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De melkfabriek Insulinde te Breukelen (1) 

Zeger Provily 
Beatr ixstraat63, 3621EV Breukelen 

Inleiding 

In het kader van het J a a r van het Industrieel Erfgoed heeft een nader on
derzoek plaats gevonden naar de historie van de melkfabriek van Breukelen. 
De meeste Breukelaars denken dan direct aan de melkfabriek Sterovita, die 
aan de zuidzijde van ons dorp bij kasteel Nijenrode was gesitueerd. Velen 
kennen de oudere naam Insulinde niet of nauwelijks meer, of het moet zijn 
als de huidige s t r aa tnaam ter plekke waar de melkfabriek heeft gestaan. In 
de eerste helft van de 20ste eeuw noemde men Insulinde ook vaak de melk
fabriek van Hoekstra. 

Deze fabriek heeft vele j a r en veel betekend voor de werkgelegenheid 
in onze gemeente. Het is dan ook een goede gedachte om binnen boven
genoemd kader in dit j aa r extra aandacht te schenken aan de geschiedenis 
van Insulinde (Afbeelding 1). 

De agrarische crisis in de tweede helft van de 19de eeuw 

Het economisch kl imaat waarin de agrarische sector in Nederland zich 
in de tweede helft van de vorige eeuw bevond, was niet bepaald gunstig. Door 
de enorme akkerbouwoogsten en de overvloed aan vee in Amerika stonden 
de wereldmarktprijzen van graan en vlees onder grote druk. Ook in Neder
land daalden de prijzen van graan. Tussen 1878 en 1895 zakte de graanprijs 
van ƒ 10,90 tot ƒ 4,00 per hectoliter.1 Deze ontwikkeling was voor de Neder
landse agrar iërs rampzal ig . Vele boeren schakelden over op melkvee en 
varkensmesteri j . Als gevolg van het groeiende aanbod van varkensvlees en 
zuivelproducten daalden toen ook de prijzen daarvan snel. De malaise was 
compleet omstreeks 1885. 

Door een opzienbarend boterschandaal liep bovendien de boterexport naar 
Engeland een fikse deuk op. 

Boter van exportkwaliteit werd met boter van mindere kwaliteit versneden. De handel , 
die op winstbejag en succes uit was, wilde nog wel een stapje verder gaan. Ach, wie zou het 
controleren? Maar he t kwaad strafte zichzelf. De Engelsen ontdekten de malversat ies van 
de Neder landers en verkozen voortaan de Deense boter. Dit was de oorzaak van de onder
gang van de bloeiende boterhandel met onze westerburen. Pas ja ren later, door he t instellen 
van h e t Ri jksbote rkeurmerk in 1904, kon he t geschokte ver t rouwen enigszins worden 
hers te ld . 2 

Het ontstaan van de gemechaniseerde zuivelindustrie 

De teloorgang van de boterhandel bracht ook positieve ontwikkelingen 
met zich mee. Er moest veel veranderen. Om te kunnen concurreren met 
ande re voo raans t aande zuivelproducerende landen , zoals Denemarken , 
moesten verbeterde en goedkopere productiemethoden worden ontwikkeld. 
In p laa ts van op de boerderijen, zoals toen gebruikelijk was, hadden in 
Denemarken in die tijd al een paar veehouders het initiatief genomen om de 
bereiding van melkproducten in een speciaal voor dat doel ingericht gebouw 
t e r h a n d te nemen. Deze Deense veehouders , die gezamenl i jk in één 
"fabriek" werkten, hadden succes. De voorkeur die Deense melkproducten 
hierdoor op de Engelse markt verwierven, leidde er spoedig toe, dat ook in 
Nederland de fabrieksmatige productie van zuivelproducten van de grond 
kwam. De eerste particuliere zuivelfabriek, de "Freia" te Veenwouden, werd 
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Afb. 1. Oudst bekende foto van de Stoomzuivelfabriek Insulinde t e Breukelen-Nijenrode. 
(J. van Muiswinkel , 1970. Oude p ren tkaa r t en vertel len over Breukelen . Repro-Holland, 
Alphen aan den Rijn.) 

opgericht in 1878. De eerste coöperatieve zuivelfabriek werd in 1886 te Warga 
gevestigd.1 

De mechanisatie had in die tijd in de wereld van de zuivelbereiding zijn 
intrede gedaan. Met de komst van de melkcentrifuge, waarmee op stromen
de wijze room van ondermelk kon worden gescheiden, werd de bereiding 
van boter al grotendeels gemechaniseerd. Deze uitvinding is een zeer be
langrijke factor geweest bij de industriële ontwikkeling van de zuivelberei
ding. Wat gedurende vele eeuwen voordien onderdeel uitmaakte van het 
landbouwbedrijf, werd nu plotseling hiervan afgescheiden. Het werd moge
lijk om op centrale plaatsen de grondstof melk verder te verwerken. 

In de provincie Friesland, waar het startschot viel voor de indus t r ia l i sa t ie van de zui
velbereiding, verrezen op vele plaatsen kleine bedrijven. In 1890 waren er 45 zuivelfabrie
ken, waarvan 29 particuliere. In 1897 waren dat er respectievelijk 98 en 44.2 Ook in ande re 
delen van he t land werden de melkfabrieken als het ware uit de grond gestampt . 

De oprichting van de stoomzuivelfabriek Insulinde 

Vóór 1880 waren in Nederland de zuivelproducten uitsluitend hoge kwali
teit boter en kaas, maar daarna begon de bereiding van gecondenseerde 
melk en melkpoeder de aandacht te krijgen. In het begin van de 19de eeuw 
waren in Amerika al proeven genomen om door indamping onder vacuum 
en sterilisatie melk langer houdbaar te maken. 

De verse melk werd bij die proeven in een vat, waar in bijna geen lucht meer aanwezig 
was, verhit. Bij 1 bar is het kookpunt van melk 100°C; dit kookpunt wordt lager n a a r m a t e er 
meer lucht boven de melk wordt afgezogen. De afgezogen lucht werd met de onts tane water-
damp vermengd en afgevoerd, waarna door koeling me t water de afgezogen w a t e r d a m p 
condenseerde. De a ldus achterblijvende, ingedampte melk werd daarom gecondenseerde 
melk genoemd. 

De gecondenseerde melk werd in blikjes overgebracht, welke in gesloten toes tand wer
den gesteri l iseerd. Steri l isat ie van melk is een proces waarbij de melk gedurende lange 
tijd boven 100°C wordt verhit . Bij een goede tijd/temperatuur-combinatie wordt verwacht da t 
alle bac te r iën , die de houdbaarhe id van de melk nadelig zouden k u n n e n be ïnvloeden , 
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worden gedood. Nog steeds worden flessen- en busjeskoffiemelk volgens dit principe ge
produceerd. Koffiemelk in eenmalige papieren verpakking ondergaat stromend een ver
hitting, waarbij andere tijd/temperatuur-combinaties worden toegepast. 

Naast de ongesuikerde gecondenseerde melk werd ook veel gesuikerde condens ge
maakt. Bij deze procesvoering werd suiker toegevoegd, waardoor het eindproduct een haast 
stroperige, dikvloeibare structuur kreeg. Door de hoge suikerconcentratie (ca. 45% suiker) 
was het product van zichzelf al langer houdbaar geworden. Een nasterilisatie was derhalve 
niet meer nodig. Het is voornamelijk dit laatste product geweest, waardoor de Breukelse 
melkfabriek Insulinde zo'n grote faam heeft verworven. 

In 1856 werden de Amerikaanse proeven met het indampen van melk be
loond met de toekenning van een octrooi aan de heer Cail Borden.2 In ons 
land werd in 1882 te Vlaardingen op bescheiden schaal de basis gelegd voor 
een industr ie, die enkele jaren later voor ons land zo succesvol zou blijken te 
zijn. Mede aangemoedigd door het particulier initiatief van de oprichters 
van de eerste condensfabriek Hollandia te Vlaardingen kwam in 1890 te 
Breukelen de stoomzuivelfabriek Insulinde tot stand.3 

Deze jonge industrie ontwikkelde zich in Nederland in een snel tempo. De exportcijfers 
van begin vorige eeuw lieten zien, dat de waarde van de condensmelk-exporten, 100 mil
joen gulden, een kwart van de waarde van de totale zuivelexport bedroeg. Niet alleen de ge-
condenseerde-melkindustrie maakte een spectaculaire groei mee, ook andere industrieën 
hadden in die tijd een gunstige start, zoals onder andere Bierbrouwerij De Amstel (1870), 
Amsterdamse Chinine-fabriek (1881), Philips Gloeilampenfabriek (1891), Heinekens 
Brouwerij (1873) en De N.V. 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan (1878).4 

Nederland ontwikkelde zich als een industrieland van grote importantie. 
Met recht kan worden gezegd dat zich in de tweede helft van de 19de eeuw in 
Nederland een industriële revolutie voltrok. 

Insulinde in de periode van 1890 tot 1946 

Hoewel er uit de beginperiode van Insulinde zeer weinig bet rouwbare 
documentatie is, weten we toch wanneer de fabriek is gesticht. Want in een 
proces-verbaal, dat op 24 januari 1890 door het gemeentebestuur van Breuke-
len-Nijenrode werd opgemaakt, werd aan Berend Scholten meegedeeld, dat 
hem vergunning zou kunnen worden verleend voor de bouw van een part i
culiere Stoomzuivelfabriek, omdat "geene bezwaren tegen de onderwerpe-
lijke aanvraag bij het Gemeentelijke-Bestuur zijn ingekomen".3 De officiële 
vergunning voor de bouw is (nog) niet in het gemeente-archief gevonden. 

Het terrein waarop de fabriek werd gebouwd besloeg ruim 18 000 m2. Op 
dit driehoekige perceel, dat ingeklemd lag tussen de Vecht en de Straatweg, 
stond tot omstreeks 1870 een korenmolen, die bij Nijenrode behoorde.5 '6 

Hoogst waarschijnlijk was de molen zeer onrendabel geworden doordat hij nog maar 
weinig graan uit de Vechtstreek te malen kreeg.6 Vanwege de agrarische crisis, die in de 
tweede helft van de vorige eeuw ontstond toen de graanprijzen sterk daalden, moest de 
laatste molenaar zijn knecht in 1868 ontslaan. Er was geen droog brood meer te verdienen 
aan graan en de boeren gingen in toenemende mate over op melkveehouderij. Dat was 
wellicht de reden dat de molen tenslotte afgebroken werd. Zo kwam er ruimte vrij voor de 
stoomzuivelfabriek Insulinde. Vermoedelijk was de fabriek begin 1891 bedrijfsklaar.7 

Voor een beschrijving van de wisselingen van de verschillende directeuren verwijs ik 
naar het artikel van Manten.7 

Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om in de nieuwe zuivelfabriek 
met de nieuwste technieken van die tijd gecondenseerde melk te fabriceren 
voor de export. 

In de aanloopperiode zag C.G. Hoekstra zich genoodzaakt om zich voor
lopig toe te leggen op de boter- en kaasproductie. Dit waren van oudsher 
bekende processen. Hij zal zich in Friesland terdege hebben voorbereid op de 
moderne industriële procesgangen, voordat hij op 27 april 1892 met zijn 
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gezin naar Breukelen verhuisde om de directeursfunctie van zijn zwager 
Okkinga over te nemen.7 

Hoekstra kwam allerminst in een opgemaakt bedje. Naast de hem beken
de productieprocessen van boter en kaas, die al spoedig in volle gang waren, 
stond hij voor de opgave om het condensproces van de grond te krijgen. Dit 
proces stond nog in de kinderschoenen. Hij had nog weinig ervaring met de 
praktische gang van zaken bij de procesvoering, laat staan met het bewaar
gedrag van (gesuikerde) condens. Hij moet zich in die eerste tien jaren van 
zijn directeurschap grondig hebben verdiept in de condensproductie. Zijn in
spanningen zag hij beloond toen in 1903 het gesuikerde-condensproces ope
rationeel was.8 

Om gecondenseerde melk te verkrijgen dient men van tweemaal zo veel 
melk uit te gaan. De helft daarvan wordt als water afgevoerd. 

De benodigde melk werd verkregen van veehouders uit de wijde omgeving 
van Breukelen. Toen de productie van condens toenam, moest er ook melk 
worden betrokken van boeren uit Noord-Holland.4 Met name was dit 's win
ters nodig, als de koeien weinig melk gaven. De ligging van de fabriek aan 
de Vecht had het voordeel, dat op relatief goedkope wijze melk kon worden 
aangevoerd. Veehouders uit met name Tienhoven, Oud-Maarsseveen en 
Breukeleveen voerden hun melk per boot aan. 

Arie Man ten uit Tïenhoven leverde als een van de eerste veehouders zijn bussen melk 
per roeiboot aan de pas opgerichte zuivelfabriek af. Toen collega-boeren hem vroegen h u n 
melk ook mee te nemen, werd de roeiboot al spoedig te klein; hij ging over op h e t gebruik 
van een schouw. Zijn zoon Härmen Manten nam na zijn huwelijk he t melkvervoer van 
zijn vader over. De melk werd met paard en wagen of per roeiboot naar he t noordeind van 
de Tienhovense Looydijk ( thans Laan van Niftarlake) gebracht en daar op de schouw gezet, 
die in he t Tienhovens Kanaal ("De Vaart") lag. Met een paard werd de schouw n a a r de 
fabriek get rokken. Omstreeks 1918, he t hoogtepunt van de melkaanvoer , moes ten twee 
schouwen worden gebruikt, die met elkaar waren verbonden (zie Afbeelding 2).9 

De fabriek had ook een losplaats waar de melkbussen van 40 liter inhoud 
met paard en wagen konden worden aangevoerd. Boeren uit de naaste om
geving brachten hun melk zelf met eigen vervoer naar de fabriek.10 Later, 
toen de infrastructuur verbeterde en het vervoer gemotoriseerd was, werd 
het mogelijk om melk van grotere afstand met vrachtwagens naar de 
fabriek te rijden. Melkrijders kregen ritten toebedeeld, waardoor op efficiën
tere manier de melk werd aangevoerd. 

