood is kapot, maa r de gebeeldhouwde 
versieringen bij ramen en deur zijn mooi en ongeschonden. Een simpel ge
bouwtje, maar typerend voor de omgeving. 

Links van de deur in de toren ligt het graf van de laats te burgemeester 
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van de Gemeenten Ruwiel en Loenersloot, Mr W.I. Doude van Troostwijk. 
Deze wilde in stilte ter aarde worden besteld; alleen zijn vrouw en kinderen 
waren erbij. Hij had de doodgraver opdracht gegeven, niet te zeggen voor 
wie de kuil was die hij moest graven. Dat heeft de doodgraver, tevens koster, 
dan ook niet gedaan. Deze Doude wenste niet bij zijn familie begraven te lig
gen. Hij koos een eenvoudige plaats. Een stille, bescheiden man. Het is een 
graf dat apart ligt van de vijf grafkelders van de familie Doude van Troost
wijk. 

Deze familie bewoonde de bui tenplaats Over Holland. Zij waren daar terecht gekomen 
nada t dit buiten door vererving in 1893 eigendom was geworden van Jkvr . Jacoba Henriet te 
M a r i a n n a Agatha Clifford (overleden 1927). De jonkvrouwe was gehuwd met Mr Hendrik 
Jacob Doude van Troostwijk, die burgemeester was van Loenersloot en Ruwiel. 

Door vererving kwam Over Holland daa rna aan Dirk Willem Doude van Troostwijk, 
die gehuwd was met Civile Royaards. In 1928 werd het verkocht aan Het Utrechts Land
schap. Alle Cliffords en Doude van Troostwijks, die op Over Holland gewoond hebben, zijn 
ter aarde besteld naas t de oude kerk van Nieuwer Ter Aa. 

Tussen de zerk van burgemeester Mr W.I. Doude van Troostwijk en de 
kerktoren groeit gras, zoals trouwens overal tussen de vele graven. Op deze 
plaats liggen hieronder echter twee of drie spiritusdrinkers begraven. 

Tot zo'n 40 - 50 jaar geleden werd het dorp van tijd tot tijd bezocht door zwervers, bede
l a a r s die langs de deuren gingen met een meelijwekkend verhaal . Wat ze langs de deuren 
bij e lkaar bedelden, werd omgezet in sterke drank en omdat spiri tus goedkoper was dan je
never, dronken ze dat. Levensgevaarli jk omdat spiri tus gemengd is met een giftige alco
holsoort, methylalcohol, die blindheid veroorzaakt. Enkele van die sp i r i tusdr inkers , die 
levenloos werden aangetroffen binnen de Gemeenten Ruwiel en Loenersloot en geen cent 
hadden gespaard voor h u n eigen begrafenis, werden conform de wet op kosten van de ge
meente op het plaatselijke kerkhof begraven, zonder grafteken. 

Als u vanaf het baarhuisje links langs de kerk over het kerkhof loopt, 
komt u bij de vele grafkelders; de plaats waar de 1ste- en 2de-klasse graven 
zijn. Aan de andere kant van de kerk, dus de zuidkant, liggen de 3de-klas-
sers . Aan de noordkant vindt u de belangrijke families zoals Doude van 
Troostwijk, Clifford.Van Oosterom, Verwoerd, Hooft van Kuyk, Heemskerck 
van Beest, Van Doorninck, Korver. 

De grafkelders zijn groot, wel drie meter diep, twee- of driedelig; dat bete
kent drie rijen van vier overledenen. Eén familiekelder is zó vol, dat er in 
1994 een nieuwe marmeren plaat op de dekplaat werd aangebracht met in
scripties van vele generaties begravenen uit dezelfde familie. Mensen uit fa
milies die hier generaties lang hebben gewoond, wensen nog graag hier te 
worden bijgezet. 

De nieuwe begraafplaats 

Groter tegenstelling dan tussen dat oude kerkhof en de nieuwe begraaf
plaats aan de zuidkant van het dorp is bijna niet mogelijk. 

De plek buiten de bebouwde kom is goed gekozen. De begraafplaats is aan
gelegd op een "best" s tuk weiland, dat door de Gemeenten Ruwiel en Loener
sloot te zamen werd overgenomen van veehouder Drogenbroek. Het was Hei
grond van de oeverwal ten westen van de rivier de Aa; er groeide goed gras 
(Engels en Frans raaigras) . 

De begraafplaats ligt aan 't Laantje, een schilderachtige polderweg die 
loopt van het dorp naar Oud Aa, tussen weilanden met knotwilgen door en 
met een sloot aan weerskanten. Het wordt in de volksmond het Laantje van 
Drogenbroek genoemd; deze gebruikte het weggetje om van zijn boerderij 
met huiskavel naar zijn andere land te komen. 

De gemeentesecretaris Magchiel van Zanten gaf de beide gemeenteraden 
in februari 1954 in vijf dichtbetypte vellen tekst en uitleg over de noodzaak 
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over te gaan tot koop van grond en aanleg van een nieuwe begraafplaats. Het 
kerkhof bij de kerk was vol en aan de aanleg van een nieuwe doden-akker 
was dus niet te ontkomen; de gemeentesecretaris schreef er bij, dat het kerk
hof al sinds eeuwen als zodanig in gebruik moest zijn geweest, gelet op de 
ouderdom van de kerk. De graven waren al meerdere malen geroerd en 
men kon daar niet mee doorgaan, want, zo schreef hij, het was voorgeko
men dat lijken nog niet geheel ontbonden waren en dat was in het dorp niet 
piëteitvol, want iedereen kent iedereen. 

De grond was verpacht aan de heer Drogenbroek door de erven van vrou
we Louise Marie Ghislaine Andrée Charlot te Burggravin de Spaelberch, 
Douairière van Maurice Marie Joseph Antoine François, Graaf de Launoy 
te Woluwe Saint-Pierre in België. Deze vrouwe overleed op 6 januar i 1953 en 
liet de enige erfgenamen, elf kinderen, haar eigendommen na, onder ande
re die grond langs de Aa. De zaken van de familie De Launoy werden behar
tigd door rentmeester Kronenburg in Neerlangbroek. 

In de raadsvergadering van 14 juni 1955 werd tot aankoop en aanleg be
sloten. De gemeenten kochten een halve hectare tegen 70 cent per vierkante 
meter . 

Het dossier inzake de nieuwe begraafplaats eindigt nogal curieus, want de r en tmees t e r 
van de familie De Launoy kwam in september 1956 met een brief waarin hij beweerde da t er 
paaltjes aan de slootrand stonden en dat hij een perceeltje had zien afgepaald groter dan 
overeengekomen. De m a a n d erop reageerde de gemeente dat n immer een vóór-ui tzet t ing 
was aangegeven zoals door de heer Kronenburg bedoeld. Het was beslist onjuist dat de heer 
Kronenburg dit kon hebben gezien. Er was pas afgepaald nadat de akte van aankoop was 
gepasseerd . 

Het tot begraafplaats bestemde perceel moest door het storten van zand tot 
2,15 meter boven de hoogste grondwaterstand opgehoogd worden. Zo kunnen 
twee overledenen boven elkaar worden begraven. Man en vrouw in één graf; 
dat wil de bevolking graag. 

Een begrenzingssloot en een haag eromheen moesten worden aangelegd, 
een aula, een baarhuisje en een bergplaats gebouwd. In maar t 1957 was de 
nieuwe begraafplaats voor ca. 450 graven, genoeg voor 50 jaren, gereed. 

Al meteen in datzelfde jaar werd de eerste gestorvene er begraven en nu 
rusten er reeds t ientallen voormalige inwoners van Nieuwer Ter Aa en om
geving op die halve hectare. 

Bronnen 

Nieuw Archief van de voormalige Gemeente Ruwiel (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. nr . 
1103,1094 en 1095. 

A.A. Manten, 1994. Nieuwer Ter Aa en omgeving van 1945 tot 1970 in de mondelinge over
levering (2). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 9, nr . 3, blz. 151 -160, 
in het bijzonder blz. 153 - 154. 

E. Munn ig Schmid t en A.J.A.M. Lisman, 1985. P laa t sen aan de Vecht en de Angs te l . 
Canale t to , Alphen aan den Rijn. 

R.J. Zoethout, 1956. Album over kerk, dorp en omgeving van Ter Aa, samengesteld op ver
zoek van de kerkvoogdij van de Neder lands Hervormde gemeente a ldaar . Eigen ui t 
gave van de kerkvoogdij, 47 blz. 

Rectificatie 

In het eerste deel van deze serie, dat verscheen in jaargang 9, nr. 1, s t aa t 
op blz. 54 een foto van een begrafenisstoet. Mevrouw Regina Klüvers liet me 
weten, dat dit de begrafenis betrof van haar grootmoeder, mevrouw Visser. 
Dat was op 30 oktober 1945, dus niet 1952/53 zoals ik op gezag van de nazaten 
van de heer Dirk van Dijk had geschreven. 