De aanvoer per schuit was nogal arbeidsintensief. De melkbussen moesten op de loswal 
worden afgezet en met behulp van een lorrie naar de melkontvangst worden gereden. 1 1 

De bussen die met paard en wagen werden aangevoerd, werden onder de fraai overkapte 
losplaats gereden en op het verhoogde bordes afgezet. 

In de beginperiode was er nog geen sprake van rolbanen, waa rmee gemakkel i jk de 
afstand naa r de weegbak kon worden overbrugd. De eerste rolbanen verschenen omst reeks 
1930. He t melkontvangen was allesbehalve een milieuvriendeli jk en gemakkel i jk werk . 
De volle melkbussen werden met veel lawaai op de met ijzeren "tegels" vers te rk te beton
nen vloer geplaatst en vervolgens naar de melkbascule gesleept (zo die er in 1890 al was). 

Geschiedschrijving vertelt ons, dat de melk in die tijd per liter werd u i tbe taa ld en da t de 
inhoud met een stok, waarop een verdeling was aangebracht, werd gemeten. De duizenden 
k i logrammen melk, die iedere dag werden ontvangen, werden me t h a n d k r a c h t ca. 1 me t e r 
hoog opgebeurd en in de bak van de bascule gestort. Op de melkontvangst was he t altijd een 
oorverdovend lawaai . Van bepalingen zoals nu in de AEBO-wet zijn opgenomen, h a d m e n 
in die tijd nog geen notie. 

De melk had in de beginperiode nog een vaste literprijs. Dat een vee
houder wel eens zijn hoeveelheid melk verhoogde door hieraan water toe te 
voegen, is niet verwonderlijk en was geen zeldzaamheid. Controle op de 
samenstelling was dus noodzakelijk. Al spoedig waren het bepalen van vet
gehalte en soortelijk gewicht gebruikelijk. De uitbetaling geschiedde dan ook 
gedeeltelijk naar vetgehalte en gedeeltelijk tegen vaste prijs.2 
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Om een idee te geven welke prijzen toen gebruikelijk waren, geef ik die uit het jubi
leumboek van de V.V.Z.M.: een zomerprijs van ƒ 3,04 en een winterprijs van ƒ 3,54 per 
100 liter (Veluweprijs omstreeks 1900). 

In 1922, toen er een melkoorlog gaande was, werd er door de Bond van Melkveehouders 
van Amsterdam een zomerprijs van 12 cent per liter bepaald, franco stad. De verkoopprijs 
was in diezelfde tijd 16 cent per liter. De prijs die de melkveehouder ontving, liep zelfs tot 
9,5 cent terug. De boterprijs was toen ƒ 2,00 per kg (producentenprijs), de eierenprijs 6 - 7 
cent per 100 stuks, boerenkaas ƒ 54,00 per 50 kg, terwijl kaas met rijksmerk ƒ 60,00 per 50 kg 
opbracht .12 

.e. 

* 

Afb. 2. Schouw met melkbussen in het Tienhovens Kanaal, juist ten westen van de Breu-
keleveense Vaar tbrug . Van dit vaar tu ig werd gebruik gemaak t om melk van de boeren 
uit Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Breukeleveen naar de melkfabriek van Hoeks t ra te 
vervoeren. De schouw werd daarbij getrokken door een paard. Arie Manten Hzn houdt de 
teugels van het paard vast, terwijl Zegert van der Schaft, die in de schouw staat, tot taak had 
het vaar tu ig op de goede koers te houden. (W.J.A. van 't Einde, 1976. Tienhoven in oude 
ansichten, afb. 58. Europese Bibliotheek, Zaltbommel.) 

De lege melkbussen werden direct door de fabriek geretourneerd. Tot 
omstreeks 1910 werd de reiniging van de lege bussen aan de leverancier 
overgelaten. Daarna werd tot ca. 1925 gebruik gemaakt van een "stoombok". 
De bus werd ondersteboven op dit apparaat geplaatst en kort met water om
gespoeld, waarna hij inwendig met stoom werd verhit. Pas na 1925 deed de 
eerste kannenspoelmachine (bussenmolen) zijn intrede. J a r en later werd er 
bij de verdere ontwikkeling van de bussenwasmachine soda gebruikt. Men 
kon toen echt spreken van reiniging. 

Als de melk eenmaal aan de fabriek was afgeleverd, konden de verschil
lende processen plaatsvinden. De eerste behandeling, die alle rauwe melk 
moest ondergaan, was een verhitting. 

Proefnemingen van de Franse scheikundige en bacterioloog Louis Pas teur (1822 - 1895) 
toonden aan, dat door verhitt ing van melk gedurende 30 minuten op 60 - 65°C ziektever
wekkende bacteriën konden worden bestreden. De rauwe melk, die destijds aan de fabriek 
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kwam, kon op de boerderij allerlei soorten besmetting hebben opgedaan. Contact met vuil 
vaatwerk, spatten van slootwater waarin de melk werd gekoeld, en fecaliën van de koe 
waren niet zelden bronnen van infectie. De verhitting die de melk onderging, noemde 
men pasteuriseren. Het verhittingsapparaat wordt tot op de dag van vandaag nog altijd 
pasteur genoemd. 

De verschillende processen 

In he t bedrijf waren drie hoofdprocessen te onderscheiden: de room-
bereiding, de kaasbereiding en de condensbereiding. Eigenlijk moet h ie raan 
nog een vierde proceslijn worden toegevoegd, nameli jk de bl ikfabricage. 
Daarover later. 

Getracht zal worden een beeld te schetsen hoe een eeuw geleden de ver
schillende processen verliepen, zonder al te veel in zuiveltechnische details 
te treden. 

Algemeen 

Uit he t voorgaande zal duidelijk zijn dat voor al deze processen een 
verhit t ing noodzakelijk is. Voor deze verhitting werd gebruik gemaakt van 
stoom. Deze stoom werd verkregen uit het ketelhuis, waar een met hout (en 
later met kolen) gestookte ketel was opgesteld. De geproduceerde stoom werd 
met behulp van een geïsoleerd stoomleidingstelsel, dat door het hele bedrijf 
voerde, geleid naa r de diverse plaatsen waar stoom nodig was. Omstreeks 
1948 werd pas overgegaan op oliegestookte stoomketels. Stoom was niet 
alleen essentieel voor de verhitting, maar tevens van groot belang bij de 
opwekking van het mechanisch arbeidsvermogen. In het kete lhuis s tond 
een stoommachine die dit mogelijk maakte. 

He t k e t e l h u i s m e t schoors teen s tond a a n v a n k e l i j k m i d d e n op h e t 
fabrieksterrein (zie Afbeelding 1). Later is een hogere, smalle, vermoedelijk 
metalen schoorsteenpijp op het noordwestelijke gedeelte van he t t e r re in 
opgericht (zie Afb. 4 in de publicatie genoemd in noot 7). 

Het verhaal gaat dat in dit ketelhuis ooit brand is geweest.13 De schade 
was vermoedelijk van dien aard, da t allengs een ander , m a a r ook groter 
ketelhuis moest worden gebouwd. Gezien de gestage groei van de condens-
productie was C.G. Hoekstra daardoor niet alleen in de brand, m a a r ook uit 
de brand. 

Op 29 maart 1922 diende Hoekstra bij B&W van Breukelen-Nijenrode een verzoek in 
voor de bouw van een nieuw ketelhuis met schoorsteen. Op 13 april werd hierover gunstig 
beslist. De vergunning "tot het bouwen van een Ketelhuis aan zijne fabriek voor Zuivel-
produkten en daarin naast den bestaande Stoomketel te plaatsen een nieuwe Stoomketel 
van 110 M2 V.O. [= verwarmend oppervlak] en 8 atmosfeer druk, alsmede tot het bijbouwen 
van een nieuwe Schoorsteenpijp ter plaatse" werd hem op 24 april 1922 verstrekt.14 Gezien 
het feit dat de vergadering binnen twee weken gunstig besliste en binnen een maand de 
vergunning afkwam, kan voorzichtig geconcludeerd worden, dat enige haast geboden was. 
Vermoedelijk had de brand begin maart 1922 plaatsgevonden. 

Deze nieuwbouw was niet de eerste (ver)bouw na de oprichting van de 
fabriek. Reeds eerder vonden verbouwingen en uitbreidingen plaats . Zo wer
den tussen 1908 en 1915 maar liefst zes vergunningen verstrekt.1 5 

In j u n i 1908 werd vergunning voor u i tbre id ing van de fabriek aan 
gevraagd t.b.v. een koellokaal en apparatenlokaal , waar in vijf appa ra t en 
moesten worden geplaatst en een vacuumapparaat met na t te pomp. Voorts 
moest in he t bes taande fabrieksgebouw de oude s toommachine door een 
nieuwe worden vervangen. Deze aanvraag behelsde ook nog een uitbreiding 
van de blikfabriek, teneinde vijf nieuwe machines te k u n n e n p l aa t sen , 
waaronder twee felsmachines. 
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Afb. 3. Bijlage bij een Hinderwetaanvrage van G.C. Hoekstra van 4 november 1923. 
Hierop wordt duidelijk het totale schema van Sectie C met de kadastrale nummers van de 
gebouwen aangegeven. Uit dit schema valt op te maken wie er in die tijd in de vier huisjes 
met erf woonden. 

In maar t 1909 moest een nieuw koellokaal worden gebouwd en in oktober 
1909 werd tot de bouw van een nieuw pakhuis overgegaan. Nog voordat dat 
j aa r teneinde was, vond "de oprichting van een fabrieksgebouw plaats". Ook 
in 1913 werd er een aanvraag voor een nieuw fabrieksgebouw gedaan. In 
september 1915 vond er een kleine verbouwing plaats. 

Het nieuwe ketelhuis uit 1922 werd aan de zuidoosthoek van de fabriek, 
aan de Vecht, geplaatst. 

Al met al ontstond er in de ja ren twintig een groot fabriekscomplex, dat 
voor een relatief kleine plaats als Breukelen grote betekenis had en waar in 
veel arbeiders hun werk vonden. 
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Het principe van een stoommachine berus t op het feit, dat stoom via een schuifkast 
beur te l ings links en rechts van een zuiger in een cilinder wordt gebracht . De zuiger wordt 
op deze wijze binnen de cilinder heen en weer gestuwd. Deze horizontale beweging drijft 
me t behulp van een drijfstang met k r u k een ro terend vliegwiel a an . Dit vliegwiel h a d 
altijd een groot massagewicht en een diameter van enkele meters . Deze ro terende bewe
ging werd met behulp van een stangenstelsel , waarop riem schijven waren aangebrach t , 
door de gehele fabriek voortgezet. Iedere machine was voorzien van een poelie, waarop een 
of m e e r poelieschijven waren gemonteerd. Door de drijfriem van de aandr i j fas l a n g z a a m , 
soms sl ippend, van de vr i jdraaiende schijf op de vaste schijf over te b rengen , werd de 
machine op gang gebracht tot ze, vaak moeizaam, op volle toeren kwam. Op deze wijze 
konden de machines , zoals de roomcentrifuge, karn ton en alle pompen worden aangedre 
ven (zie Afbeelding 4). Pas na 1918, toen de Gemeente Breukelen-Nijenrode in fasen werd 
aangesloten op he t bovengrondse electriciteitsnet, kon worden gedacht aan he t aanschaffen 
van electromotoren.1 6 

De roomboterbereiding 

Het zou in dit bestek te ver voeren om de geschiedenis van de boterberei-
ding te behandelen. Reeds ver voor onze jaartelling, omstreeks 4300 v. Chr., 
moet er al boter zijn bereid. Ook in de bijbel wordt melding gemaakt van 
boter (bijvoorbeeld Spreuken 30 vers 33). De boterbereiding, die tot omstreeks 
1880 nog op grote schaal op de boerderij plaatsvond, verhuisde daa rna gelei
delijk aan naar de fabriek. Vele boeren zetten evenwel de oude traditie voort. 

Vanaf de oprichting is er op Insulinde boter gemaakt . In de notar ië le 
brief van 17 januar i 1893 wordt "De Roomboterfabriek Insulinde" vermeld.7 

Afb. 4. Het centrifugelokaal van de "Fabriek van Fijne Melkproducten Insul inde te Breu-
kelen Hoeks t ra & Zonen". Deze naam werd door de Hoekstra 's op briefpapier ges tempeld 
(collectie Mw. J .L. Tange-Hoekstra, Bilthoven). 
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Afb. 5. De botermakerij van Insulinde omstreeks 1920. De botermaker die voor de ka rn 
s t aa t is Kees van Garderen uit Tienhoven (collectie Mw. J.L. Tange-Hoekstra, Bilthoven). 

Bij de boterbereiding wordt hoofdzakelijk uitgegaan van room. Op de boerde
rij liet men rauwe melk opromen en schepte men de room af. Het restant 
noemde men daarom schepmelk. Ook werd de melk wel onderuit afgetapt 
en bleef de room over in het vat. De ondermelk werd bij deze methode om die 
reden ook wel tap(te)melk genoemd. 

Of in de eerste 10 - 15 jaren bij Insulinde deze bereidingswijzen werden toegepast, is niet 
met zekerheid te zeggen. Wel weten we, dat de eerste melkcentrifuges sinds 1876 op de 
ma rk t waren en dat op een schematische tekening van 25 september 1915 een centrifuge
lokaal s t a a t aangegeven. Op de foto van het centrifugelokaal van Insulinde (Afbeelding 4), 
die tussen 1915 en 1920 werd genomen, staan twee centrifuges opgesteld. De linker centri
fuge is gedemonteerd, de andere is intact . Ook zien we, dat er nog gebruik wordt gemaakt 
van een melkgoot, die de productstroom naar het pasteurisat ie-apparaat leidt. In de begin
tijd werden zogenaamde Deense pas teurs gebruikt, die nog lang hebben dienst gedaan. Om 
de room te koelen, werd deze over een open koeler geleid. De room stroomde langs de koel
r ibben n a a r een daaronder s taande bak. De koeling van de room geschiedde vaak door 
middel van nortonwater. Dit bronwater werd uit diepgelegen grondwater onttrokken met 
behulp van een zuigpomp. 

De schuifdeur achter in het koellokaal (oostzijde) gaf toegang tot het 
melkontvanglokaal, terwijl achter de linker muur van dit lokaal het karn-
lokaal was gesitueerd. In het roomkoellokaal zagen we dezelfde decoratie
tegels als in het karnlokaal (zie ook Afbeelding 5). 

Het is niet ondenkbaar, dat bij het koelen van de room gebruik werd ge
maakt van Vechtwater. Zelfs in de jaren vijftig werd hiervan bij koeling van 
gesloten apparaten nog gebruik gemaakt. Insulinde beschikte over een 
eigen ijspakhuis, of ijshut zoals deze door de medewerkers werd genoemd. 
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Deze i j shut was een vierkant pakhuis met dubbele wanden; hij was bedekt met een 
r ie ten t en tdak , bes taande uit vier dakschilden. De buitenwanden waren wit gemaak t om 
warmtes t ra l ing te weerkaatsen. In deze ijshut werd ijs bewaard, dat men 's winters uit de 
Vecht of ander open water hakte . Dit ijs werd 's zomers onder andere gebruikt om er koel
water mee vóór te koelen; ook wel werden met ijs gevulde bussen in de roombak gehangen, 
om de room tot een lagere temperatuur te koelen.17 

Na het rijpen van de room werd deze tot boter verkarnd. Omstreeks 1905 
werden in Nederland voor het rijpen van room dubbelwandige bassins met 
houten buitenbekleding gebruikt. Wat later kregen ze een betonnen buiten-
bak, die met witte geglazuurde tegels werd bekleed. Pas veel later, omstreeks 
1925, kwamen de roomzuurtanks. Deze tanks waren aan de binnenzijde 
geëmailleerd. Dergelijke tanks werden in de loop van de tijd bij Insulinde 
aangeschaft en zijn tot 1974 bij de fabriek (die toen inmiddels Sterovita 
heette) onder andere als roomzuurtanks in gebruik gebleven. Aanvankelijk 
moest de room met een handroerder worden gemengd, maar later werden 
de t anks voorzien van roerwerken die door electromotoren werden aange
dreven. 

Het proces waarbij de room tot boter werd gemaakt, vond plaats in een 
karn. Het is niet bekend welk type karn aanvankelijk bij Insulinde werd toe
gepast. In die tijd werd veel gewerkt met de zogenaamde Holsteinse karn. 

In deze rechts tandige karn , die van boven een kleinere diameter had dan van onderen 
en die een inhoud had van ca. 100 - 150 liter, bewoog een speciaal ontworpen hekroerwerk, 
dat ervoor diende om boter te verkrijgen. Deze methode was erg arbeidsintensief. De aan
drijving was wel iswaar mechanisch, m a a r de nabewerking vergde veel tijd en er kwam 
veel handarbe id aan te pas . Zo moest het kneden van de boter buiten de ka rn plaatsvinden 
op een speciaal daarvoor ontworpen kneedtafel, waarop een conisch toelopende wals was 
aangebrach t . De kneedtafel werd evenals de ka rn aangedreven door "riemkracht". 

Prakt isch alle boter werd destijds gezouten. Later werd aangetoond dat 
ongezouten boter beter houdbaar is. 

In Afbeelding 5 zien we botermaker Kees van Garderen uit Tienhoven. 
Met beide handen houdt hij een houten spatel vast, waarmee hij de boter uit 
de ka rn haa l t en overbrengt in de klaarstaande botertonnen. Heel duidelijk 
is rechts de r iemaandri jving te zien. Vermoedelijk is deze, voor die tijd 
moderne , ka rn met een ver t ragingskast ui tgerust . Hiermee kon men de 
k a r n overschakelen op andere , aangepas te omwentel ingssnelheden. De 
r iem is u i t veiligheidsoverwegingen tot manshoogte beschermd. Geheel 
rechts zien we de bascule staan, waarop de gevulde vaten op gewicht werden 
gebracht. De botermakerij was tot omstreeks 1947 achterin de melkontvangst 
gesi tueerd. De motieven in de vloer en de decoratietegels in de wanden 
gaven het geheel een net en verzorgd aanzien. 

Afb. 6 (op de bladzijde hiernaast ) . Het personeel van Insulinde omstreeks 1930. Links de 
zuidelijke m u u r van het woonhuis van G.C. Hoekstra. De groep is opgesteld vóór de melk
ontvangst . Boven de groep, hangend op de traverse, prijkt het vorstelijk wapen, ten teken 
dat he t bedrijf hofleverancier is geweest. (Foto uit collectie van A. van den Hoed, zoon van 
G. van den Hoed Sr.) 
1 = Gerri t van den Hoed Sr, 2 = Jaap de Haas, 3 = Frans Stoker, 4 = Jan Koldewijn, 5 = Gerri t 
Vis, 6 = J a n van Vredendaal, 7 = Jo van Garderen, 8 = Wout Loman, 9 = Isaak Manten, 10 = 
Jo Duiveman, 11 = Willem de Graaf, 12 = J a n Hoogendoorn, 13 = Kees van Garderen, 14 = 
Steef Kolfschoten, 15 = Henk Besselse, 16 = Gerrit Achterberg, 17 = Tinus Dolman, 18 = Luuc 
de Jonge, 19 = J aap van Aken, 20 = Herman Manten, 21 = Hein Miltenburg, 22 = Maar ten 
Voorneveld, 23 = Piet van der Neut, 24 = Gert Manten, 25 = Ruth Geurtsen, 26 = Joop 
Scheenhart , 27 = Henk Boverhof, 28 = Jan Vis, 29 = Dirk van Maurik, 30 = Gerrit van den 
Hoed Jr. , 31 = Gert van der Neut, 32 = Teus van Dijk, 33 = J a n de Bruin, 34 = Kees van der 
Hoeven, 35 = Adriaan Pronk, 36 = Gert Scheenhart, 37 = J . van der Wilt, 38 = Gert van Eist, 
39 = Chris Eikelenstam, 40 = Henk de Bruin, 41 = Gert Veen, 42 = Klaas van Dijk, 43 = Kees 
Veen, 44 = Kees Hogenes. 
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De hygiëne in het bedrijf stond hoog in het vaandel. De zwager van Hoeks t ra junior , 
A.H. Colenbrander, had in 1923 zitting in he t bes tuur van de landeli jke Vereeniging voor 
Zuivel industr ie en Melkhygiëne (V.V.Z.M.). Het gedenkboek da t bij he t 40-jarig bes t aan 
daa rvan is verschenen, vermeldt ". . . de heer Colenbrander naas t mij z i t tend, in de loop 
der vergader ing schilderijen tekenend op zijn agenda en steeds de lorgnet op zijn neus 
verp laa t send , wanneer hij sprak". Colenbrander was een man u i t de prakt i jk en kende 
de kwali tei tsproblemen van die tijd. Als hij sprak, deed hij da t me t overtuiging en men 
luis terde met aandacht . 

Insul inde had destijds al een laboratorium, waar op bescheiden schaal de kwal i te i t van 
de aangeleverde melk werd gecontroleerd. Het eerste laboratorium bevond zich tussen de 
fabriek en het kantoor. Dit was tevens de traverse, waarvan gebruik gemaak t werd om ui t 
de eerste verdieping van de fabriek naar he t kantoor van de directie te gaan . Een speciaal 
voor di t con t ro lewerk a a n g e t r o k k e n m e d e w e r k e r was Hein M i l t e n b u r g , die zelf de 
mons te r s nam. Later , toen het controlewerk regionaal was georganiseerd, onderhield hij 
nog steeds de contacten met de veehouders. 

Uit de instelling van de regionale melkcontrolestations vloeide de in 1933 ingestelde 
verplichte betaling van melk naar kwali tei t voort. Deze verplichting werd eerst in he t wes
ten van he t land als proef ingevoerd. Ui teraard was het vetgehalte van de melk daarbij een 
belangri jk onderdeel. Insulinde viel onder he t Melk Controlestat ion U t r ech t (M.C.S.U.), 
dat op het Paardenveld te Utrecht was gehuisvest. 

De kaasbereiding 

Omstreeks 1900 werd reeds kaas gemaakt, zij het op zeer bescheiden 
schaal. In de notariële akte van 11 maart 1901 wordt ook het kaaspakhuis ge
noemd bij de opsomming van het gezamenlijk bezit.18 

Uit het aantal kaasdoeken dat op het droogrek hangt19 mag men voor
zichtig concluderen dat de kaasproductie in die tijd nog maar een paar 
duizend liter melk moet hebben bedragen. De fabrieksmatige productie zal 
in de beginperiode van Insulinde niet veel hebben afgeweken van de aloude 
methode die op de boerderijen gebruikt werd, want in bovengenoemde op-

P. O Box 758, 

Afb. 7. Luchtfoto van de melkfabriek Insulinde uit 1928, door he t Hande lshu is "Insulinde" 
gebruikt als prentbr iefkaar t (collectie M. van Vredendaal, Breukelen) . 
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Afb. 8. De heer J . van Vredendaal . 

somming worden nog geen kaasbakken vermeld. Toch zal de centralisatie 
van de kaasproductie in de fabriek, waarbij steeds grotere hoeveelheden 
melk tegelijk verkaasd werden, een aanpassing van het hulpmater iaal tot 
gevolg gehad hebben. 

De inhoud van een kaasbak, die 1800 - 2400 liter bedroeg, vroeg uiteraard 
een groter klienhek of kaasmes dan gebruikelijk was bij een paar honderd 
l i ter melk, de hoeveelheid die op de boerderij werd verkaasd. Maar het 
snijden van de gestremde melk, het roeren met de roerstok tijdens het op
warmen en het wassen van de wrongel werden toch nog steeds handmat ig 
uitgevoerd. Pas vele tientallen ja ren later werd overgegaan op de machinale 
bewerking van kaas. 

De toepassing van electromotoren en de verder doorgevoerde mechani
satie stonden toe dat de inhouden verdubbeld konden worden. In de kaas-
makerij van Sterovita stonden eind van de jaren veertig vier kaasbakken van 
elk 4500 liter inhoud. In het hoogseizoen werden per dag soms tien bakken 
kaas gemaakt. Chef-kaasmaker Tjerk Postma2 0 s tart te vroeg in de morgen 
de procesgang. Na het stremmen, snijden en de verdere bewerking van de 
wrongel in de bak werden de kaasvaten met de wrongel gevuld. Na het 
persen en nog enkele handmatige handelingen werd de kaas voor meerdere 
dagen in de pekel gelegd. Daarna werd de kaas in het kaaspakhuis opgelegd 
om op verschillende ouderdom te kunnen worden verkocht. 

In een volgend ar t ikel zal de historie van het condensproces worden 
beschreven. Tevens zal de overname van Insul inde door het Sterovita-
concern aan de orde komen en de verdere uitbouw van de fabriek tot 1983, 
toen tot sloop van de fabriek werd overgegaan. 

Noten 

1 Anoniem, 1979. De Geschiedenis ener Melkinr icht ing. Een eeuw consumpt iemelk 
1879 - 1979. Jubi leumuitgave op initiatief van CMC/Melkunie. J & T Publicity B.V., 
A m s t e r d a m . 

2 L. van Hoepen (Red.), 1948. Van Veertig Zegenrijke Melkjaren, 1908 - 1948. Gedenk
boek uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig bes taan van de Vereeniging voor 
Zuivelindustrie en Melkhygiëne. 268 blz. 

3 A.A. Manten , 1989. Opkomst, bloei en neergang van he t kaasmaken op de boerderij . 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 3, blz. 159 - 169, in he t bijzon
der blz. 165. 

4 H.J . van der Munnik en W. Shirlaw, 1928. The Importance of Holland Seen from the 
Air. Uitg. KLM, 's-Gravenhage en A. de la Mar Azn., Leeuwarden. 
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5 A.A. Manten , 1990. De directe omgeving van Nijenrode in de 16de en 17de eeuw. Tijd
schrift His tor ische Kring Breukelen, j aa rgang 5, nr. 3, blz. 97 - 106. Tevens: J . den 
Besten, 1990. Type en plaats van de korenmolen die nabij Nijenrode stond. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 107 - 112, in het bijzonder blz. 109. 

6 H.J . van Es , 1991. De korenmolen van Breukelen in de 17de tot 19de eeuw. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 68 - 80, in he t bijzonder blz. 76. 

7 A.A. Manten , 1996. De melkfabriek van Hoekstra te Breukelen. Tijdschrift His tor ische 
Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 3, blz. 97 - 111, in het bijzonder blz. 100. 

8 Manten, 1996, blz. 103. 
9 Informat ie ve rk regen t i jdens een gesprek (zomer 1996) m e t mevrouw M. M a n t e n -

Manten , kleindochter van de eerste melkvaarder uit Tienhoven, Arie Manten . 
10 Manten, 1996, afb. 14. 
11 Deze informatie werd verkregen tijdens enkele gesprekken (zomer 1996) me t C. van 

Vredendaa l , zoon en functioneel opvolger van J a n van Vredendaa l . Laa t s tgenoemde 
was sinds 1911 in dienst bij Insulinde en later ook bij Sterovita als hoofd van de boek
houding (zie ook Afbeelding 8). 

12 Utrechts Nieuwsblad, 16 maar t 1922 (Gemeente Archief Utrecht). 
13 Informatie verkregen tijdens een gesprek met A. van den Hoed, zoon van Ger r i t van 

den Hoed Sr. Laatstgenoemde was eertijds baas in de etiketteerafdeling bij Insu l inde 
(zie ook Afbeelding 3). Hij woonde in een van de vier dienstwoningen aan de S t r a a t w e g 
gebouwd in 1915 en afgebroken bij de sloop van Sterovita in 1983. 

14 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (Gemeentebestuur) (Gemeentehuis te Breukelen) , 
inv. nr. 1585. Aanvraag en vergunning tot bouw van een nieuw kete lhuis met schoor-
steenpijp, maart /apr i l 1922, door C G . Hoekstra. 

15 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (Gemeentebestuur), inv. nr. 1550, 1551, 1555, 1556, 
1566 en 1570. Aanvragen en vergunningen tot bouw, verbouw en uitbreiding van nieuwe 
en bes taande gebouwen. 

16 H. van Walderveen , 1988. Gas en electra in Breukelen-Nijenrode en Breuke len -S t . 
Pieters van 1897 tot 1936. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a rgang 3 nr . 1 
blz. 4 - 13. 