J . S . 
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Oude geschiedenis van Kockengen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Aan het eind van de 10de eeuw werd begonnen met het ontginnen van de 
veenwildernissen ten westen van de oeverlanden van Vecht en Aa. Spoedig 
daarna kwamen ook ontginningswerkzaamheden op gang vanuit het Oude-
Rijn-gebied naar het noorden.1 Het ontginningsblok Kockengen s tamt uit de 
vierde fase van de cul tuurtechnische werken die in de Vechtstreek h u n 
basis hadden.2 Oud-Kamerik en Kamerik-Mijzijde behoren tot de Oude-Rijn-
ontginningen. Teckop beslaat een restant dat tussen de naastgelegen gebie
den Kamerik en Kockengen nog was overgeschoten (vandaar dat de grenzen 
geen rechthoek vormen). Ook Spengen was zo'n restontginning. 

Ouderdom van de nederzetting Kockengen 

Uit gegevens over de betaling van de tijns (een oude vorm van grondbelas
ting) blijkt dat Teckop van vóór 1200 moet dateren.3 De ontginning Kocken
gen kwam eerder gereed dan Teckop en werd mogelijk in het midden van de 
12de eeuw gerealiseerd. 

Kockengen wordt soms ouder voorgesteld dan he t is. Dat vond zijn hoofdoorzaak in en
kele documenten ui t het eind van de 9de eeuw, waarin sprake is van mensen die in he t 
Latijn Cockingi genoemd werden. Het was natuurl i jk verleidelijk hen in verband te bren
gen met onze nederze t t ing Kockengen. Die veronderstel l ing is evenwel zo'n kleine eeuw 
geleden al weerlegd.4 Taalhistorici hebben duidelijk gemaakt dat de naam Cockingi sa
m e n h i n g me t he t woord 'coge', waarmee in West -Fr ies land nieuw ingedijkt l and werd 
aangeduid. Watervloeden die rond 860 optraden, maak ten het de bevolking in delen van 
he t huidige Noord-Holland behoorlijk moeilijk om zich in h u n woongebied te handhaven , 
m a a r men slaagde daar toch in door middel van de aanleg van dijken. 

Met grote hardnekkigheid komen we in de plaatselijke l i teratuur tot op de dag van van
daag de opmerking tegen dat Kockengen reeds werd genoemd in he t j a a r 866, toen de 
Noorman Roruk (Rorik) ui t de omgeving van Kockengen verdreven werd . s Rorik was ech
ter niet zomaar een plaatselijk allochtoon potentaatje, m a a r in zijn tijd een man van breed-
regionale be tekenis . Deze Deense heerser, die keizer Lothar ius noodgedwongen als zijn 
vazal had aangenomen , had zeggenschap over een groot, door (West-)Friezen bewoond 
gebied in Holland en aangrenzende delen van het Sticht Utrecht , met inbegrip van Dore-
s tad. Tijdens zijn bewind kreeg Rorik te maken met een opstand van de Friese bevolking, 
waardoor hij in 867 tijdelijk de wijk moest nemen. Het is niet denkbaar dat hij zich op de 
vlucht l iet jagen door hoogstenkele boeren die heel misschien zeer ver weg in de wildernis
sen achter Breukelen, Vleuten of Woerden soms wat jaagden of maaiden. De weers tand die 
hij ondervond duidt op een conflict in een landstreek waar - naar de begrippen van die tijd -
een groot aanta l mensen op de been gebracht kon worden, bijvoorbeeld het Westfriese gebied 
van de genoemde Cockingi en de omgeving daarvan . 

Doordat de gegevens waarop een enigszins betrouwbare ouderdomsbepa-
ling van Kockengen kan worden gebaseerd schaars zijn, mag de conclusie 
"midden van de 12de eeuw" niet zonder meer als omstreeks 1150 worden 
geïnterpreteerd, het kan ook zo'n 10 of 20 j aa r eerder of later zijn geweest. 
Een datering in de 12de eeuw, en dan niet helemaal aan het begin of eind 
daarvan, lijkt mij echter zeker. 

Ouderdom van de parochie en kerk van Kockengen 

Buitelaar trachtte aan de kerkelijke situatie informatie te ontlenen over 
de ouderdom van het dorp.6 Zijn redenering was: De parochie Kockengen 
ressorteerde onder het aartsdiaconaat van de koorbisschop, het geografisch 
niet aaneengesloten district waar de koorbisschop namens de bisschop van 
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Utrecht kerkelijke rechtsmacht uitoefende. De parochies die onder da t aar ts -
diaconaat vielen, zijn globaal genomen in de periode tussen 1075 en 1125 ge
sticht. In dat licht gezien, zou Kockengen dus betrekkelijk oud moeten zijn. 

Ik meen echter dat Buitelaar de zaak wat al te eenvoudig voorstelt. Eerder 
is in dit tijdschrift betoogd dat de parochie Kockengen naa r alle waarschijn
lijkheid veel jonger is dan de nederzett ing Kockengen, en werd gevormd 
door samenvoeging van delen van enkele oudere parochies.7 De grenzen van 
de parochie Kockengen lopen op sommige plaatsen dwars door de grenzen 
van de oude ontginningseenheden heen. 

Tot dusver zijn - en dat is een kerkhistorisch opvallend gegeven - uit de 
13de eeuw geen oorkonden bekend waarin de parochie van Kockengen wordt 
genoemd. Kerken worden in de schaarse oudste Stichts-Utrechtse archiva
lia naa r verhouding vaker genoemd dan burgerlijke zaken. Het zegt dus mo
gelijk wel iets dat uit de periode van de tweede helft 12de eeuw tot het midden 
van de 14de eeuw tot dusver geen enkele vermelding van kerk of parochie 
Kockengen aan het licht is gebracht. Het oudste register van kerken van de 
Dom te Utrecht, dat de periode 1257 - 1280 bestrijkt, noemt Kockengen niet.8 

In een akte van 10 mei 1350, inzake de eigendom van een halve hoeve land in 
Kockengen, is echter sprake van Amelius, zoon van Boyier, uit de parochie 
Kockengen.9 Tussen 1280 en 1350 lijkt Kockengen dus een afzonderlijke pa
rochie te zijn geworden. Bronnen die het stichtingsjaar nader kunnen preci
seren, zijn tot dusver niet gevonden. 

Tot welke parochie behoorden de mensen uit Kockengen en omgeving voordat een eigen 
parochie Kockengen werd ingesteld? In de wijde omgeving van Kockengen s tonden drie 
oude ke rken : in Breukelen, in Woerden en in Vleuten. De kerk van Woerden werd - even
als die van Breukelen - gesticht door Bonifatius en was een directe dochterkerk van de Dom 
in de s tad Utrecht . Ook de kerk van Vleuten was hoogstwaarschijnlijk zeer oud.1 0 Nog vóór 
de on tg inn ing van Kockengen kwam daar een vierde bij. In Mi, de k e r n van Mi l and 
( thans Meije, Zegveld en Kamerik-Mijzijde) stond van de vroeg-12de tot vroeg-13de eeuw 
een kerk , waarvan het Kapittel van St. Marie de patroon was. Hoewel de kerk van Breuke
len he t dichtste bij lag, is er geen enkele concrete aanwijzing dat de nederzet t ing Kocken
gen ooit deel heeft u i tgemaakt van de parochie Breukelen. De afstanden vanui t he t gebied 
van de la te re parochie Kockengen naa r de kerken van Vleuten, Woerden en Mi lagen in 
dezelfde orde van grootte. De gelovigen uit Kamerik kerkten gedeeltelijk in Mi, gedeelte
l i jk e l d e r s . 1 1 Voor Kockengen gold mogelijk hetzelfde, m a a r elke concrete in fo rmat i e 
hierover ontbreekt.1 2 

Opmerkeli jk is dat in de hoek tussen Vecht en Rijn alleen de parochies H a r m e i e n , 
Kamerik en Kockengen tot he t aartsdiaconaat van de koorbisschop behoorden. Dat k a n de 
volgende achtergrond hebben: Mogelijk omstreeks de tijd waarin een eind kwam aan de 
kerk van Mi werd de kerk van Harmeien gesticht, op he t oude land nabij de Oude Rijn, 
vermoedeli jk als dochter van die van Woerden.1 3 Evena l s a anvanke l i j k voor Woerden 
gold, behield de bisschop de kerkelijke jurisdictie in Harmeien voor zichzelf. De feitelijke 
u i toefen ing l iet hij over aan de koorbisschop, die aanvanke l i jk a ls zijn gede legee rde 
optrad, m a a r la ter in alles met de overige aar tsdiakens gelijkgesteld was. De nederze t t ing 
Kamerik , delen van Kockengen en de agrarische gebieden daaromheen , alle gelegen op 
he t nieuwe land, zijn zich na het wegvallen van de parochie Mi mogelijk noodgedwongen 
enige tijd meer op de parochie Harmeien gaan richten, ook al hadden de beide ke rnen vrij 
vroeg al wel een eigen kapel . Vervolgens werden zowel Kamer ik als Kockengen verheven 
tot zelfstandige parochies. Dat gebeurde echter vermoedelijk pas een eeuw of meer nada t de 
grote ontginningen van de veenwildernissen ter plaatse waren voltooid. Indien de k e r k e n 
van Kamer ik en Kockengen dochterkerken waren van de kerk van Ha rme ien , dan bleven 
ze me t de moederkerk b innen he t aa r t sd iaconaa t van de koorbisschop. Deze gang van 
zaken verklaart dan hun , ten opzichte van de andere parochies op het nieuwe land, uitzon
derlijke aar t sd iacona le indeling. 