17 P . Bakker , 1992. De ijsschuur bij Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kr ing Breuke
len, j aa rgang 7, nr. 3, blz. 170 -173 . 

18 Manten, 1996, blz. 101. 
19 Manten, 1996, afb. 4. 
20 Tjerk Pos tma werd n a de overname van de melkfabriek door Sterovi ta benoemd to t 

chef-kaasmaker. Hij werd uit Sneek aangetrokken door directeur Jel le de Jong en be
woonde van 1 april 1948 tot 11 april 1956 met zijn gezin een van de vier bedrijfswonin
gen, S t r aa tweg 8. Op laatstgenoemde da tum is hij naa r Vianen ver t rokken. Zijn opvol
ger werd M. Halma. 
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Brandspuitenhuisje op het Kerkplein verloor in 
1930 zijn functie 

Arie A. Manten en Huub A. Manten-Werker 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Na een ongeluk met een omgehakte boom moest het brandspuitenhuisje 
van Breukelen-Nijenrode in 1929 grotendeels worden herbouwd.1 Daarbij 
bleef het bestaan uit drie naast elkaar gelegen kleine ruimten. Daarin ston
den aanvankelijk drie handspuiten, die door paarden moesten worden voort
getrokken. In de tweede helft van de jaren 1920 werd evenwel één van de ver
t rekken ingeruimd voor een motorspuit. Als die dienst moest doen, kon bij 
Garagebedrijf G. van Ekris een auto worden geleend om de spuit te trekken.2 

Kort nada t in de zomer van 1929 he t herstelde gebouw weer door de 
brandweer in gebruik genomen was, doemde een nieuw probleem op. 

Het begon met versleten brandslangen 

In de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenrode op 10 oktober 
1929 kwam een brief van de Brandraad voor het Vereenigd Brandwezen van 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters aan de orde, waarin er op ge
wezen werd dat de brandslangen niet meer in goede s taa t verkeerden en 
"omtrent verschillende punten eene bespreking" met B&W werd gevraagd. 
Daarvoor werd de avond van donderdag 17 oktober afgesproken.3 

Bli jkbaar werd in dat gesprek de v raag opgeworpen of de Breukelse 
brandweer niet aan een veel ingrijpender modernisering van het materieel 
toe was. Want later in de maand oktober kwam in de gemeenteraden van 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters het voorstel aan de orde om te 
zamen een voorspanauto aan te schaffen die de enkele ja ren tevoren door 
Breukelen-Nijenrode aangeschafte motorbrandspuit zou kunnen t rekken en 
die tevens dienst kon doen als slangenwagen en voor het vervoer van brand
weerpersoneel.4 

Burgemeester en Wethouders van Breukelen-St. Pieters stelden op 30 oktober aan hun 
raad voor dat het billijk zou zijn als hun gemeente zou meebetalen. "Hierbij is het bevol
kingscijfer van de beide gemeenten in het oog gevat en op grond daarvan stellen B&W 
voor, van het bedrag dat aanschaffing van een voorspanauto zal kosten - geraamd op 
ƒ 2500,- - voor 1U voor rekening der gemeente Breukelen-St. Pieters te nemen. Hier bij 
meenen Burgemeester en Wethouders nog te moeten voorstellen aan de gemeente Breuke
len-Nijenrode alsnog terug te betalen lU van ƒ 3500,- indertijd door die gemeente betaald 
voor aankoop van de motorbrandspuit. Al eenige malen heeft deze brandspuit in Breuke
len-St. Pieters dienst gedaan."4 

Aanschaf van een automobielbrandspuit 

Drie maanden later veranderden de plannen aanzienlijk. Op zaterdag 1 
februari 1930 brachten de burgemeester van de beide Breukelens, de ge
meentesecretaris en de hoofdcommandant van het brandwezen een bezoek 
aan de tentoonstell ing Rijwiel- en Auto-industrie te Amsterdam, waar ze 
zeer ge ïn teresseerd raak ten in een automobielbrandspui t van de firma 
Bikkers te Rotterdam, die onmiddellijk twee offertes uitbracht en aanbood 
op woensdagmiddag 5 februari in Breukelen een demonstrat ie te komen 
geven.3 Dit laatste werd geaccepteerd. Blijkbaar werd die demonstratie gun
stig ervaren, want aan de Brandraad werd vervolgens een advies gevraagd 
over de aanschaf van een automobielbrandspuit. 

In juni 1930 werd het rapport van de Brandraad besproken in een geza
menlijke vergader ing van Burgemeester en Wethouders van Breukelen-
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Nijenrode en Breukelen-St. Pieters , waarna ook de beide gemeente raden 
zich er over uitspraken. Ze vonden de aanschaf van een automobielbrand-
spuit nodig, maar over het merk zou later worden beslist. 

Schermutsel ingen ontstonden inzake de verdeling van de kosten over de beide gemeen
ten . Over de onderhoudskosten werd men het betrekkelijk snel eens: Breukelen-Nijenrode 
zou daarvan 3U betalen en Breukelen-St. Re t e r s het laatste lU. Laa ts tgenoemde gemeente 
wilde - in overeenstemming met de verhouding van de aanta l len inwoners - de aanschaf-
kos t en volgens deze zelfde s leute l verde len , m a a r Breuke l en -Ni j en rode w e n s t e n i e t 
verder te gaan dan 2/a, zodat Breukelen-St. Pieters voor V3 deel van de kosten zou komen te 
s t aan . Ondanks protesten bleek Breukelen-Nijenrode onvermurwbaar en kon Breukelen-
St. Pie ters uiteindelijk niet anders doen dan zich daarbij neerleggen. 

In augustus 1930 stelden de beide gemeenteraden te zamen een aanschaf
krediet van tussen ƒ 5300,- en ƒ 5500,- beschikbaar.4 Over de keus van het 
soort brandspuit wenste men evenwel nog nader te worden gehoord. In de
zelfde maand bezocht de Breukelse Brandraad een in te rna t iona le brand
weertentoonstelling te Rotterdam. Dat leidde tot een advies aan de gemeente
raden om "de automobiel-brandspuit van de firma Bikkers te betrekken op 
een General-Motors-truc, waardoor de kosten slechts ƒ 350,-hoger worden".3 

Begin oktober kon men zich tevens buigen over een daa romtren t door de 
Provinciale Utrechtsche Brandweerbond uitgebracht advies, da t nog ver
schillende vragen opriep. Blijkbaar werden die door de firma Bikkers tot 
volle tevredenheid beantwoord, want in zijn vergadering op 30 en 31 oktober 
1930 nam de raad van Breukelen-Nijenrode het voortouw om "overtegaan tot 
definitieve bestelling van de Automobiel-brandspuit" (zie ook Afbeelding 1). 

Overgang van dienstplicht by de brandweer naar een vr\j willigerskorps 

De verandering in het materieel bracht mee dat de brandweer voortaan 
kon werken met minder mensen, maa r dat hogere eisen werden gesteld 
aan de deskundigheid. Op 13 januar i 1931 deelde de burgemeester aan de 
gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode mee dat de hoofdcommandant van 

Afb. 1. De in 1930 door Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. P ie te rs gezamenli jk aange
schafte GMC-automobielbrandspuit (Foto-archief Historische Kring Breukelen) . 
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de brandweer hem had aanbevolen over te gaan "tot oprichting van een vrij
willig Brandweer-corps". De raad vroeg een voorstel daartoe van de Brand-
raad. Op voorstel van de hoofdcommandant werd alvast de heer Hermanus 
van der Grift benoemd tot commandant van de automobielbrandspuit.3 

De omzetting van een dienstplicht-brandweer in een vrijwillige brand
weer werd voortvarend aangepakt. In de raadsvergadering van Breukelen-
Nijenrode van 24 maar t 1931 kon de burgemeester meedelen dat de vrijwilli
ge brandweer al een bestuur had, bestaande uit J.D. Bastert , voorzitter, H.C. 
Woudenberg, Herms. van der Grift, D.A. Takke en H.C. Schoonderwoerd. 
Het raadslid J.C. Godefroij (Rooms-Katholieke Partij) reageerde daarop met 
de opmerking "dat er voor Breukelen-Nijenrode geen Katholiek in 't Bestuur 
zitting heeft, waarop de Voorzitter vraagt of dit voor een dergelijk bestuur nu 
noodzakelijk moet geacht worden". De heer Godefroij had blijkbaar niet zo 
snel goede argumenten beschikbaar en volstond met de opmerking dat hij 
alleen de aandacht op dat feit had willen vestigen. 

Om de vrijwillige brandweer goed toegerust te krijgen, moesten diverse kosten worden 
g e m a a k t . Van de gemeen ten werden daar toe a lgemene onde r s t eunende subs id ies ge
vraagd. De burgemeester stelde voor dat Breukelen-Nijenrode ƒ 100,- zou geven en Breu-
kelen-St. Pieters ƒ 50,- en "deze bedragen jaarlijks te verleenen tot dat de Vereeniging over 
eenig kasgeld zal beschikken". Geen van de beide gemeenteraden deed daarover moeilijk, 
al werd er wel op aangedrongen ook donateurs voor de vereniging te werven. 

Bovendien was brandweerkleding nodig, te weten per man een oliejas en een helm. 
Omdat he t een aanschaf betrof, wenste Breukelen-Nijenrode een kostenverdeling van 2/3 
en 1/3. Dat maakte op 18 mei 1931 in de raad van Breukelen-St. Pieters opnieuw de tongen 
zeer los. Maa r ditmaal had protesteren succes. In de raadsvergadering van 29 juni werd de 
mededel ing gedaan dat de gemeente raad van Breukelen-Nijenrode voor de aanschaffing 
van kleding voor he t personeel van de vrijwillige brandweer een krediet van ± ƒ 750,- had 
toegestaan; Breukelen-St. Pieters zou daarvan V4 betalen.4 

Automobielbrandspuit paste niet in het brandspuitenhuisje 

De aanschaf van de auto-motorspuit had een ingrijpend gevolg voor het 
brandspui tenhuis je op het Kerkplein. De nieuwe spuit kon daar niet in, 
vooral door zijn hoogte, met ladder. Bijgevolg moest naar een ander onder
komen worden uitgezien. Dat werd gevonden in het voormalige koetshuis 
van Boom en Bosch. Dat had ook enkele bijkomende voordelen: brandweer
m a n Jac . Smit, die de tuinmanswoning bij Boom en Bosch bewoonde, kon 
zodra brandalarm werd gegeven de garagedeuren alvast openen, waardoor 
het vlot uitrukken werd bespoedigd; en de twee gemeentewerklieden konden 
enig toezicht op de brandspuit houden en het onderhoud verzorgen.2 

In 1968 liep de erfpachtovereenkomst af, die het gemeentebestuur 99 jaar 
eerder had aangegaan met de N.H.-kerkvoogdij voor de grond waarop het 
brandspuitenhuisje stond. De gemeente had geen belang bij een verlenging. 
Officieel moest ze nu de grond weer leeg opleveren. Maar alvorens geld te be
steden aan de afbraak van het brandspuitenhuisje, wachtte ze af of de kerk
voogdij hen daartoe zou aansporen. Die kerkvoogdij zweeg echter, en werd 
daarmee stilzwijgend eigenaar van het pandje. 

Noten 

1 A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1996. Brandspuitenhuisje op het Kerkplein in 1929 zwaar ge
havend en herbouwd. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 4, blz. 215 - 218. 

2 H. Masmeijer, J.Q. van Leusden en J.C. Brouwer, 1981. Jubileum-uitgave 1931 - 1981. 50 jaar 
Vrijwillige Brandweer Breukelen. Uitgave G. van Dijk, Breukelen, 64 blz. 

3 Archief van het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode (vanaf 1949 Breukelen) 1811 - 1988 
(Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 13, Raadsnotulen September 1927 - September 1931. 

4 Archief van het gemeentebestuur van Breukelen-St. Pieters 1811 - 1949 (Gemeentehuis te Breukelen), 
inv. nr. 10. Raadsnotulen Juni 1927 - Augustus 1932. 
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Vechtstreek als leverancier van Amsterdams 
drinkwater 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

Voor de oerbewoners van de oevers van de Vecht, in Breukelen zowel als 
elders, was de rivier nuttig als vaarwater en voor de visvangst, maar onont
beerlijk als leverancier van drink- en waswater. Tot na de Middeleeuwen 
was het Vechtwater van aanvaardbare kwaliteit. Daarvan getuigde onder 
andere de vestiging van een bierbrouwerij aan de Breukelse Vechtoever. 

Water uit de directe omgeving 

Ook de eerste Amsterdammers hebben behoefte gehad aan goed drink
water. Het was niet erg moeilijk om aan dat water te komen, want degenen 
die zich het eerst nederzetten op de plaats die naderhand Nederlands hoofd
stad zou worden, vestigden zich aan de boorden van de Amstel, een rivier 
die in het hart van Holland ontsprong, door een belangrijk deel van het toen
malige graafschap liep en zoet water meevoerde. 

Niet ver van de plaats waar de Amstel in het IJ vloeide, op de plek waar men thans het 
Nationaal Monument op de Dam aantreft, werd omstreeks 1270 een dam in de Amstel 
gelegd. Het water ten noorden daarvan ging allengs Dam-Rak heten (een rak is een breed 
water zonder bochten), het water ten zuiden van deze dam kreeg de naam Rak-In (een 
Oudhollandse term voor binnenwater). Door het leggen van de eerdergenoemde dam bleef 
het water van het Rak-In (vrij spoedig verbasterd tot Rokin) zoet. 

Na de uitbreiding van de stad met vier burgwallen bleef het water daarvan toch zoet 
omdat deze vaarwegen door sluizen waren afgesloten van het IJwater. Dat het water in de 
grachten zuiver was, bleek uit het feit dat allerlei vissoorten er naar hartelust in rond
zwommen. 

In 1394 kreeg de Amsterdamse schutterij een privilege van de Amsterdamse vroedschap 
waarbij zij het recht kreeg te vissen in de grachten. 