Het gegeven dat de Utrechtse Domproost Meingotus, die genoemd wordt tussen 1118 en 
1131, aan he t Kapittel van Oudmunster een hoeve schonk die gelegen was in Por tengen 
(-Zuideinde),1 4 is ook in de door mij geschetste gang van zaken geheel ve rk l aa rbaa r en 
hoeft dus niet, zoals Buitelaar aanneemt,6 te wijzen op het toen al bes taan van een zelfstan
dige parochie Kockengen binnen het aartsdiaconaat van de koorbisschop. 

Uit het feit dat de parochie Kockengen onder het gezag van de koorbisschop kwam, valt 
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dus geen conclusie te t rekken inzake de ouderdom van de nederzett ing Kockengen. 
En passant stellen we vast dat al omstreeks 1125 in Portengen hoeven van eigenaar wis

selden, die volop in agrarisch gebruik waren. 

Een ander hier en daar gehoord argument voor een hoge ouderdom van de kerk van 
Kockengen houdt evenmin stand. Daarin wordt gewezen op de benedenbouw van de kerkto
ren, die er Romaans uitziet. Bij Romaanse bouwkunst denkt men aan de l lde-12de eeuw. 
Tien bouwlagen (ca. 80 cm) onderin de Kockengense kerktoren bes taan uit baks teenmate
riaal da t door zijn formaat (28-30 x 14-15,5 cm) op een hoge ouderdom lijkt te wijzen. Bij de 
res taurat ie van de kerk in 1958 werd echter vastgesteld dat het hier gaat om hergebruikt 
afbr a a k m ater i aa l . 1 5 

Herkomst van de naam Kockengen 

Bij twee eerdere gelegenheden is in dit tijdschrift betoogd dat de naam 
Kockengen terug te voeren valt op "le Pays de Cockange", dat is luilekker
land.2- 16 Daaraan valt hier niets nieuws toe te voegen. 

Sommige au teurs 1 7 leggen een verband tussen de laatste twee lettergrepen uit de naam 
Kockengen en het oude agrar ische begrip "eng", waarmee grond nabij een nederzet t ing 
werd aangeduid, die in gemeenschappeli jk gebruik was. Die veronders te l l ing is echter 
hoogst twijfelachtig. Engen vinden we alleen op hoge zandgronden (Hi lversumse eng, 
Naarde r eng) en oude riviergronden (Zweser eng bij Zuilen op de oeverwal van de Vecht', 
Vleuter eng op de oeverwal van de Oude Rijn), niet in de gecultiveerde veenwildernissen ' 
waar alle grond vanaf he t begin aan eigenaren toebedeeld was. Hoewel de nederzet t ing 
Kockengen ontstond op een door een veenriviertje achtergelaten strook klei, is he t onaan
nemelijk da t daar al vóór de tijd van de grote veenontginningen sprake was van geregelde 
ag ra r i sche bedrijfsvoering. 

Groeiende bisschoppelijke betrokkenheid bij het ontginningswerk 

Tijdens de ruim twee eeuwen die voor de ontginningen ten westen van de 
Vecht en Aa en ten noorden van de Oude Rijn nodig waren, verschoof het po
litieke decor. In de loop van die tijd ging de bisschop van Utrecht zich direc
ter met de ontginning van de veenwildernissen bemoeien. 

De oudere ontginningsgebieden ten westen van Breukelen waren alle
maal in het bezit van adellijke lieden. 

Otterspoorbroek en Oud Aa (in drie stukken ontgonnen), die in cultuur werden gebracht 
in de eerste ontginningsfase, waren in handen van het Huis Van Dolre, dat deze gerechts-
heerl i jkheden in leen uitgaf aan de heer op de Breukelse vroonhoeve De Poel. Portengen-
Noordeinde en Kortrijk, ui t de tweede ontginningsfase, waren aanvankel i jk vermoede
lijk eveneens van de Van Dolres en werden in leen uitgegeven aan de hee r op kas tee l 
Ruwiel, als belangrijkste bes tanddelen van he t Ruwielsgerecht. Portengen-Zuideinde en 
Vijfhoeven uit de derde ontginningsfase waren bisschoppelijke lenen, m a a r he t iets jonge
re Laag-Nieuwkoop kwam al vroeg in zijn bestaan in het bezit van he t Huis Ten Goye. Ik 
heb niet kunnen achterhalen of dat vanaf zijn ontstaan het geval is geweest, m a a r zo niet 
dan is he t hoe dan ook heel onwaarschijnlijk dat Laag-Nieuwkoop tevoren een rechts t reeks 
leen van de bisschop was. Deze ontginning werd door het Huis Ten Goye in leen uitgegeven 
aan de heren Uten Hamme, van he t Huis Den Ham, die van de bisschop al eerder de ge-
rechtsheer l i jkheden Portengen-Zuideinde en Vijfhoeven in leen gekregen hadden. 1 8 

Het na Laag-Nieuwkoop in cultuur gebrachte Kockengen werd - en dat is 
veelzeggend - evenals Portengen-Zuideinde een rechtstreeks leen van de bis
schop. Hetzelfde gold voor Spengen, Oud-Kamerik en Kamerik-Mijzijde. 

De nadrukkelijker betrokkenheid van de bisschop in de loop der tijd is be
grijpelijk omdat de graaf van Holland zich eveneens actief met het ontgin
ningswerk inliet en de territoriale grens tussen het graafschap Holland en 
het Nedersticht in de 12de eeuw nog niet precies vaststond.19 Het verloop van 
de ontginningsinspanningen zou bepalen waar die grens kwam te liggen. 
Toen de Hollandse en Stichtse ontginners elkaar naderden aan weerszijden 
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van het riviertje de Mije, werd voorzich
tig te werk gegaan. In de strijd tussen 
graaf en bisschop werd in 1202 en 1204 
de Mije als grenslinie gebruikt.20 Het 
noordelijkste deel van Kamerik-Mij
zijde en het Zegvelderbroek ten zuiden 
van de Mije en de ontginningen Nieuw
koop en Noorden ten noordwesten van 
de Mije, alle deel uitmakend van de 
nieuwe grens tussen het Sticht en Hol
land, werden pas na 1204 in cultuur 
gebracht.21 

Bestuurlijke versnippering 

Bij zijn ontstaan zal de ontginning 
Kockengen als één gerechtsheerlijk-
heid zijn ingericht. Zoals in veel plaat
sen het geval was, trad in de periode 
daarna echter een versnippering op. 
Leengoederen werden meermalen op
gedeeld, vooral bij vererving. De inkom
sten die uit grond en openbare functies 
te verwerven waren, legden in die tijd 
meer gewicht in de schaal dan be
stuurlijke doelmatigheid. 

In het begin van de 14de eeuw was 
het kleine Kockengen zodoende ge
splitst in maar liefst vier afzonderlijke 
gerechtsheerlijkheden. De belangrijk
ste daarvan was het Kockengen-Wer-
ner van de Haar gerecht. De andere 
waren het Kockengen-Rusken gerecht, 
het Kockengen-Jan van Linschoten ge
recht en het Kockengen-Roevers ge
recht. Spengen was toen een afzonder
lijke gerechtsheerlijkheid, maar nauw 
verbonden met het Kockengen-van de 
Haar gerecht, en had eveneens Werner 
van de Haar als gerechtsheer.22 

De naamgever van het Kockengen-
Rusken gerecht blijkt uit andere bron 
voluit Rusken van Linschoten geheten 
te hebben.23 Volgens twee vermeldin
gen in oude hoefslaglij sten bezat hij te
vens het gerecht van 's-Gravesloot, on
der Kamerik.24 

Het Roeversgerecht werd ook wel het gerecht van de burggraaf van 
Montfoort genoemd (Hendrik de Rover was omstreeks 1300 burggraaf van 
Montfoort). 

In een lijst van leenmannen uit 1381 - 1383 staat het volgende: 
"Item die borchgrave van Montfoert hout . . . Cockengen, dagelix gerecht, t i jns en t ien

de" (in leen van de bisschop). 
"Boekei van der Haer houdt dat dagelix gerecht van Spengen, tijns en t ienden ende die 

kerkhove mi t t e r gifte van der kerke van Kockengen, tijns en t iende ende twe hoeven die 
gheleghen siin aen die andere side van Cockengen, dat dagelix gerecht, t ins ende t iende 
van der tween hoeven . . ,".25 

In 1394 werd Boekei van de Haar opnieuw beleend met datzelfde complex leengoederen, 

Gerverskop 

Gieltjesdorp 

- Vijfhoeven 

Portengen-Noordeinde, Kortrijk 

Oud Aa II 

• Oud Aa 

Otterspoorbroek 

Oud Aa 

• Oukoop 

Afb. 1. Tijdbalk me t de opeenvolgende 
ontginningen ten westen van Breuke-
len. Deze afbeelding is gemaakt om de 
gang van zaken wat inzichtel i jker te 
maken, m a a r wordt gepresenteerd met 
veel voorbehoud; over de precieze date
r ing van diverse ontginningen bestaat 
nog onzekerheid . 
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dat toen als volgt omschreven werd: "Die kerchoeve van Kockengen mit ter giften van der 
k i rken ende twe hoeven neffen der kirchoeve over den dike in des borchgraven gericht van 
Montfoert, gericht, tijns en tiende, dat gericht van Spengen, tijns ende tiende".26 Ongeveer 
dezelfde formulering zou in de 15de eeuw nog verschillende keren vaker worden gebruikt 
bij beleningen aan een lid van het geslacht Van de Haar . 

Uit de bovenstaande citaten komt het volgende beeld naar voren: Boekei 
van de Haar had gerecht, tijns en tienden in Spengen, van de kerkhoeve van 
Kockengen en van nog twee andere hoeven aldaar, alsmede de "gifte" (= het 
collatierecht) van de kerk in Kockengen in leen van de bisschop van Utrecht. 
De burggraaf van Montfoort had gerecht, tijns en tienden van een groot deel 
van de rest van Kockengen toebedeeld gekregen, ook als bisschoppelijk leen. 

Er bestond vóór en in de 16de eeuw evenwel nog een derde gerechtsheer-
lijkheid binnen Kockengen. Dat werd als aangrenzend gerecht genoemd 
toen Dirk van Zuylen van de Haar in 1537 van de bisschop het gerecht, met 
tijns en tienden, te Kockengen in leen kreeg, dat aan de bisschop was terug
gegeven door Joost, heer van Montfoort.27 

Dat nieuw aan Dirk van Zuylen toebedeelde gerecht werd toen als volgt beschreven: 
"Alsoe veel gerechts, thijns ende thiende mit allen sinen toebehoren, als jonker Joost, heer 
tot Montfoort in Cockengen te hebben plach, daer dieselve Dierick van Zulen van der Haer 
zuytwaert mit enen gerechte van tweeen hoeven ende jonckvrouwe Cornelia van Lockhorst 
gerechte, s treckende van den kerchove off tot aen die Hollandse kaede toe, beneden (= in he t 
noorden) n a e s t gelegen zijn" (cursivering van mij). 

Van der Aa schreef inzake Kockengen over een Lockhorstgerecht van twee maal vijf 
hoeven (één daarvan leenroerig aan het Kapittel van Oudmunster en het andere deel van 
Montfoort), een gerecht Kockengen en een gerecht Spengen.2 8 

Dit voert tot de navolgende conclusie: Kockengen-Lockhorstgerecht was 
de opvolger van de twee Van Linschotengerechten genoemd in de hoefslag-
lijst uit de vroeg-14de eeuw en lag ten dele in het uiterste zuiden en voor een 
ander deel in het uiterste noorden van de nederzetting Kockengen. Ten noord
oosten van het zuidelijkste blok van vijf hoeven van het Lockhorstgerecht lag 
de kerkhoeve en ten noorden daarvan weer het twee hoeven grote gerechts-
heerlijkheidje van de Van de Haars (later de Van Zuylens van de Haar), die 
ook leenman waren van de gerechtsheerlijkheid Spengen. De rest van Kock
engen vormde het Kockengen-Montfoortsgerecht. In 1537 kwamen alle 
Kockengense bezittingen van de families Van Zuylen van de Haar en Van 
Montfoort in één hand, maar de belening uit dat jaar27 geeft mij geen aan
wijzing dat de gerechtsheerlijkheden op dat moment ook officieel werden sa
mengevoegd. Zeer geruime tijd later schijnt echter wel een combinatie tot 
het gerecht Kockengen te hebben plaatsgevonden,29 dat tevens zeer nauw 
verbonden was met Spengen.30 

Onduidelijk blijft of he t eind van het leenverband van de Van Montfoorts met Kocken
gen in 1537 ook het zuidelijke blok van het Kockengen-Lockhorstgerecht betrof en dat blok 
toen een rechts t reeks bisschoppelijk leen aan de jonkvrouwe Van Lockhorst werd, in p laa ts 
van een achterleen. De mededeling van Van der Aa heeft duidelijk betrekking op een toen 
al (ver?) in he t verleden liggende situatie. 

De "gifte" van de kerk - het collatierecht 

In het bovenstaande is sprake van de kerkgift of collatie. Dat is een zaak 
die enige nadere toelichting vraagt. 

In het Middeleeuws kerkelijk recht gold de regel dat degene die een kerk 
stichtte of in de kosten van de eredienst voorzag, daarvoor het "jus patro-
natus" of patronaatsrecht verkreeg. Dit hield onder meer het collatierecht 
in; dat is het recht om een persoon aan de bisschop voor te dragen (presente
ren) voor de vervulling van het pastoorsambt. Zo'n voordracht was niet vrij
blijvend: indien de voorgedragene bekwaam bevonden werd, had hij het 
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recht om door de bisschop in het ambt te worden aangesteld. De patroon gaf 
dus in feite het ambt uit, met de daaraan verbonden inkomsten: de gift. 

Wat de kerk van Kockengen betreft, had de heer van De Haar het patro-
naatsrecht met de collatie. 

Het Kapittel van Oudmunster bezat het patronaatsrecht van de kerk van Vleuten (waar
mee ook de schenking, omstreeks 1125, aan dat kapit tel van l and in he t Zuideinde van 
Portengen in perspectief wordt geplaatst; grondbezit was in die tijd de meest solide inkom
stenbron). Het jongere Kapittel van St.-Marie was eerst patroon van de kerk van Mi en 
l a t e r van de kerk van Kamerik . 

Langdurige band van Kockengen met De Haar 

Er bestonden dus, zoals uit het voorafgaande blijkt, vanaf een heel vroeg 
stadium nauwe betrekkingen tussen De Haar en Kockengen. 

Volgens het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok uit 1788 werd 
kasteel De Haar omstreeks 1162 - 1165 gebouwd of bewoond door ene God
schalk (Godescalc), wiens nageslacht de naam Van de Haar aannam. Deze 
Godschalk was een zoon van Herman I en een jongere broer van Herman II 
van Woerden. Godschalk en Herman II van Woerden worden beiden ge
noemd in documenten uit 1165 en 1186.31 Het kasteel De Haar en de neder
zetting Kockengen stammen dus ongeveer uit dezelfde tijd. 

De nederzetting Kockengen ligt op dezelfde langgerekte kleirug als kas
teel De Haar. Vermoedelijk was er ook een oude wegverbinding tussen beide 
nederzettingen. Die smalle kleirug dankte zijn ontstaan aan een oud riviertje 
dat ooit de uitgestrekte veenwildernissen doorsneed en uitmondde in de Aa. 

De familiewapens van Van Woerden, Van de Haar en Uten H a m m e zijn vrijwel iden
t iek. Vermoedelijk waren ook de Uten Hammes afstammelingen van de Van Woerdens . 

In een ongedateerd stuk uit vermoedelijk de eerste helft van de 13de eeuw worden twee 
r idders Van de H a a r genoemd: Walterus miles de Haar en Goetscalcus miles de Hare (vul
gair Lat i jn: miles = r idder) . 3 2 Er waren toen dus ten minste twee personen die hun n a a m 
ont leenden aan he t Huis De Haar . Zij moeten volwassen nakomel ingen van de s t ich ter 
zijn geweest. De naam van één van hen, Godschalk, doet vermoeden da t hij een kleinzoon 
was van de Godschalk uit 1162 - 1165. 

In 1247 werd een Werner van de Haar genoemd in verband met he t Kapittel van Oud
muns te r . Hij was r idder en ministeriaal van de kerk (= de bisschop).32 

De naamgever van h e t in h e t voorafgaande genoemde Kockengen-Werner van de H a a r 
gerecht was een latere Werner van de Haar, van wie de oudste vermelding s t amt ui t 1282 en 
die waarschijnlijk in of kort voor 1309 overleed, enkele minderjar ige k inde ren n a l a t e n d 
waarvan de namen niet bekend zijn.32 

In de jaren 1307 - 1315 worden drie broers, Boekei, Egbrecht en Elias van der Haa r ver
meld, die verschillende malen bij moord en doodslag in het Sticht betrokken blijken te zijn 
geweest, maar we weten niet of dat kinderen van Werner waren.32 

In he t begin van de 14de eeuw werd het Huis De Haar - evenals he t gerecht Laag-
Nieuwkoop - in leen uitgegeven door het Leenhof van Goye.14 Hoe de heren Ten Goye het tot 
leenheren van De Haar hebben gebracht, is niet bekend. Tegen het midden van de 14de 
eeuw erfden de bezittingen van het Huis Ten Goye, met inbegrip van kasteel en gerechts-
heerli jkheid De Haar , over naa r he t Huis Van Vianen.1 4 In 1391 werd voor het eerst een 
l eenman van De H a a r bij name genoemd in de leenregisters van de Heren Van Vianen . 
Dat was dezelfde Boekei van de Haar , die ook in 1381 in een Stichtse lijst van l eenmannen 
al werd genoemd in verband met Kockengen en Spengen. 