Toenemende behoefte aan ander water 

Ook de bierbrouwers, die bij de bereiding van hun product goed water 
nodig hadden, haalden dit aanvankelijk uit de Amsterdamse grachten. In 
1480 was het grachtwater evenwel al zodanig vervuild, dat door de bier
brouwers besloten werd niet langer gebruik te maken van het Amsterdamse 
grachtwater, maar het water te halen uit de Haarlemmermeer. De kwaliteit 
van dit water was echter niet wat ervan verwacht werd. Ze gingen naarstig 
op zoek naar andere en betere vindplaatsen in de wijde omgeving van Am
sterdam. 

In het begin van de 16de eeuw was de stad zodanig gegroeid dat men ui
termate zorgzaam en zuinig moest omspringen met het beschikbare water. 
In 1505 liet het stadsbestuur op diverse plaatsen in de stad negen regenbak
ken plaatsen om de mogelijkheid tot het verkrijgen van goed drinkwater uit 
te breiden. 

De weigestelden, die eigen huizen bewoonden, verzamelden het hemel
water in bakken in hun kelders; anderen trachtten aan water te komen door 
een pomp te laten slaan op hun erven. 

Waterschuiten 

Ondanks alle strenge bepalingen en maatregelen van het stadsbestuur 
nam niet alleen de vervuiling hand over hand toe, maar ook de verzilting 
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van het grachtwater. 
In de tweede helft van de 15de eeuw ontdekten de Amsterdamse bierbrou

wers andere winplaatsen van bruikbaar water. Ze gingen met hun water
schuiten aanvankelijk niet verder dan Abcoude. Later bleek ook het Vecht
water uitstekend te voldoen en voer men met grote regelmaat naar Nigte-
vecht. Aangezien b innen Amsterdam onvoldoende dr inkwater aanwezig 
was en water en bier de twee volksdranken bij uitnemendheid waren, werd 
de aanvoer van vers water voor een stad als Amsterdam, met inmiddels een 
inwonertal van ruim 200 000, een dringende noodzaak. 

Iedere ochtend, in alle vroegte, gingen de waterschuiten vanuit Amster
dam in de richting Kockengen, Nigtevecht of Abcoude. In Kockengen schep
te men water uit de Bijleveldsche Wetering, bij Nigtevecht uit de Vecht en bij 
Abcoude uit de Gein. Aan het einde van de dag voeren de waterschuiten 
weer n a a r Amsterdam terug, gevuld met het zo belangrijke consumptie
water (zie Afbeelding 1). 

life 
SgsaéS 

J. 

Afb. 1. Door brouwers gebruikte waterschuit (kopergravure van Reinier Nooms, omstreeks 
1600). 

IJsbreker 

In s t renge winters was er u i te raard een groot probleem. Niet alleen 
bevroren de grachten, maar ook de aanvoer van water met de waterschuiten 
liep gevaar. Met het oog hierop besloten tien Amsterdamse bierbrouwers in 
1651 om voor gezamenlijke rekening een ijsbreker te laten bouwen, om als 
het nodig was daarmee voortdurend heen en weer te kunnen varen om de 
vaargeulen open te houden. Toen de ijsbreker gereed was en in gebruik werd 
genomen, waren er toch nog een aantal problemen, vooral als de vorst erg 
streng was en het ijs dik. De dikte van het ijs bepaalde het aantal paarden 
dat de ijsbreker moest trekken. Normaal gesproken liepen bij zachte winters 
acht tot twaalf, en bij strenge winters zo'n twintig of meer paarden voor de 
ijsbreker. In de zeer strenge winter van 1777 werd zelfs gebruik gemaakt 
van 36 paarden. 

Ook de waterschuiten hadden het heel moeilijk, al was het ijs gebroken. 
Wanneer de vaarwegen vol zaten met zware ijsschotsen, dan kon één paard 
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de schuit niet trekken. In zo'n situatie had men twee paarden nodig en dat 
m a a k t e he t wate r aanmerkel i jk duurder , niet alleen voor de b rouwers , 
maa r ook voor de bevolking die het water van de brouwers kocht. Voor de 
arme Amsterdammers werd het dan ook te duur en bij gebrek aan beter 
dronken zij m a a r gesmolten ijs uit de grachten, waardoor velen ziek wer
den. 

Nada t zich tijdens de strenge winter van 1784 weer allerlei problemen 
hadden voorgedaan, was de maat voor het stadsbestuur vol. In 1786 werd de 
ijsbreker eigendom van de stad Amsterdam. 

Stadsbestuur nam verantwoordelijkheid voor drinkwatervoorziening 

Toen het openbaar bestuur zich met de waterlevering ging bezighouden, 
kwamen er allerlei nieuwe regels. Met de bierbrouwers werd afgesproken 
dat zij voortaan uitsluitend water haalden voor hun brouwerijen en dat de 
drinkwatervoorziening van de stad in handen kwam van Amste rdammers 
die hiervan hun beroep maakten en gebonden waren aan een stedelijk regle
ment dat waarborgen verschafte omtrent de herkomst en de kwaliteit van 
dat water. 

In dat zelfde j aa r 1786 stichtte het stadsbestuur de "Versch-Water Socië
teit", met een duidelijk reglement dat onder meer voorzag in he t dragen van 
de gezamenlijke kosten en een regelmatig overleg met een delegatie van vier 
personen, gekozen uit het midden der commissarissen welke dan ten stad-
huize moest verschijnen. 

De "Versch-Water Sociëteit" ging rustig door met het water halen uit de 
Vecht, zich zeer punctueel houdend aan alle strenge bepalingen met betrek
king tot het schoonhouden van de schuit, het regelmatig halen van water en 
het slijten aan de afnemers. 

Elke lege waterschuit (later "waterhaalder" genoemd) werd bij he t verla
ten van de stad geïnspecteerd op reinheid en dichtheid. Op de Vecht aange
komen, moest de schuitevoerder letten op een vlag waarmee de a ldaar gesta
tioneerde "Inspecteur der Versch-Water Sociëteit" aangaf waar he t wate r 
ingenomen mocht worden. Als de volgeladen schuit k laa r was om de terug
reis te aanvaarden, kreeg hij een certificaat van oorsprong mee voor de keu
ring bij binnenkomst aan de Amstel Schutsluis. Pas na goedkeuring mocht 
het water worden verkocht. Aangezien deze vrij lange en brede waterschui
ten moeilijk in de smalle Amsterdamse grachten konden manoeuvreren , 
voeren deze meestal niet verder dan de Amstel. Daar werd het water overge
heveld in veel kleinere schepen, de zogenaamde "leggers". Vanaf deze leg
gers vond de levering plaats aan de bevolking van de stad. 

In de gloriejaren van de "Versch-Water Sociëteit", ongeveer tussen 1825 
en 1850, namen circa 240 leggers de lading over van zo'n 40 waterhaalders 
(zie ook Afbeelding 2). 

Plannen en problemen aangaande een vaste waterleiding 

Plannen tot verbetering en modernisering van de drinkwatervoorziening 
van de stad dateren al van 1530. Een zekere Petrus Silverer bood de Staten 
van Holland een plan aan, om het water door middel van een systeem van 
aquaducten van ver buiten de stad onder afschot naa r Amsterdam te laten 
lopen. 

In 1605 werd een boring gedaan in de tuin van het Oude Mannenhuis , wat uitliep op een 
grote mis lukking . 

Pieter Meijbos kwam in 1624 met een plan om water afkomstig vanui t de Utrechtse Vecht 
via een ingewikkeld kanalensys teem naar Amsterdam te leiden. 

Volckart Gerritszoon Croock deed in 1656 de suggestie om een gracht te la ten graven van 
Nigtevegt naar Amsterdam. Via deze gracht zou de stad daarna van goed bru ikbaar Vecht-
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Afb. 2. Zegelstempel van zilver, zonder handvat , gemaakt ter gelegenheid van he t 50-jarig 
bes taan van de Versch-Water Sociëteit (opgericht in 1786). Het stelt de stroomgod voor, die 
in zijn rechterhand een zwaard han tee r t en met zijn l inkerarm steunt op de waterbron, die 
he t opschrift "De Vecht" draagt . Tevens zijn een scheepsroer en op de achtergrond he t wapen 
van Amste rdam afgebeeld. 

water moeten worden voorzien. Dit plan heeft het ook niet gehaald. 
Vier j aa r later, in 1660, is he t plan van Croock opnieuw in beeld. Tobias Rogiers Smet 

b r e ng t dit oude plan, aangevuld me t zijn ideeën, als een verbeterd plan t e r tafel . De 
Ams te rdamse vroedschap nam er met belangstel l ing kennis van, m a a r n iemand durfde 
er geld in te steken; zodoende bleef het bij plannen. 

Zo zijn er nog vele plannen geweest, m a a r he t ene plan was technisch niet ui tvoerbaar 
en he t andere was weer te duur. 

In 1811 bracht Keizer Napoleon een bezoek aan Amsterdam. Tijdens een 
aan het s tadsbestuur verleende audiëntie kwam het gesprek op de drink
watervoorziening van de stad. Hij gaf het stadsbestuur opdracht een com
missie van deskundigen te benoemen, om te onderzoeken of het mogelijk zou 
zijn, water vanuit de Utrechtse Vecht door middel van een stelsel van meta
len buizen naar Amsterdam te transporteren. Tevens moest men onderzoe
ken waar men het "zuivere" Vechtwater moest innemen en waar he t binnen 
de stad moest worden opgevangen, danwei geborgen. De commissie kwam 
na een zeer uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat de inname het beste 
kon plaatsvinden in Vreeland. Ook dit plan vond geen doorgang en ver
dween in een bureaulade. 

Omstreeks 1840 kwam de civiel ingenieur H.A. Bake uit Leiden met een plan om een 
door stoom aangedreven pompstation te bouwen bij Nieuwersluis om water uit de Vecht te 
pompen en vandaar via een t ransport le iding naar een verdeelcentrum bij he t spoorweg
s ta t ion Weesperpoort te brengen, vanwaar he t weer naar bassins in de b innens tad kon 
worden gepompt. 

Een aanta l zakelijk ingestelde Amsterdammers st ichtte de "Naamloze 
Maatschappij ten doel hebbende het daarstellen van eene Waterleiding van 
Versch Drinkwater van Breukelen of van de Lek naar Amsterdam". De ini
tiatiefnemers beoogden een kapitaal van ƒ 3200000 te vormen door aandelen 
op de mark t te brengen. De burgemeester van Amsterdam, P. Huidekoper, 
was een van de eersten die aandelen van deze maatschappij aanschafte. 

In 1844, juist toen de maatschappij enig terrein won voor haar plannen, 
kwam een zekere J. Zinck uit Arnhem met een heel nieuw plan om zuiver 
water uit beken vanaf de Veluwezoom en de Utrechtse Heuvelrug vanzelf 
naa r Amsterdam te laten stromen. 

In diezelfde tijd regende het plannen voor een Vechtwaterleiding om Am
sterdam van drinkwater te voorzien. 
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Belgische buizen 

Belgen werden in het midden van de 19de eeuw in Nederland zeer aktief 
in het aanleggen van drinkwaterleidingen. Niet alleen t ransport le idingen, 
maa r ook distributienetten in steden en dorpen hadden hun belangstelling. 
Deze belangstel l ing kwam voort ui t de noodzaak om grote hoeveelheden 
gietijzeren buizen, welke gegoten werden in de Luikse ijzergieterijen, te ver
kopen. In 1845 zond de Firma Riche en Bouwens, gevestigd in de Belgische 
stad Mechelen, een in de Franse taal gesteld plan aan het gemeentebestuur 
van Amste rdam om Vechtwater vanui t Breukelen aan te voeren. Terwijl 
men nog druk bezig was om de ideeën van de Belgen in het Neder lands te 
vertalen, kwamen er alweer nieuwe plannen. 

De initiatiefnemers van de Naamloze Maatschappij met de lange naam kwamen ook 
opnieuw met een aantal plannen. Zij stelden onder andere voor, water te betrekken uit de 
Vecht en uit de Heycop bij Breukelen, of uit de Vecht ergens tussen Breukelen en Abcoude. 

In 1850 kwam de Schiedamse uitvinder G.H. Kunst met een plan om de "Aarwater
leiding" aan te leggen (Afbeelding 3). Hij wilde een leiding aanleggen van de Aar (= Aa) 
bij Breukelen naar Amsterdam. Het te volgen tracé dat de heer Kunst voor ogen stond, 
is niet bekend. Aangezien hij zich rechtstreeks tot de raad had gewend, buiten de burge
meester van Amsterdam om, was deze zodanig verbolgen dat hij de plannen voor kennis
geving aannam. 

Concurrentie 

Aangezien men intussen tot de ontdekking was gekomen dat er ui t de on
dergrond van de Kennemerduinen drinkwater gewonnen kon worden, da t 
beter en smakelijker was dan het oppervlaktewater uit de Vecht, werd in 
1851 de Duinwater Maatschappij opgericht. Grondlegger hiervan was de in 
Amsterdam geboren Mr Jacob van Lennep (1802 - 1868). Op 19 juni 1851 
kreeg he t p lan van Van Lennep de goedkeuring van Koning Willem III . 
Enkele weken daarna was de oprichting een feit. Dat gebeurde op 11 juli 1851 
ten kantore van de Amsterdamse notaris Mr Rutger J a n Toe Laer. 

De Versch-Water Sociëteit had er bijgevolg een grote concurrent bij gekre
gen en stuurde op 1 augustus 1853 een request tegen de oprichting van de 
Duinwater-Maatschappij naar de gemeenteraad van Amsterdam, da t ech
ter al op 31 augustus werd afgewezen. Het ging zo goed met de nieuwe maat 
schappij, dat men al in 1855 een bod deed tot overneming van de Versch-
Water Sociëteit. 

De Vechtwaterschippers gingen er niet op in; van hun kan t geen verstan
dige daad, want in de vijf daarop volgende jaren verdween hun Sociëteit van 
het toneel. 

Op 1 april 1885 verleende de gemeente Amsterdam aan de Duinwater-
Maatschappij een nieuwe concessie met daarbij de verplichting tot het leg
gen van een transportleiding voor de aanvoer van water uit de Vecht. 

De maatschappi j moest de s tad Amsterdam de ga ran t i e geven da t er 
steeds voldoende duin- en Vechtwater aanwezig zou zijn. Het Vechtwater 
zou niet mogen worden geleverd voor huishoudelijk gebruik, m a a r uitslui
tend voor het blussen van branden en voor de industrie. 