De namen van de gerechtsheren van Kockengen tussen het midden van 
de 12de eeuw en 1381 zijn onbekend. Het is evenwel niet uit te sluiten dat er 
vanaf het begin een relatie heeft bestaan tussen het Huis De Haar en de ont
ginningen Kockengen en Spengen. 

Noten 

1 H. van der Linden, 1956. De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openleg
ging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Van Gorcum & Comp., Assen, 400 blz. 
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2 A.A. Manten, 1986. Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 1, blz. 11 - 20, in he t bijzonder 
biz. 14 en 15. 

3 Van der Linden, 1956, blz. 275. 
4 H. Blink, 1904. Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Neder land . 

Groningen, 2 delen; daarvan deel 1, blz. 107. 
5 Zie bijvoorbeeld de (slechte) h i s tor i sche beschrijving in de j aa r l i jks versch i jnende 

Gemeentegids Breukelen. Ook: J .C. Jongeneel (Samensteller), 1958. Gedenkschrif t sa
menges te ld bij gelegenheid van de overdracht en plechtige ingebruikneming van de ge
r e s t a u r e e r d e Neder lands Hervormde ke rk en toren te Kockengen. Ui tgave van de 
N.H.-gemeente van Kockengen, 58 blz., in het bijzonder blz. 47. 

6 A.L.P. Buitelaar, 1993. De Stichtse Ministerialiteit en de Ontginningen in de Utrechtse 
Vechtstreek. Verloren, Hilversum, 440 blz., in het bijzonder blz. 210. 

7 M. van Vliet, 1993. Hervormde kerk van Kockengen rijk aan his tor ische he r inner in 
gen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 7 - 13, in he t bij
zonder blz. 7. 

8 J .G.C. Joost ing en S. Muller Hzn, 1906. Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke 
rech t spraak in he t bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Eerste afdeeling. De indeling 
van he t bisdom. Deel 1. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van he t Oud-
Vaderlandsche Recht. Kemink en Zoon, Utrecht , Tweede Reeks, blz. 5: Register Kerke
lijke Tienden 1257 - '80. 

9 Archief van he t Kapittel Ten Dom (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 2711: "Amelius fili-
us Boyiers, laicus, par rochianus parrochie de Coccengen, vicinus vicinii de Ba r t an -
g h e n " . 

10 De k e r k van Vleuten is gewijd geweest aan Sint-Willebrord (J .G.C. Joos t ing en S. 
Muller Hzn, 1915. Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in he t bis
dom Utrecht in de Middeleeuwen. Eerste afdeeling. Deel 2. Werken der Vereeniging tot 
Ui tgaaf der Bronnen van he t Oud-Vaderlandsche Recht, Tweede Reeks, No. 17, blz. 
394). De verering van deze heilige begon al in de 8ste eeuw (H.J. Kok, 1959. De patroci-
nia van St. Willibrordus in he t Middeleeuwse bisdom Utrecht. Archief voor de Geschie
denis van de Katholieke Kerk in Nederland, deel 1, nr. 3, blz. 269 - 292). De Vleutense 
kerk ligt aan de oude loop van de Oude Rijn, zodat ze moet dateren uit de tijd van vóór 
he t graven van de Leidse Rijn. 

11 In een oorkonde uit 1131 (Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, nr. 333) is sprake van 
on tg inners die in Kamerik werkten, m a a r niet in Mi naar de kerk gingen. Dat doet 
vermoeden dat Kamerik toen al over een kapel beschikte. Na het verdwijnen van hun 
kerk (vermoedelijk verwoest in he t begin van de 13de eeuw) zijn veel parochianen van 
Mi in Kamerik gaan kerken, omdat daar toen he t voor hen dichtstbijzijnde godshuis 
stond. Mogelijk is Kamerik in de tweede helft van de 13de eeuw tot parochie verheven 
(in ieder geval had Kamer ik een kerk in 1293; zie Oorkondenboek van h e t St icht 
Utrecht, nrs. 2604, 2606 en 2609), waarbij de bisschop het Kapittel van St. Marie in com
pensat ie voor he t verlies van haar patronaatsrecht in Mi het patronaatsrecht van Kame
rik schonk (C. Dekker, 1977. De vorming van aartsdiakonaten in he t diocees Utrecht in 
de tweede helft van de 11e en het eerste kwart van de 12e eeuw. Geografisch Tijdschrift, 
nieuwe reeks, jaargang 11, nr. 5, blz. 339 - 360, in het bijzonder blz. 349). De gevolgen 
van he t wegvallen van de kerk van Mi werkten nog lang na. In 1312 werd Zegveld een 
zelfstandige parochie met een eigen kerk. In de stichtingsbrief van de kerk van Zegveld 
van 27 september 1312 s taat vermeld dat die kerk diende ter vervanging van de kerk die 
vroeger aan de Mije had gestaan (N. Plomp, 1972. Woerden 600 jaar stad, blz. 10). 

12 Niets wijst er op dat het Middeleeuwse Kockengen kerkelijk ooit georiënteerd was op de 
parochie Breukelen. Laag-Nieuwkoop en Portengen-Zuideinde (gelegen tussen Breuke
len en Kockengen), die ook wat het wereldlijk bestuur betreft op Vleuten georiënteerd 
waren , behoorden oorspronkelijk vrijwel zeker tot de parochie Vleuten. La ter zullen de 
gelovigen ui t Laag-Nieuwkoop en Portengen-Zuideinde mogelijk de godsdienstoefe
ningen in de kapel van De Haar hebben bijgewoond. Deze kapel viel onder de parochie 
Vleuten; dat blijkt uit een overeenkomst uit 1440 tussen de pastoor van Vleuten en de in
woners van he t gerecht De Haar , waar in de positie van deze kapel geregeld werd 
(Archief van he t Kapit tel van Oudmuns te r , inv. nr . 606). Onbegrijpelijk is waarom 
Joosting en Muller (1915, blz. 396) het aannemelijk probeerden te maken dat de kapel 
van De H a a r tot de parochie Kockengen zou hebben behoord, maar niettemin met Vleu
ten onder he t aar tsdiaconaat van de proost van Oudmunster viel. Waarschijnli jker is 
da t mensen uit he t dorp Kockengen enige tijd in Vleuten kerkten, maar concrete infor-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 1, 1996 



50 

matie over oude kerkelijke banden tussen het dorp Kockengen en Vleuten heb ik niet 
gevonden. Voor Teckop lag de kerk van Woerden he t minst ver weg, voor Spengen die 
van Mi. 

13 Het pa t ronaa t s rech t van de kerk van Harmeien behoorde aanvankeli jk aan de he ren 
Van Woerden. Volgens één oorkonde uit 1288 en twee uit 1293 (Oorkondenboek van he t 
Sticht Utrecht, nrs . 2351, 2573 en 2599) droeg Herman (VI) van Woerden dat recht over 
aan he t St.-Catharinaconvent te Utrecht. 

14 R. van Roijen (Red.), 1937. De oudste kapi t te l rekening van Oudmuns te r ui t he t j a a r 
1295. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, j aa rgang 58, blz. 1 -
50, in he t bijzonder blz. 12. 

15 H.M. van den Berg, 1959. De Ned. Herv. ke rk te Kockengen. Jaarboekje van "Oud-
Utrecht", 1959, blz. 73 - 85, in het bijzonder blz. 75 - 76. 

16 M.E.M. Kuu lke r s - Jungman , 1989. Het lu i lekker land van Kockengen. Tijdschrift His
torische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 14 - 18. 

17 Bijvoorbeeld J .C . Jongenee l , 1959. Grepen u i t de Geschiedenis v a n de G e m e e n t e 
Kockengen. N. Samsom, Alphen aan den Rijn, 3de druk, blz. 9. 

18 A.A. M a n t e n , 1994. Leenmannen en -vrouwen van de ge rech t shee r l i j khe id Laag -
Nieuwkoop, 1392 - 1727. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 9, nr . 4, blz. 
177 -192. 

19 L. Noordegraaf (Red.), P.C.M. Hoppenbrouwers, Cl. Leger, J . Joor, J .L. van Zanden en 
R. Peys , 1986. Agrarische Geschiedenis van Neder land - van preh is tor ie tot heden . 
Staatsui tgeveri j , 's-Gravenhage, 168 blz., in he t bijzonder blz. 25. 

20 N. Plomp, 1972. Woerden 600 jaar s tad. Uitgave Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen, 
Woerden, 150 blz., in het bijzonder blz. 10. 

21 P. Hender ikx , 1977. Globale periodisering van bewoning en ontginning. In: Ongepubli
ceerd gezamenl i jk manusc r ip t van de Doctoraa lwerkgroep Midde leeuwse Geschie 
denis 1976 - 1977. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, blz. 91 -
92. 

22 P.W.A. Immink en A.J. Maris, 1969. Regis t rum Guidonis. Het zogenaamde reg i s te r 
van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301 - 1317). Met aanslui tende stuk
ken tot 1320. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van he t Oud-Vaderland-
sche Recht, Derde Reeks, No. 23. Kemink en Zoon, Utrecht, 319 blz., in he t bijzonder blz. 
168 (hoefslaglijst). 

23 Immink en Maris, 1969, door de redacteuren toegevoegde index. 
24 Immink en Maris, 1969, blz. 167 en 200. 
25 S. Muller Fzn c.s., 1917 - 1922. Regesten van het archief van de bisschop van Utrecht 

(722 - 1528). Utrecht, 4 delen; daarin blz. 683. 
26 A.J. Maris , 1956. Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit he t landsheerlijke tijd

vak, deel 1. De Nederstichtse leenacten (1394 - 1581). Uitgave Ministerie van Onder
wijs, Kuns ten en Wetenschappen, 's-Gravenhage, nr. 188. 

27 Maris, 1956, nr. 187. 
28 A.J. van der Aa, 1845. Aardrijkskundig Woordenboek der Neder landen, deel 6. Jaco

bus Noorduyn, Gorinchem, blz. 506 - 507. 
29 Zie de k a a r t op blz. 214 in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 10 (1995), 

nr. 4. Wees er at tent op, dat op die kaar t het zuiden boven is. 
30 Zie ook A.N. Beets, ongedateerd (1988). Overzicht van opgeheven gerechten en gemeen

ten binnen h e t territoir van de gemeente Breuke len . Uitgave v a n de Provinc ia le Archief
inspectie Utrecht. Hij meldt uit 1537 een vereniging tot het gerecht Kockengen en Spen
gen, m a a r zegt niet aan welke bron(nen) hij da t ontleende. Ik vrees dat hij in zijn in ter 
pretat ie van de gebeurtenis in 1537 één stap te veel heeft gezet. 

31 Plomp, 1972, blz. C (tegenover blz. 7). Deze auteur acht het waarschijnlijk dat Godschalk 
Hermansz van Woerden inderdaad de stichter van De Haar was (blz. 15). 

32 O. Wt tewaal l , 1994. Vleuten - De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing (in 
reeks : Monumenten- inventar isa t ie Provincie Utrecht) . Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 
400 blz., in het bijzonder blz. 143 -144. 
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Zichtbare getuigen van de geschiedenis van 
het landschap 

Paul Vlaanderen 
Prins Bernhardweg 11, 3628 BM Kockengen 

Elk stukje grond heeft zijn eigen geschiedenis. Ook in de omgeving van Breukelen, 
Kockengen en Nieuwer Ter Aa zijn plekken aanwezig die vertellen van vroeger. 

In Nederland zijn he t vooral de ijstijden, de rivieren, de zee en natuurl i jk ook he t men
selijk handelen, die hun sporen in he t landschap achterlieten. 

Ijstijd 

De voorlaatste Ijstijd (circa 20 000 jaar geleden) heeft grote invloed gehad op het land
schap in onze omstreken. Scandinavische gletsjers drongen ver naa r he t zuiden op, tot on
geveer de lijn Haarlem - Arnhem. Ze stuwden de zandondergrond op en lieten veel s tenen 
en - vooral bij het afsmelten - ook zand achter. De Utrechtse Heuvelrug, het Gooi en de op-
welvingen onder Muiderberg en Nederhorst den Berg zijn toen gevormd. 

Onder Kockengen ligt de zandlaag op zo'n 9 meter diepte, terwijl in Kortrijk het zand op 
sommige plaatsen al op circa 2 meter onder het maaiveld wordt bereikt. Ook hier vertoont 
he t landoppervlak dat de I jst i jd achterliet dus hoogteverschillen. Die zandondergrond is tot 
op de dag van vandaag belangrijk voor ons: om te voorkomen dat onze huizen verzakken, 
heien we de funderingspalen tot op een stevige zandlaag. De waterplassen van de recreatie
s teunpunten Oortjespad en de Zwaan zijn ontstaan als zandputten, omdat veel zand nodig 
was voor de aanleg van de daar langs lopende Ir. Enschedeweg. De bodem van de Noorde
lijke Vinkeveense Plas werd in 1972 tot 50 meter diepte weggezogen om het zand te gebrui
ken bij de verstedeli jking van de Bijlmermeer. 

Kwel 

Door de zandlagen vindt grondwatertransport plaats van Heuvelrug en Gooi (tot circa 50 
à 60 meter boven NAP) n a a r lager gelegen gebieden. Deze kwel is op tal van plaatsen waar 

^ / 

Afb. 1. Belangrijkste getijdekreken, die op luchtfoto's thans als ruggen te zien zijn, in de 
polder Groot Mijdrecht en het gebied ten zuiden daarvan. De kreek rechts onder sluit aan op 
een t ak van de Kockengense stroomrug. (Uit A Bloed e.a., 1984. Van Wildernis tot Ronde 
Venen. Uitgave van de Stichting Wilnis 900 jaar , blz. 11.) 
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Vecht 's Graveland 

Aard van het sediment 

rietveen en zeggerietveen 

bosveen en eutroof broekveen r~ mi 

ES zeggeveen en mesotroof broekveen 

veenmosveen (grotendeels verveend) 

zware klei 

lichte klei en zavel 

^ j r iethoudende klei (meestal slap) 

modderklei (slap) 

matig fi jn zand 

K-<:HHKH zandige klei en grof zand 

Afb. 2. Schematische doorsnede van he t gebied tussen Vinkeveen en 's Graveland, met de 
zand- en klei-afzettingen van de Angstel (ontstaan doordat de Aa zijn oeverwal doorbrak) 
en de Vecht. Let er op dat de horizontale en de vertikale schaal niet gelijk zijn. (Uit Toe
lichting bij kaar tblad 31, Oost Utrecht, van de Bodemkaart van Nederland, 1970, blz. 34.) 

te nemen. In de winter bevriezen veel sloten in kwelgebieden niet (bijv. de weter ing van de 
polder Groot Mijdrecht langs de Ir. Enschedeweg, langs de Patmosweg in Wilnis bij he t ge
maal , in de Molenpolder en in de Bethunepolder). 

Ook door bepaalde plantengroei is kwel waar te nemen. Een voorbeeld is waterdr ieblad, 
da t in de omgeving van Tienhoven volop voorkomt, terwijl h e t in de omgeving van de 
Nieuwkoopse Plassen niet te vinden is. 

De zee 

Omstreeks 5500 - 3000 v. Chr. schoof de kustlijn enkele keren vanuit he t westen op tot 
dicht bij ons gebied. Ten westen van de kustgrens ontstond een kweldergebied. Vanui t een 
krekenstelsel werden zoute getijdenafzettingen (zavel, klei) afgezet. Omdat klei nauwe
lijks en veen s terk inkl inkt , liggen de kleine en grote kreken nu als ruggen in h e t l and
schap (vooral goed waarneembaar rond Mijdrecht; zie ook Afbeelding 1). Men v indt de 
waterplant Rupia, een zoutminnende plant, nog steeds tot in Portengen in de sloten. Ook het 
moeraszoutgras is een plant die soms langs de sloten rondom Kockengen wordt gevonden. 

Rivieren in de delta 

De r iv ie ren voerden grote hoeveelheden zand en klei mee n a a r h u n u i tmond ings -
gebied. De hoofdmondingen van de Rijn werden meermalen verlegd omdat ze vers top t 
r aak ten ; oude mondingen zijn nog te herkennen in de ondergrond van Egmond en Kat
wijk aan Zee. 

Voor ons gebied zijn de Vecht en de Oude Rijn met hun zijtakken van belang. De oer-
Vecht was een macht ige, brede rivier, waarvan de hoofdstroom vanaf Breukelen afweek 
van de huidige Vecht. Die hoofdstroom (waarvan de Aa nog over is) liep langs Nieuwer Ter 
Aa, waar de Angstel er vanaf takte . Het pakket klei dat langs de Aa ligt, is daarom groter 
en dikker dan dat langs de Vecht ten noorden van de kern Breukelen (Afbeelding 2). Een 
van de belangri jkste zi j takken van de Oude Rijn stroomde waar nu de Haarr i jn ligt, en 
verder via de Kockengense en Spengense stroomrug. De loop van dat oude riviertje is in he t 
landschap nog s teeds goed waarneembaar (Afbeelding 3). Er langs vinden we nu kle iput-
ten (bijv. nabij de Bijleveld en de Bovendijk in Wilnis), waaru i t klei is gehaa ld voor dijk-
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KOCKENGEN 

gemeentegrens 

Afb. 3. De ligging van de 
Kockengense s t r o o m r u g , 
die vo lgens o u d e r d o m s -
b e p a l i n g e n m e t b e h u l p 
van radioact ieve koolstof 
o m s t r e e k s 5000 v. C h r . 
werd gevormd. 

verzwaring. In 1994 werd nabij de Grote Heicop klei uit de Kockengense stroomrug afge
graven voor dijkverzwaring en ontstond daar een moerasgebied, als eerste aanze t voor 
na tuuron twikke l ing in een verbindingszone tussen de natuurgebieden van de Aa en de 
Bijleveld. De oude dorpskernen van Nieuwer Ter Aa en Kockengen zijn op r ivierkleirug-
gen gebouwd. De vroegere loop van kleinere riviertjes is nog steeds waarneembaar door 
hobbels in de wegen, zoals bij Oukoop, in de Portengense Zuwe en in de Schutterskade. 