Dubbel leidingstelsel 

In Weesperkarspel werden een pompstation en een water toren gebouwd, 
vanwaar een transportleiding werd gelegd om het Vechtwater n a a r Amster
dam te t ranspor te ren . Aangezien Vechtwater niet als d r inkwa te r mocht 
worden gebruikt op grond van het advies van de Gezondheidscommissie, 
was een afzonderlijk leidingnet noodzakelijk. Op 1 mei 1888 werd de Vecht
waterleiding te Weesperkarspel in gebruik genomen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 5, 1996 



247 

JL MS TJEMWJëMMERS 
het Leest met aandacht het volgende. en oordeelt dan zelven of 

ow belang is op het D U I N W A T E R in te teekenen : 
1°. Men aal u het Bewijs leveren, dat er n veel krachtiger en daarbij . 

S M A K E L I J K E R W A T E R zal aangebragt worden. 
20. Dit WATER zal daarenboven veel G O E D K O O P E R zijn. 
3°. Zal Amsterdam daarbij gewaarborgd zijn, dat smakelijke en 

krachtige W A T E R altoos in overvloed te kannen bekomen , terwijl de 
Duinwater-Maatschappij deze verzekering niet durft te geven , zoo als 
uit hare Prospectussen blijkt. De Directie gaat zeer straf te werk jegens 
den Watergebruiker, want zij zegt dat voor élke overtreding der Abon-
nements-Voorwaarden, ten behoeve der Maatschappij wordt verbeurd 
eene boete van f 100 telken reize. Ten slotte volgt, dat de Duinwater-
Maatschappij tot geene vergoeding of schadeloosstelling jegens den Ver
bruiker zal gehouden zijn, wanneer or verhoopt eenig toeval delevering 
van het W A T E R tijdelijk mögt verhinderen. E i , e i , hier wordt den 
Watergebruiker onbarmhartig boete opgelegd, en de Maatschappij wil 
vrijblijven , al kan zij geen W A T E R leveren. Zoo zij er bij had gevoegd 
dat als er onverhoopt aan Buizen of Pijpen gebrek mögt ontstaan, waar
door het leveren tijdelijk wordt verhinderd, zij dan tot geene vergoeding 
gehouden wilde zijn, maar de verzekering wel wilde geven dat er altoos 
D U I N W A T E R genoeg zal geleverd worden en er ook geen water uil 
de Leidsche Vaart zal aaneevoerd worden, da t , zoo dit gebeurde, z\ 
zich verbond telkens aan ieder Watergebruiker te zullen geven ter ver
goeding van schade f 100 , en een ieder vrij ter plaatse waar het Wa
ter wordt afgevoerd komen mögt, om toe te zien of er ook uit de 
Leidscbe Vaart bij wordt aangevoerd. Zoo de Maatschappij van hare 
zijde zich zoo verbonden had, dan had zij getoond geene vrees te koes
teren dat er niet ten allen tijde W A T E R genoeg in de Duinen voor
handen was. 

40. Het bovengemelde S M A K E L I J K E "WATER zal aangevoerd 
worden uit het Riviertje DE AAR! gelegen tusschen KREUKELEN 
en N I E U W E R S L U I S . Dit Riviertje is vroeger door allen die A M " 
S T E R D A M van D R I N K W A T E R hebben willen voorzien, voorbij 
gezien, en er is nogthans geen smakelijker en krachtiger W A T E R in ons 
Land te vinden. 

R E W O N E R S V A N A M S T E R D A M ! het is Zomer, laat n toch 
de geringe moeite welgevallen en het Water in de Aar zelf te gaan 
zien en proeven , en met de daaromtrent wonende menschen sprekende, 
zal men u de waarheid doen hooren , en dan kunt gij zelf getuigenif 
daarvan geven. Alzoo zal het uwc eigene schuld zijn, zoo gij even ah 
met het Gaz wederom van de Engelschen afhankelijk blijft, en daarbij 
Flaauw en Duur Water moet nemen. 

5°. Er zal ook door Prospectussen worden bekend gemaakt hoe weinig 
bet W A T E R kosten zal en welk misbruik van vertrouwen er ge
maakt is door mannen , die anders in de achting der Ingezetenen nog 
al hoog staan aangeteekend , en hoe mannen handelen om het beste Watei 
te weren , en het Duinwatcr te doen zegevieren. 

Zoo echter die tegenstand nu ophoudt, dan zal alles vergeven en ver
geten zijn. Maar zoo die tegenstand mögt blijven bestaan , dan behoo-
ren de Burgers van A M S T E R D A M de handen in een te slaan en zich 
eerbiedig tot de Regering te wenden , om de Leveraars van het A A R " 
W A T E R de behulpzame hand te bieden , opdat ook das Water ver
krijgbaar zij. 

Wij hebben twee plaatsen voor Filter- en Stoomwerk gekozen , de 
«ene is achter de Plaats van den Heer CLIFFORD (OVEK-HOLLAND), 
tusseben den Spoorweg en den Dijk, de andere dat van den Heer VAN 
L E N N E P , gelegen tusschen den Rijweg en de Rivier de Vecht, achter 
de Plaats OVER-HOLLAND. 

(12710) D E A A R W A T E R - M A A T S C B A P F I J . 

Afb. 3. Berichtgeving in 
vermoedelijk het Alge
meen Handelsblad van 23 
augustus 1854, waarin de 
inmiddels opgerichte Aar
water-Maatschappij laat 
weten dat het water uit het 
riviertje De Aar (= de Aa) 
beter van kwaliteit is dan 
het water dat geleverd 
wordt door de Duinwater-
Maatschappij. 

Amsterdam kende derhalve al vroeg een dubbel leidingsysteem. Uit die 
tijd dateren ook de aanduidingen "Vecht links" en "Duin rechts" op de dek
sels van straatpotten, die men nu nog in de bestrating kan aantreffen (zie 
Afbeelding 4). 

Eind 1928, begin 1929 werd de inname van Vechtwater gestaakt. 

Bethune- en Plassenwater 

Op 1 maart 1929 behandelde de raad een voordracht van het College van 
Burgemeester en Wethouders dat onder andere het voorstel bevatte om de 
Vechtwaterleiding ook water te laten leveren dat geschikt was als drink
water. Dat water moest uit de Loosdrechtse Plassen komen. 

Op 26 maar t kwam de directeur van het waterleidingbedrijf met het voor
stel om te bestuderen of het water uit de Bethunepolder ten zuiden van de 
Loosdrechtse Plassen geschikt zou zijn als grondstof voor de drinkwater
voorziening. 
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Afb. 4. S t raa tpot ten voor afsluiters in leidingen waardoor Vecht- en du inwate r werd ge
t ransporteerd. 

Uit een ingesteld onderzoek bleek dat de Bethunepolder per j a a r wellicht 
30 miljoen m 3 water van een uitstekende kwaliteit zou kunnen leveren, een 
hoeveelheid waarmee Amsterdam tot het j a a r 1953 geholpen zou zijn. Zo 
was de voorlopige schatting. 

Dit plan werd verder uitgewerkt, waardoor op 25 juni 1930 de met span
ning tegemoetgeziene "Plassenovereenkomst" tussen de watergraaf van he t 
Grootwaterschap beoosten de Vecht, de voorzitter van het Waterschap Breu-
keleveen en Tienhoven, de burgemeester van de Gemeente Loosdrecht, de 
voorzitter van het Waterschap Loenderveen en de voorzitter van het Water
schap De Be thune enerzijds en de burgemeester van Amste rdam, W. de 
Vlugt anderzijds werd getekend. Totale kosten van dit project werden ge
raamd op ƒ 1 100 000. 

De partijen kwamen overeen dat water mocht worden onttrokken aan de 
Bethune, de Breukeleveense Plassen, de Loosdrechtse Plassen, de Vuntus 
en de Loenderveense Plas. Deze overeenkomst had overigens nog veel ver
derstrekkende gevolgen. Er bestond namelijk bij de regering een oud plan 
uit 1860 om de Plassen ten oosten van de Vecht droog te leggen. Amsterdam 
wendde zich tot de Minister van Waterstaat met het verzoek daaraan geen 
uitvoering te geven. 

Op 29 oktober 1930 schreef de minister aan het hoofdstedelijk gemeente
bestuur: "Ter wille van de bij een goede drinkwatervoorziening van Uw ge
meente betrokken belangen ben ik bereid om voorzoover het van mij afhangt, 
af te zien van het van Rijkswege droogmaken van de Loosdrechtse Plassen, 
voorzoover deze bij die drinkwatervoorziening betrokken zijn". 

Door deze actie bleven de Loosdrechtse Plassen behouden en krijgt Am
sterdam tot op de dag van vandaag goed drinkwater uit het Vechtplassen
gebied. 

Bron 

Dit artikel is tot s tand gekomen met gebruikmaking van het boek Een cent per emmer -
Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen, door J.A. Groen J r (191 blz.), uitge
geven in 1978 door de Gemeentewaterleidingen Amsterdam. De uitgever verleende schrif
telijke toestemming voor het gebruik van teksten en afbeeldingen uit dit boek. 
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De oude band van Kockengen en Spengen met 
kasteel De Haar 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel is st i lgestaan bij de zeer oude relatie tussen een 
klein m a a r belangrijk stuk van de heerlijkheid Kockengen (met he t land 
waarop de kerk was gebouwd en het patronaatsrecht van de kerk) en de hele 
gerechtsheerlijkheid Spengen enerzijds en de bewoners van het kasteel De 
H a a r anderzi jds.1 Dat slot dankt zijn naam aan het oude toponiem "haar", 
waarmee een langgerekt, hoger gelegen s tuk land werd aangeduid, gesitu
eerd tussen lager gelegen terreinen.2 

Het grootste deel van de heerlijkheid Kockengen was in de Late Middel
eeuwen en het begin van de 16de eeuw (tot aan het eind van 1537) in het bezit 
van de burggraven van Montfoort: het Kockengen-Montfoortsgerecht.3 Het 
was echter de gerechtsheer van Kockengen-De Haar die, vermoedelijk van
wege de maatschappelijke betekenis van het bezit van "die kirkehoeve van 
Kockenghen mitter giften van der kirken", veelal kortweg werd aangeduid 
als de heer van Kockengen. Op basis van het patronaatsrecht mocht hij de 
k a n d i d a a t voordragen als er een vacature was voor een pastoor, koster , 
schoolmeester, schout of secretaris van de gerechtsheerlijkheid. 

De oudst bekende gerechtsheren van Spengen en van Kockengen-De Haar 
behoorden tot het oorspronkelijke geslacht Van de Haar : Werner van de 
H a a r (omstreeks 1300), en meer dan driekwart eeuw later Boekei van de 
Haar (in een Stichts-Utrechtse bron genoemd in 1381). : Helaas zijn de ar-
chiefgegevens uit de 12de tot 14de eeuw erg schaars, zodat over die periode 
geen volledige lijst van gerechtsheren van Kockengen op te stellen valt. 

Tijdens de jaren 1336 - 1368 werd opnieuw een Werner van de Haar genoemd, die waar
schijnlijk een kleinzoon was van de Werner ui t rond 1300. Hij werd opgevolgd door zijn 
zoon Gijsbert.2 Van beiden kan ook een relat ie met Kockengen worden vermoed, m a a r do
cumenten die dat aantonen ontbreken. Boekei van de Haar was hoogstwaarschijnlijk een 
zoon van deze Gijsbert. 

In dit artikel wil ik nader ingaan op bewoners van kasteel De Haar vanaf 
het eind van de 14de eeuw die tevens heer of vrouwe van Kockengen en 
Spengen waren. Door een hoeveelheid tot dusver verzamelde gegevens op 
een rij te zetten, hoop ik een springplank te leggen voor verder historisch on
derzoek betreffende Kockengen en Spengen in de 15de tot 17de eeuw. 

Gerechtsheren van Kockengen en Spengen uit het geslacht Van de Haar 

Het is niet volledig duidelijk tot wanneer Boekei (Bökel) van de Haar, die 
op 31 oktober 1391 voor het eerst wegens een belening met kasteel De Haar in 
de bewaard gebleven Viaanse leenregisters werd genoemd,4 zijn voorvader
lijk kasteel met bijbehoren, alsmede Kockengen-De Haar en Spengen, be
stierde. 

In ieder geval was Boekei van de Haar de gerechtsheer van Kockengen en Spengen die 
de aanleg van de Heycop meemaakte en misschien ook het begin van he t tot s tand brengen 
van de Bijleveld. Kockengen en Spengen gingen toen over van waterlozing op de Aa n a a r 
lozing op de Bijleveld, en daardoor dus op de Amstel. Met de aanleg van deze twee water
wegen werd Kockengen tot "ons" mooie Tweestromenland. 

Boekei moet zijn opgevolgd door zijn zoon Gijsbert Boekei van de Haar . 
Van hem zijn geen leenbrieven bekend. Deze Gijsbert Boekei van de Haar 
zal, toen hij heer van De Haar , Kockengen en Spengen werd, al flink op 
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j a r en zijn geweest. Hij was getrouwd met "Joffr. Lysbet dochter Gijsberts 
van Rueel Jacobssone van Put ten a° 1370 sonnendaechs na St. Agatha". 5 

Over deze Gijsbert Jacobsz van Ruwiel is mij verder nog n ie t s bekend. 
Gijsbert Boekei van de Haar stierfin 1419.2 

De bisschop van Utrecht gaf op 24 oktober 1419 een leenbrief inzake 
Kockengen en Spengen af aan Gijsbert van de Haar, wegens het overlijden 
van zijn vader Gijsbert Boekei van de Haar.6 Op 5 maar t 1420 komt deze 
Gijsbert van de Haar vanwege het kasteel ook voor in de leenregisters van 
Vianen . 7 Hij was gehuwd met Ju t te van der Meer. 

In de jaren 1429 tot 1437 wordt Werner van de Haar genoemd als degene 
die kasteel De Haar in bezit had.8 Van hem is een leenbrief bekend met be
trekking tot Kockengen en Spengen, gedateerd op 23 januar i 1434.6 Omdat 
hij al enige ja ren eerder kasteelheer werd, was deze belening mogelijk een 
bevestiging, volgend op de komst van Rudolf van Diepholt in Utrecht als bis
schop in januar i 1433. 