Ontginning van het landschap 

Toen in de Middeleeuwen de mens de grote veengebieden in gebruik nam, werden 
bomen gekap t en moerassen ontwaterd. Door de s t rakke maten die werden gehan tee rd 
(circa 1250 meter vanaf de ontginningsweg het land in; circa 110 meter breed) kreeg iedere 
boerderij ongeveer dezelfde oppervlakte. Alle sloten werden met de hand uitgegraven en 
eeuwenlang periodiek met de hand geschoond. Een enorme klus waar veel (gast)arbeiders 
op af kwamen . 

Door de sloten kon he t overtollige water eerst op natuurli jke wijze naar de rivieren (bijv. 
Vecht, Amstel) afvloeien. Het lozen op de Oude Rijn gaf het eerst problemen; vooral in de 
streek tussen Gouda en Leiden kreeg men last van hoge waterstanden, waardoor a ldaar he t 
waterschap begon tegen te gaan dat hoger gelegen ontginningsgebieden ook op de Oude 
Rijn loosden. Dat leidde tot het graven van de Heicop en de Bijleveld. 

He t l and rond Kockengen lag oorspronkelijk gemiddeld zo'n 2 meter boven NAP. Na de 
ontg inning klonk h e t veen snel in, waardoor akkerbouw onmogelijk werd en g ras land de 
enige manie r werd om het land te blijven benut ten . Dijken werden aangelegd en molens 
gebouwd om het land niet onder water te laten verdwijnen. Het dalen van he t maaiveld in 
de loop der eeuwen ging ongeveer als volgt: 

1400 land gemiddeld circa + 2 meter boven NAP 
1500 land gemiddeld circa + 0,5 meter boven NAP 
1600 land gemiddeld ongeveer gelijk met de natuurli jke waterspiegel 
1900 land gemiddeld circa - 1 meter onder NAP 
2000 land gemiddeld circa - 2 meter onder NAP. 
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Boekbespreking 

Kees Mandemakers en Onno Boonstra (Red.), 1995. De Levensloop van de 
Utrechtse Bevolking in de 19e Eeuw. Uitgeverij VanGorcum, Assen, 186 blz., 
ISBN 9023230477, prijs ƒ 39,50. 

De Stichting Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (HSN) presen tee r t in dit 
boek h a a r eerste resul taten. Het doel van deze HSN is om, door middel van he t t r ekken van 
een representat ieve steekproef, een databestand aan te leggen van personen die in de perio
de 1812 - 1922 in Nederland zijn geboren. Van de geselecteerde personen wordt op basis van 
uiteenlopend openbaar bronnenmateriaal getracht hun levensloop te achterhalen. Het be
lang van dit werk is dat de wetenschap de beschikking krijgt over een gegevensbestand, 
waarmee de kennis over de geschiedenis van Nederland sterk kan worden ui tgebreid. Uit
gaande van dat bestand kan betrouwbaar historisch onderzoek worden gedaan naa r bij
voorbeeld sociologische, demografische, sociaal-geografische en rel igieuze ontwikkel in
gen. He t HSN-bes tand is verkri jgbaar bij he t In ternat ionaal In s t i t uu t voor Sociale Ge
schiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam; om privacy-redenen zonder de namen 
van de geselecteerde personen. 

Met de provincie Utrecht is begonnen, omdat Utrecht een redelijke afspiegeling is van 
Neder land als geheel. Dit deel van he t da tabes tand omvat ongeveer 3650 personen die, 
evenredig gespreid, in de provincie Utrecht werden geboren. Enkele van de u i tkomsten va t 
ik h i e ronder samen . 

In de generat ies die vóór 1860 zijn geboren is nog geen sprake van een verlenging van 
de gemiddelde levensduur en de levensduur van de mannen deed niet of nauweli jks onder 
voor die van de vrouwen. Pas onder geborenen uit 1860 en latere j a ren is sprake van een 
s teeds toenemende gemiddelde levensduur; grote verschillen tussen m a n n e n en vrouwen 
doen zich voor vanaf de geboortegeneratie 1883-92. De zuigelingensterfte was aanvanke
lijk relatief he t hoogst onder de intellectuelen en beambten, later onder de losse en onge
schoolde arbeiders . Stedelingen (inwoners van Utrecht en Amersfoort) t rouwden jonger 
dan mensen op het plat teland (alle overige personen in de steekproef). Boeren en mensen 
die hoger gekwalificeerde hoofdarbeid verrichtten, wachtten he t langst met t rouwen en had
den gemiddeld he t grootste leeftijdsverschil tussen bruidegom en bruid. Het analfabet isme 
was rond 1820 onder de mannen circa 20 % en onder de vrouwen ruim 42 %; voor beide 
sexen kwam het rond 1870 op het absolute minimum. De sociale mobiliteit (andere beroeps
groep dan de ouders) bleek opmerkelijk hoog: op he t platteland veranderde vóór 1900 gemid
deld genomen een derde van de inwoners van sociale groep, hetgeen daa rna steeg tot onge
veer de helft; in de twee steden lagen die getallen nog hoger. Desondanks veranderden de 
sociale verhoudingen in de samenleving er niet noemenswaardig door. De boerenbevol
king bleef door de jaren heen echter een vrij gesloten groep. 

Het bovenstaande geeft wellicht de indruk dat dit een droog boek vol tabellen, grafieken 
en cijfertjes is. De begeleidende tekst is echter zeer leesbaar en verhelderend voor de geïn
teresseerde leek. 

Behalve informatie gebaseerd op de eigen steekproef van de HSN worden ook veel we
tenswaard igheden vermeld die verkregen zijn uit l i t e ra tuurs tudie en officiële volkstell in
gen. Dat geldt in het bijzonder voor het meer algemeen beschouwende hoofdstuk 2: Het h a r t 
van Nederland - De provincie Utrecht in de periode 1800 - 1940. Interessant is daarin de 
constatering dat het Utrechtse platteland heel lang als het ware een mozaïek vormde van 
betrekkelijk stabiele regionale en plaatselijke culturen. Pas in de 19de eeuw, vooral in de 
tweede helft, veranderde dat. De deelname aan het lager onderwijs kwam vanui t een ach
t e r s t and pas toen op het landelijke gemiddelde. 

Vergelijkingen per gemeente worden, enkele uitzonderingen daarge la ten , in h e t boek 
he l aa s niet gemaakt . Evenmin vergelijkingen tussen, bijvoorbeeld, de mensen in de dor
pen, he t veenweidegebied en he t pi assengebied. Of tussen boeren en boerenarbeiders. Ook 
had ik graag een nader gekwantificeerd overzicht gezien van de verschil lende beroepen bij 
de m a n n e n en vrouwen (zo'n kwar t van de mannen oefende een ambacht uit, m a a r welk, 
en hoe verschoof dat beeld?). Er blijven dus heel wat wensen voor vervolgonderzoek. Maar 
de informatie die al wel is verzameld, is zeer de moeite waard. Hopelijk wacht he t HSN nog 
een lang en vruchtbaar leven. 

In een boek als dit wil men gemakkelijk bepaalde passages kunnen terugzoeken. Daar
om is het erg jammer dat een register ontbreekt. 

A . A . M . 
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Mededelingen van het bestuur 
Behalve de gebruikelijke vier tijdschriftafleveringen ontvangen de HKB-leden in 1996 

nog een speciaal jubi leumnummer, met foto's uit omstreeks 1900. Deze uitgave ter gelegen
heid van 10 jaar HKB wordt gelijktijdig met dit tijdschriftnummer verspreid. 

HKB-jaarvergadering, Kockengen, dinsdagavond 26 maart 1996 

De HKB-jaarvergadering is di tmaal in Kockengen, op 26 m a a r 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 dia-lezing door de heer G. Buist ui t Zwolle over 
oude, nog levende spreekwoorden. Hij zal diverse spreekwoorden verklaren die aan oude 
gebruiksvoorwerpen zijn ontleend en tevens met behulp van dia's het gebruik en de achter
gronden van die voorwerpen toelichten. Aan het eind van de avond geeft de heer Paul 
Vlaanderen met dia's een korte voorbeschouwing over de komende excursie l angs de Bijle-
veld en n a a r de molen van Spengen. Leden hebben gratis toegang tot de jaarvergader ing; 
niet-leden betalen ƒ 5,- entree. Het bestuur nodigt alle leden, ook die van buiten Kockengen, 
nadrukkel i jk uit de ledenvergader ing bij te wonen. 

Puzzehocht voor de jeugd, Breukelen, zaterdagochtend 20 april 1996 

In de ochtend van zaterdag 20 april zijn er puzzelwandeltochten door Breukelen-dorp 
voor de jeugd van 8 - 11 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 gra t i s ; anderen 
betalen ƒ 1,-. Met de best beantwoorde vragenlijsten zijn prijzen te verdienen. 

Jubileumavond, Boom en Bosch, Breukelen, woensdagavond 24 april 1996 

Op 23 april 1986 werd, na een vrij lange voorbereidingsperiode, in de raadszaal van he t 
gemeen tehu i s Boom en Bosch de Historische Kr ing Breukelen officieel opgericht. 