Werner had blijkbaar geen nakomeling die hem kon opvolgen, m a a r er 
was, toen op 30 april 1440 opgetekend werd dat hij enige tijd tevoren was 
overleden, nog wel een zuster van hem in leven: Joost van de Haar , die soms 
ook wel Josina werd genoemd.9 

Joost van de Haar trouwde met Dirk van Zuylen 

Op 30 april 1440 werd Joost, dochter van Gijsbert van de Haar , door het 
Leenhof van Vianen beleend met kasteel De Haar en toebehoren9 en op 6 juli 
1440 door de bisschop van Utrecht met de gerechtsheerlijkheden Kockengen-
De Haar en Spengen.6 Zij was gehuwd met Dirk van Zuylen. Dit huwelijk 
markeerde het einde van de rol van het geslacht Van de H a a r in onze om
geving, een geslacht dat zeker in de 14de eeuw tot de belangrijkere adel in 
het westen van het Nedersticht gerekend werd.10 

De schoonfamilie van Joost van de Haar, de familie Van Zuylen, behoorde 
tot de invloedrijkste geslachten in het Sticht en was door huwelijken verbon
den met bijna alle andere belangrijke families. Dirk bracht zelf ook een rijk
dom aan goederen in bij zijn huwelijk met Joost van de Haar , waaronder het 
kasteel Harmeien waarmee hij in 1435 door de St.-Paulusabdij in Utrecht be
leend was . 1 0 Voor het echtpaar was kasteel De Haar echter het belangrijkst 
en Dirk en zijn nakomelingen noemden zich voortaan dan ook Van Zuylen 
van de Haar . 

Dirk II van Zuylen van de Haar 

De zoon van Joost van de Haar en Dirk van Zuylen, eveneens Dirk ge
naamd, werd in 1446 als opvolger van zijn moeder aangewezen.1 1 In een bis
schoppelijke leenakte uit 1449 lezen we voor het eerst dat Joost intussen over
leden was. Op 21 november 1449 kreeg Dirk Dirksz van Zuylen van de Haar 
officieel Kockengen en Spengen toebedeeld6 en op 12 maar t 1451 werd deze 
Dirk II met het kasteel De Haar en bijbehoren beleend.12 Meteen kende hij 
toen aan zijn vader Dirk van Zuylen een lijftocht (wat in dit geval een jaar 
lijkse lijfrente betekende) toe uit de inkomsten van De Haar.1 2 Dirk II vervul
de diverse malen belangrijke polit ieke functies. Onder ande re was hij 
schout en burgemeester van Utrecht.1 0 Daardoor geraakte hij in moeilijk
heden, wat hem op de verwoesting van zijn kastelen De Haar en Harmeien 
(bewoond door zijn broer Gijsbert) kwam te staan. 

Dirk II was een fel tegenstander van het centraliserende bestuur dat de Utrechtse bis
schop David van Bourgondië (1456 - 1496) voorstond. In 1477 kwamen de tegens tanders van 
de bisschop onder leiding van burggraaf J a n van Montfoort in openlijk verzet . De s t ad 
Utrecht werd een van de belangrijkste verzetshaarden, waardoor de bisschop zich genood
zaakt zag uit te wijken naa r zijn slot in Wijk bij Duurstede. David van Bourgondië werd 
echter ges teund door Maximil iaan van Oostenrijk, regent van Holland. Vanu i t diverse 
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punten , waaronder kasteel De Haar , werden Hollanders die de bisschop steunden, beroofd 
en gevangen genomen. Kasteel Nijenrode, dat door Hollandse soldeniers (= huursoldaten) 
bezet was, werd in 1481 door gewapende Utrechtse burgers ingenomen en in brand gesto
k e n . 1 3 Kasteel Harmeien - woonplaats van Gijsbert van Zuylen, broer van Dirk II - werd 
door troepen van Van Montfoort bezet. Maar in de zomer van 1482 werd van Hollandse zijde 
met succes teruggeslagen. Kasteel Harmeien werd ingenomen, geplunderd en in b rand ge
stoken. Kort daarna moest ook de bezetting van kasteel De Haar zich overgeven. Burgers 
uit Woerden kregen de opdracht de restanten van de beide kastelen te slopen, waarbij ze zo 
gehaas t te werk gingen da t vijf man onder neerstortend puin werden bedolven.14 Kocken-
gen werd geplunderd en in b rand gestoken; alleen de vrouwen en de kinderen liet men on
geh inde rd . 1 5 In 1483 werd de oorlog beëindigd en kon bisschop David van Bourgondië naar 
de stad Utrecht terugkeren. 

Voor Dirk II van Zuylen van de Haar had deze oorlog echter nog een onaangenaam ver
volg. Hij werd vanwege woordbreuk a a n zijn l eenheer ve rva l l en v e r k l a a r d van zijn 
Viaanse lenen, waartoe ook kasteel De Haar behoorde. In 1481 hadden de Utrechters de stad 
Vianen ingenomen. Dirk II, die na de bezetting van Harmeien overgelopen was naar he t 
k a m p van J a n van Montfoort, was toen burgemeester van Utrecht en werd voor zijn inzet op 
he t slagveld tot r idder geslagen. Daardoor werd hij echter tevens medeverantwoordelijk 
voor de inname van Vianen, terwijl hij vanwege zijn leengoederen t rouw verschuldigd 
was aan de heer Van Vianen.1 0 Pas in 1505, ongeveer twee jaar na de dood van Dirk II, 
k reeg zijn zoon Steven vergiffenis van de heer Van Vianen en werd hij met kasteel De 
H a a r beleend.1 6 

Dirks bezit van de bisschoppelijke lenen Kockengen en Spengen had door het gebeurde 
geen gevaar gelopen. Maar de plattelandsbevolking had zwaar geleden onder de oorlogs
handel ingen . Verscheidene huizen waren vernield, vee was geroofd, veel oogst van de ak
k e r s verloren gegaan. Daa r kwam nog bij dat in 1496 de Lekdijk bij Tuil en 't Waal het 
begaf en de waterlawine die door de bres golfde het lage land tot voorbij Kockengen blank 
zette.17 Het zou jaren duren voor men de gevolgen van al die rampspoed te boven was. 

Steven van Zuylen van de Haar 

Opvolger van Dirk II was dus diens zoon Steven van Zuylen van de Haar. 
Bij bisschoppelijke leenakte van 28 september 1503 werd hij officieel heer van 
Kockengen-De Haar en Spengen18 en bij Viaanse leenakte van 14 maar t 1505 
werd hij officieel heer van De Haar. Steven had de status van ridder.16 

Steven van Zuylen van de Haar trouwde in 1506 met Josina van Assendelft.10 In 1532 
kende hij haa r een lijftocht toe uit een deel van de kasteelgoederen.19 

Steven moet de wederopbouw van kasteel De Haar zeer voortvarend aangepakt hebben. 
Bij he t optrekken van de nieuwe bui tenmuren lijkt men rekening te hebben gehouden met 
een oudere kern, die bij de verwoesting in 1482 gespaard is gebleven.2 Uit een opsomming 
van Stevens goederen in 1506, in verband met het opstellen van de huwelijkse voorwaar
den, blijkt nergens da t he t kasteel toen nog een ruïne was.10 Zeker is, dat het kasteel er in 
1536 in goede toestand bijstond, want toen werd het door de Staten van Utrecht als ridderhof-
s tad erkend. 2 0 In dat j aar was Steven echter al niet meer in leven. 

In de tijd van Steven van Zuylen van de Haar vond ten westen van Wijk bij Duurstede 
de grootste en meest vernielende doorbraak van de Lekdijk plaats welke ooit West-Utrecht 
heeft geteisterd. In 1523 omspoelde het water de stad Utrecht en kwam het maar liefst tot 
Leiden en Amsterdam. De weilanden werden tot een aaneengesloten poelen- en moeras
sengebied en huizen die niet hecht waren gebouwd, stortten in elkaar.17 

Bij octrooi van 12 mei 1534, uitgegeven door keizer Karel V, kreeg Steven van Zuylen 
van de H a a r op zijn verzoek toestemming om in he t plaatseli jk bes tuur in Kockengen, 
Spengen en De H a a r over te gaan van bestuur door de algemene burenvergadering naar 
vertegenwoordigend bes tuur door schepenen en de drie tot één gerechtsheerlijkheid te ver
enigen. De schout bleef een benoemde functionaris. Deze combinatie van drie gebieden 
hield he t echter slechts één j aa r vol. De inwoners van Spengen en Kockengen bepleitten met 
kracht dat ze apart van De Haar bestuurd wilden worden, omdat De Haar op een te grote af
s t and van Kockengen en Spengen lag. De inmiddels aanget reden zoon van Steven van 
Zuylen, Dirk III, en Karel V stemden hiermee in en zo kwam er in 1535 een herzien octrooi. 

Dirk IQ van Zuylen van de Haar 

De volgende gerechtsheer van Kockengen en Spengen was Dirk III van 
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Zuylen van de Haa r , Zevender, Spengen en Kockengen enz. Deze k reeg 
Kockengen en Spengen in leen op 31 augustus 1535, wegens het overlijden 
van zijn vader,1 8 en De Haar op 23 december 1535; moeder Josina behield 
toen haa r lijftocht u i t de eerder gespecificeerde kasteelgoederen.2 1 Ridder 
Dirk was een zeer vermogend man.2 2 Vanaf eind 1537 - toen Joost burggraaf 
van Montfoort a f s t and deed van zijn a a n s p r a k e n op h e t Kockengen-
Montfoortsgerecht - werd de heer van De Haar, behalve met Kockengen-De 
H a a r en Spengen, gedurende bijna anderha lve eeuw ook be leend m e t 
Kockengen-Montfoorts. 

Dirk III werd genoemd als lid van de ridderschap van het Sticht in 1537, 1549 en 1577 en 
was schout van de stad Utrecht van april 1561 tot in 1572.23 In 1533 trouwde hij met Josina 
van Drakenborch, eigenaresse van de ridderhofstad Oudaen aan de Vecht bij Breukelen . 
Zij woonden me t hun steeds talrijker kinderschare afwisselend in Ut rech t en op De Haar , 
maar niet op Oudaen, dat verpacht werd.22 

In 1558 was moeder Jos ina blijkbaar niet langer in leven, want de lijftocht die h a a r toe
bedacht was geweest, ging toen naar vrouw Josina.2 3 In 1570 werd die lijftocht nogmaals 
vastgelegd.2 5 Dirk III stierf op 5 juni 1580; zijn vrouw Josina overleed in 1586.23 

Nicolaas van Zuylen van de Haar 

Opvolger van Dirk III was zijn zoon Nicolaas (Nicolaus) van Zuylen van 
de Haar , heer van Zevender en Drakenburg, geboren in 1536.23 Al in 1560 
werd hij uitdrukkelijk genoemd als "hebbende het pa t ronaat over de kerk" 
van Kockengen. Hij was ook collator of patroon van de beide vicarieën (alta
ren met daaraan dienst doende kapelaans) die in deze kerk waren gesticht: 
die der Heilige Maagd en die van Sint Maria Magdalena.2 6 Nicolaas werd 
echter pas op 22 mei 1581 officieel heer van Kockengen en Spengen, na het 
overlijden van zijn vader,27 terwijl de akte waarbij hij met De Haar werd be
leend nog weer bijna 4 j aa r later, op 7 maart 1585, gedateerd staat .2 8 Nicolaas 
was gehuwd met Eva van Schagen, die overleden is op 14 oktober 1617.2 3 

Ook Nicolaas was enige tijd schout van de stad Utrecht. In de onrustige tijd rond de 
Kerkelijke Reformatie werd hij op 21 juli 1586 met een groep Rooms-Katholieken en liber
tijnse regenten uit de s tad verbannen. Pas eind 1588, toen de stad bestuurlijk tot rus t kwam, 
mochten deze bal l ingen terugkeren. 2 9 

Johan van Zuylen van de Haar 

Vervolgens t r ad Johan van Zuylen, Heer van de Haar , Zevender, Draken-
borg, Kockengen, Spengen enz. op de voorgrond.30 Zijn voornaam werd ook 
wel als J a n geschreven. 3 1 De belening met Kockengen en Spengen vond 
plaats op 4 juni 1603.27 

Johan van Zuylen van de Haar werd geboren op 17 maar t 1573.23 Vanwege he t overlijden 
van zijn vader Nicolaas, werd hij op 26 juni 1603 door Walraven van Brederode, heer van 
Vianen, met kasteel De Haar en de daarbij behorende goederen beleend.30 Johan was schout 
van de stad Utrecht van 1602 tot 1622. Zijn eerste vrouw was Agnes van Renesse; na haa r 
overlijden in 1605 hertrouwde Johan in 1607 met Geertruida van Lennep.2 3 

In 1622 kocht Johan van Zuylen van de Haar, als bezitter van he t pat ronaatsrecht van de 
kerk van Kockengen, van zijn secretaris C. Peters te Kockengen een n a a s t he t kerkhof ge
legen huis , om daarin de koster te kunnen huisvesten.3 2 In 1633 liet Johan, in diezelfde hoe
danigheid, een s teen met een gevierendeeld wapenschild aanbrengen boven de ingang van 
de Kockengense dorpskerk in de torengevel, welke daar nog steeds te zien is .3 3 

Johan overleed op 16 februari 1641. Op 20 december 1641 meldde Johan van Atteveld, 
griffier van de lenen van De Haar, zich bij he t Leenhof van Vianen, n a m e n s Geer t ru ida 
van Lennep, vrouwe van De Haar, Drakenburg, Kockengen en Spengen, douair ière van 
Johan van Zuylen van de Haar.3 4 Doel was het regelen van haar lijftocht. Onder dat woord 
kon zowel een lijfrente of weduwegift worden vers taan, als het algehele vruchtgebruik van 
overervend bezit. In dit geval was het naar alle waarschijnlijkheid he t laa ts te , want pas na 
haar dood kwam op De Haar een echte opvolger van de toen al verscheidene ja ren eerder 
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overleden Johan van Zuylen van de H a a r in het beeld. Duidelijker nog is het beeld met be
t rekking tot Kockengen en Spengen, want daarvan is de op 15 juni 1643 gedateerde en op 
n a a m van de weduwe Geertruyd van Lennep, vrouwe van de Haar , gestelde beleningsakte 
bewaard gebleven.1 9 a 

Ten tijde van de weduwe Van Zuylen van de Haar-van Lennep bleek dat men ook in die 
tijd voor gemeenschapstaken soms niet zonder subsidie van een hogere overheid kon. In 
1643 moest de predikantswoning in Kockengen hoognodig worden gerestaureerd, omdat die 
aan één zijde zo vervallen was dat er niets anders opzat dan het hele pand te vernieuwen. 
De kosten waren begroot op ƒ 400,-. Een gezamenlijk subsidieverzoek van schout en schepe
nen en de kerkmeesters bij de Staten van Utrecht leverde een bijdrage van ƒ 100,- op.32 

In 1646 gaven de Staten van Utrecht een machtiging aan Gedeputeerde Staten voor de 
aan leg van een sluis bij de Joos tendam, ten noorden van Kockengen, waar Heycop en 
Bijleveld zeer dicht bij elkaar komen. In 1658 werd deze dam doorbroken en een eenvoudig 
s luis je in werk ing geste ld . 3 2 Daarmee kwam er een eind aan de oude overtoom bij de 
Joos tendam. 