Woensdagavond 24 april 1996 is er om 20.00 uur een feestelijke jubileumbijeenkomst in 
die raadszaa l van Boom en Bosch. Deze avond begint met een voordracht door de Commis
sa r i s der Koningin in de provincie Utrecht , Jh r . Mr P. Beelaerts van Blokland; degenen 
die hem eerder hebben gehoord weten welk een buitengewoon goed verteller hij is. Daa rna 
volgt muziek uit de tijd van de Zegepralende Vecht, ten gehore gebracht door het Kamer
koor Breukelen. Tot slot is er een dia-geluidpresentatie met twee projectoren, verzorgd door 
de heer A. Pr ins (nadere aanbeveling overbodig) over geschiedenis langs de Vecht. 

U hoeft geen verjaarscadeautje mee te brengen; in plaats daarvan vragen we een jubi
leum-entreepri js (HKB-leden ƒ 10,-; niet-leden ƒ 15,-; vooraf toegangsbewijs kopen bij de 
eerste secretaris wordt sterk aangeraden). De netto-opbrengst willen we besteden aan een 
historisch projekt in de eigen gemeente. 

Cursus Breukelen in de Middeleeuwen 

De cursus Breukelen in de Middeleeuwen - in samenwerking met de s t icht ing SWIB -
op zes woensdagavonden, is inmiddels van s ta r t gegaan met een verheugend aan ta l cur
sis ten. Op afwisselende wijze wordt daar duizend j aa r plaatselijke geschiedenis besproken 
(van omstreeks 400 tot circa 1400). 

Oude fietsen in Kockengen, Nieuwer Ter Aa en Breukelen, zaterdag 27 april 1996 

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 het middaguur in Portengen en Nieuwer Ter Aa en in de middag in Breu-
kelen-Noord , Breuke len-Cent rum en Broeckland. Zij zullen op verschi l lende p l a a t s e n 
stoppen om belangstellenden gelegenheid te geven de fietsen en kostuums goed te bekijken. 

Wandelexcursie langs de Bijleveld en naar de molen van Spengen, zaterdag 4 mei 1996 

Zaterdagochtend 4 mei k u n t u deelnemen aan een wandelexcursie vanaf Kockengen 
n a a r de molen van Spengen; na een bezoek aan de molen wordt men overgevaren en gaat 
de wandel ing terug langs de oostoever van de Bijleveld. Onderweg kijken we n a a r sporen 
die oude riviertjes en de Middeleeuwse ontginningswerken in het landschap hebben ach
te rge la ten en naar dijkversterkingen, plekken waar voor dat doel klei gewonnen is en he t 
voormalig oeverland. In verband met deze excursie schreef Paul Vlaanderen he t art ikel 
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da t u v indt op blz. 51 van dit tijdschrift. In he t b lad Molenrevue van de S t ich t ing De 
Utrechtse Molens van januar i 1996 wordt aangetoond dat voorgangers van de huidige mo
lens van Kockengen en Spengen in elk geval in 1502 al bestonden; mogelijk waren da t de 
oudste molens binnen het gebied van de tegenwoordige Gemeente Breukelen. He t ver t rek 
van de excursie is om 10.00 uur vanaf de Drie Stammenweg; duur circa 2V2 uur . Omdat de 
molen m a a r een beperk t aanta l mensen tegelijkertijd kan ontvangen, kan he t zijn da t er 
ook een groep moet worden gevormd die een h a l f u u r la ter vertrekt . Vooraf aanmelden bij 
de eers te secretar is is daarom verplicht; van h a a r hoort u dan uw precieze ver t rekt i jd . 
Kosten: HKB-leden grat is , anderen ƒ 5,-. 

Verdere HKB-activiteiten 

Uite raard zal de HKB weer met een k r a a m 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. 

Op zaterdag 14 september wordt een vaarexcursie over de Vecht gehouden, die in h e t 
kader zal s taan van 1996 als J a a r van he t Industrieel Erfgoed. Op woensdagavond 16 okto
ber 1996 is er een najaarsledenbijeenkomst in he t Parochiehuis te Breukelen, met als spre
ker de heer A. Schuurman uit Amersfoort over hoe de inwoners van Breukelen ongeveer 
honderd j a a r geleden leefden. Verdere details volgen la ter . 

Bestuursverkiezing 

Volgens ar t ikel 13 in de Statuten van de Historische Kring Breukelen t r eed t elk be
s tuurs l id volgens een vast rooster uiterlijk drie j a a r na zijn of h a a r benoeming af. In de 
p rak t i jk h o u d t da t i n da t op de voor jaars ledenvergader ing , die op 26 m a a r t 1996 in 
Kockengen wordt gehouden, aan de beurt van aftreden zijn Mw. P. Poelmann en de he ren 
A.A. M a n t e n , H. Po lderman en H. van Walderveen. De he ren M a n t e n en Van Walde rveen 
zijn herverkiesbaar en worden door het bes tuur opnieuw voorgedragen. S ta tu ta i r dient de 
voorzi t ter in functie te worden gekozen. Mw. Poelmann gaa t vrij onverwacht m e t h a a r 
gezin emigreren. Voor h a a r opvolging s t aa t Mw. I. Gondrie, Heycoplaan 36, Breukelen , op 
de bestuursvoordracht . De heer Polderman ziet om gezondheidsredenen van een nieuwe be
s tuurs te rmi jn af. In zijn plaats wordt kand idaa t gesteld Mw. C. van Diggelen-Lindhoud, 
G. van Ni jenrodest raat 42, Breukelen. Ook een groep van ten minste t ien leden k a n schrif
telijk kand ida ten voor één of meer bes tuursplaa tsen stellen (p/a de tweede secre tar is H. 
Polderman, Stinzenlaan-Noord 108, 3621 RK Breukelen), onder bijvoeging van een door de 
kand idaa t getekende verklaring dat hij of zij ins temt met de kandidaats te l l ing . 

Ledenaantal 

Zoals u van ons gewend bent, geven we ook in dit eerste t i jdschrif tnummer van een 
nieuwe j a a r g a n g een overzicht van de ontwikkelingen in het HBK-ledenbestand over h e t 
afgelopen ka lender jaar . Ter vergelijking zijn tussen haakjes enige cijfers over 1994 toege
voegd. 

Op 31 december 1995 stonden er 762 (1994: 739) namen van betalende leden op onze lijst, 
plus 15 (14) ruil l idmaatschappen en 14 (13) betaalde abonnementen op ons tijdschrift. Na 
het uitvoeren van de gebruikelijke eindejaarsmutaties s tar t te de ledenlijst voor 1996 met 
743 betalende leden (1 januari 1995: 724). De groei in de cijfers per 31 december (3,1 %) was 
gelijk aan die over 1994. Het ledenaantal per 1 januar i 1996 lag 2,6 % boven dat van een 
jaar eerder. Dat percentage was op 1 januari 1995 t.o.v. 1 januari 1994 iets hoger (3,3 %). Dat 
verschil komt doordat ditmaal bij de overgang naa r de nieuwe ledenlijst he t aan ta l afboe
kingen een fractie hoger lag. Het positieve groeisaldo in 1995 kwam nagenoeg geheel u i t 
he t "oude" Breukelen (de kern Breukelen minus Broeckland), waar t h a n s 55,2 % van de 
HKB-leden woont. De ledenaantallen in de beide andere kernen en de p la t te landsgebieden 
veranderden m a a r weinig. In Nederland buiten de Gemeente Breukelen en he t buu r t s chap 
Breukeleveen hadden we per eind 1995 in totaal 102 (97) leden, in he t bu i ten land 3 (2). 
Onder de leden per eind 1995 waren 553 (541) mannen, 204 (193) vrouwen en 5 (5) onpersoon
lijke leden (scholen, instellingen). Het percentage vrouwen steeg daarmee van 26,1 n a a r 
26,8 %, wat nog altijd verhoudingsgewijs laag is voor een vereniging op basis van indivi
dueel l i dmaa t schap . 

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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Historische Reeks Breukelen, 1 

Een veelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oud Aa 37, Breukelen (A.A. Manten) 
Portengen 97, Kockengen (G. Versloot) 
Straatweg 27, Breukelen (J. Burggraaf) 
Vrijheidslaan 126, Breukelen (B. Barelds) 

Dit zeggen de recensenten erover: 

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

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

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

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

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

gegoede burgerij, waartoe de familie Dudok de Wit behoorde" 
(utrechts Nieuwsblad, 5 juli 1993) 
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Notitie bij de afbeelding op de voorkant van het omslag: In heel Nederland is 
1996 het Jaar van het Industrieel Erfgoed. De HKB geeft binnen dit kader in 
1996 extra aandacht aan de geschiedenis van het bedrijfsleven in onze ge
meente en de nalatenschap daarvan. 
De omslagprent laat zien hoe het vroeger toeging bij het ijspakhuis van vis
handelaar Griffioen, vooraan op Oud Aa. De tekening is een reconstructie, 
in 1995 op papier gezet door de kunstenaar Jan van Kempen uit Abcoude. 
Meer informatie over dit inmiddels sterk vervallen ijspakhuis vindt u op blz. 
35 - 38 van dit tijdschriftnummer. 