Geslacht van Renesse van Moermont 

Uit een akte van 22 februari 1654 blijkt dat Geertruida van Lennep toen al 
enige tijd dood was.3 1 Blijkbaar had Johan uit geen van zijn beide huwelij
ken een nakomeling die hem kon opvolgen, want in 1653 kwam kasteel De 
Haa r via vererving in bezit van Johan van Renesse van Moermont, die daar
door tevens heer van De Haar, Drakenborg, enz. werd. Daarmee kwam een 
eind aan de bloeitijd van De Haar als residentie van het belangrijke adellijke 
r egen t enges l ach t Van Zuylen. De be lening met Kockengen(-De H a a r ) , 
Kockengen-Montfoortsgerecht en Spengen kwam tot stand op 29 april 1654.27 

J o h a n van Renesse van Moermont was een kleinzoon van Cornelia van Zuylen van de 
Haar , die weer een zuster was van de eerder besproken Johan van Zuylen van de Haar.2 Op 
1 november 1654 t r ad hij in het huwelijk met Antonia van Lijnden. Johan van Renesse 
stierf al in 1664, zijn vrouw Antonia in 1688.23 

Het bezit van Johan van Renesse ging na zijn vroegtijdige dood over op 
zijn minderjarige dochter Gijsberta Antonia van Renesse. Zij werd op 19 
mei 1665 door de Staten van Utrecht met Kockengen en Spengen27 en op 23 
mei 1665 door het Leenhof van Vianen met De Haar beleend. Namens haa r 
t rad bij die gelegenheid Cornelis Mathesius op, die advocaat bij het Hof van 
Utrecht was.3 5 

Rampjaar 1672 -1673 

Ruim 7 j aa r later kregen ook deze jongedame en de mensen van Kocken
gen en Spengen te maken met het Rampjaar 1672-1673, in de beruchte oorlog 
met Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen. In de zomer van 1672 kwam 
het Franse leger tot in de Vechtstreek. De Waterlinie verhinderde een verde
re opmars naar Amsterdam. Ons gebied kreeg zwaar te lijden. 

Doordat het verdedigende Staatse leger ook "in de Lek-dijk een opening 
maakte" liep veel land onder, tot aan Amsterdam toe.36 "Na dat de Stadt en 
geheele Provincie van Utrecht, nu Frans was geworden, vluchten meest alle 
de Landtluyden met hare gereetste Goederen, in de vaste Steden."37 Dat no
digde ui t tot het plunderen van het platteland. Zoals te verwachten was, 
greep he t bezettingsleger zijn kans. Zo leidden in november 1672 "plunderin
gen . . . door de Franse" onder meer tot het wegraken van de hele admini
s t ra t ie (kerkelijke akten, lidmatenboek, doop- en trouwboek, diaconiereke
ningen, inkomstenboek van de diaconie) en de bijbels en psalmboeken uit de 
kerk van Kockengen.38 Maar ook door allerlei inheems gespuis werd "groote 
moedtwilligheyt gepleeght, inzonderheyt by nacht als wanneer verscheyde 
stoute Bedelaers, Landtlopers, en Vagebonden de verlaten Huyzen open bra
ken, die doorsnuffelden, en 't geen door verschrikte haastigheyt verlaten, en 
hier en daar versteeken was, daar uyt haalden".37 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 11, nr. 5, 1996 



254 

Afb. 1. Troepen van de F ranse koning LodewijkXIV, bezigmet p lunderen en b rands t ich
ten . Deel van een gravure, zeer kort na het Rampjaar 1672-1673 gemaakt door J . Sorious en 
gepubliceerd in deel II van't Ontroerde Nederlandt, 1676. 

Op 7 maart 1673 stelden de Staten van Utrecht (dus in bezet gebied) vast 
dat de inundatie "het meeste deel van de beste landen van 't Landtschap 
onder heeft gezet, en . . . indien men het, met de opening in dit voorjaar te 
stoppen, niet droogh maakt, zy zoo week en bedorven zouden worden, dat 
men in veel jaren niets daar af zou trekken, en dat zy in deze Somer noch 
Gras noch Hoy zullen geven, tot de geheele ondergang der arme Inwoon-
ders".36 In april was men bezig met pogingen de Lekdijk te herstellen, maar 
vooralsnog met weinig resultaat. 

Kockengen en omgeving bleven het toneel van incidentele oorlogshande
lingen. 

Op 14 m a a r t 1673 vertrokken in Woerden gelegerde Franse soldaten "met veel Schuyten 
n a Teckop, achter Kamerijk, zoo wel op den roof als om hop te ha len uyt, doch weynigh 
quamen daar van wederom t 'huys". 

Omstreeks 20 maar t 1673 was er sprake van "een partye van 86 Fransen uyt geweest heb
bende om het Dorp Kokkengen te pionderen". Een deel van het S taa tse leger, onder leiding 
van de vaandr ig Remminger, "dat in de Vinkebuur t in Garnizoen lagh", k r eeg opdracht 
tegen deze vijandelijke p lunderaars in actie te komen. Er werden "30 m a n uy t gecomman-
deer t om de F ranse den pas te gaan afsnijden; waa r op gedachte Vaendr igh m e t vier 
Sloepen uyt zijn Quartier vertrok en tusschen Uytrecht en het Woerder Verlaat , in zeker 
huys , Joostendam genoemt, post vatten; alwaar de Franse, naar eenigen tijdt daa r voorbij 
komende zoodanigh van de Staatse gechargeerd wierden, dat zij, niet t e g e n s t a a n d e zich 
dapper verweerden, eyndelijk genoodtzaakt waren af te wijken, achter la tende 30 Dooden, 
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en 20 Gequets ten . Van de Staa tse zijn 4 doodt gebleven en 3 gequetst". "Sedert zijn de 
Franse , na da t de Staatse na haar Quartier waren vertrokken, weder daar omtrent geweest, 
en hebben het voorszeyde Huys uyt bitterheydt, in brandt gesteken".36 

In he t midden van de maand mei 1673 "zijn 30 Staatse Soldaten na het Dorp Kokengen 
gegaan, a lwaar h u n gezeyt was da t de Fransen Brandt -wacht hielden; zy zet ten op de 
Schiltwacht aan, die, hun vernemende, vuur gaf, en liep voort in huys, doch wierd van de 
S taa tse gevolght, die 8 daar binnen neder schooten en 11 gevangen kregen; die r a ak t en 
wech, en quamen de Staatse met goeden buyt weder in hun Quartier".36 

Kasteel De Haar ontsnapte in het Rampjaar aan vernieling door de Franse 
troepen, maar het zal vermoedelijk wel zijn beschadigd.2 

De schade die de Fransen in Kockengen en Spengen aanr icht ten was 
groot. Veel huizen en bedrijfsopstallen waren zwaar beschadigd. Behalve de 
kosten in de particuliere sfeer, kregen veel ingezetenen ook diverse gemeen-
schapslasten te dragen, zoals de reparatiekosten aan het schoolhuis,39 de 
kerktoren4 0 en het uurwerk in de kerktoren,4 1 die naar rato van hun land
bezi t werden omgeslagen. Ook de gerechtsheer zal zijn aangesproken . 
Onder meer moesten de woningen van de dominee en de koster gerepareerd 
worden. 4 2 

De Haar en Kockengen gescheiden 

Door het huwelijk, in 1679, van Johans dochter Gijsberta Antonia van 
Renesse van Moermont met Antonius van Stembor kwam het kasteel De 
Haar in bezit van het Zuidnederlandse geslacht Van Stembor. Waarschijn
lijk heeft Antonius het enigszins vervallen kasteel gedeeltelijk laten opknap
pen.1 0 

Als gevolg van de schade die in het Rampjaar was aangericht, was de ge-
rechtsheerlijkheid Kockengen en Spengen voor jaren een kostenpost gewor
den in plaats van een bron van inkomsten. De nieuwe eigenaar, die zich 
minder met dit gebied verbonden voelde, wilde er daarom wel van af. Bijgevolg 
werd de gerechts- of ambachtsheerlijkheid Kockengen(-De Haar en -Mont-
foorts) en Spengen, met de gifte van de kerk en het land waar de kerk op staat 
(zie blz. 249), in 1681 door de erfgenamen van Johan van Renesse voor 14 805 
Carolusguldens verkocht aan Anthonie (Antoine) Godin, zoon van Isaac Go
din en Cathar ina Winckelman, en Domheer van Oudmunster te Utrecht.4 3 

In deze koop waren begrepen: "de Ambachtsheerlijkheid [= gerechtsheerlijkheid] van 
Kockengen en Spengen, met de rechtigheden, mitsgaders enige percelen land met het recht 
van J u s pat ronatus , op het stellen van het recht predikant, voorzanger, koster, schoolmees
ter, schout en schepenen, secretaris en bode, mitsgaders schippers van Kockengen varende 
op Utrecht en op Amsterdam, verder het recht en collatie van twee considerable vicarijen 
gefundeerd in de kerk van Kockengen, met de thinsen en de groven en smalle kri j tende 
t ienden, en met de th ins van Teemaat, alsmede diverse erfpachten en het recht van de IJk, 
mi t sgade r s verdere gerecht igheden daartoe behorende, zulks gemelde Heer J o h a n van 
Renesse van Zuylen van De Haar , dezelfve van oudsher gepossedeerd heeft, leenroerig aan 
de Edele Mog. Heren Sta ten 's lands van Utrecht. Verder 12 morgen weiland gelegen te 
Kockengen en een huis waar de gerechtsbank gehouden wordt, s taande mede te Kockengen, 
daarbenevens nog de Ambachtsheerlijkheid en he t dagelijks gerecht van Spengen en de 
sluis te Joostendam, liggende in het gerecht Spengen (einde Kockengen), met het profijt van 
de tol of doortocht der schuiten met de sluiswachterswoning, zijnde een tapstede, tot 1 mei 
1682 verpacht aan H.H. van Rijn.". 

N a d a t de erfgenamen en crediteuren van de Vrouwe van Renesse h u n 
lopende zaken met betrekking tot Kockengen en Spengen tot tevredenheid 
hadden afgehandeld, gingen de Staten van Utrecht op 23 juni 1682 over tot de 
uitreiking van een leenbrief aan Anthony Godin.27 

Antonius van Stembor (gestorven in 1694) werd wat De Haar en andere 
bezittingen betreft, opgevolgd door zijn zoon Johan van Stembor. Na achter
eenvolgende verervingen op twee vrijgezelle broers stierf ook dit geslacht in 
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de mannelijke lijn uit.2 

Via de kleindochter van Antonius van Stembor en Gijsberta Antonia van 
Renesse, die niet verwonderlijk Antonia van Stembor heet te en die gehuwd 
was met Rudolf Frederik van Zuylen van Nyevelt, kwam het ondertussen 
grotendeels tot ruïne vervallen kasteel De Haar aan die t a k van de Van 
Zuylens.1 0 

Evenals het Kockengen-Montfoortsgerecht is ook het kleinere Kockengen-
Lockhorstgerecht in dit artikel buiten beschouwing gebleven. Ook da t vormt 
een verhaal op zich. Pas in 1729 werd Kockengen-Lockhorst samengevoegd 
met Kockengen en Spengen. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

10. Het huis Vecht en Dam na 1805 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In het vorige artikel in deze serie heb ik ongeveer 130 jaar van het door 
schout Jacob de Kinder omstreeks 1680 gestichte huis beschreven.1 De naam 
Vecht en Dam duikt voor het eerst op in een akte uit 1726, toen Johanna van 
der Voort met het huis werd beleend. Zij was de laatstlevende van de kinde
ren Van der Voort.2 In 1748 werd opnieuw een schout van Breukelen-Nijen-
rode, Joan Stoesak, eigenaar van het huis. Hij woonde er tot zijn dood in 
1796; zijn weduwe overleed er in 1804. De erfgenamen brachten binnen 
twee maanden Vecht en Dam te Breukelen-Nijenrode en de boerderij Nooyt 
Gedacht aan de Zogdijk (thans Scheendijk) in Breukeleveen in veiling, 
waarbij alleen de boerderij werd verkocht.3 In 1805 vond de boedelscheiding 
tussen de erfgenamen plaats en werd notaris Elbert Stoesak te Amsterdam 
de nieuwe eigenaar van Vecht en Dam. 

Cornells Schuurman, koopman (1806 -1811) 

Elbert Stoesak verkocht zijn "Herenhuijsinge, Erve, Tuijn en Tuijnhuijs 
genaamt Vechtendam" al op 22 januari 1806 voor ƒ 3200 aan de koopman 
Cornelis Schuurman te Amsterdam. De tuin was waarschijnlijk apart ver
huurd, want de nieuwe eigenaar kon die op 1 februari en het huis op 1 maart 
van dat jaar aanvaarden.4 Op 26 februari 1806 vond voor schout Pieter 
Augustus Voigt en de schepenen Jacobüs Abraham van der Linden en 
Gerrit Veenman het transport plaats van "de voornoemde Huijsinge, Erve, 
Tuijn en Orangehuijs". 

Het valt op, dat de koepel, die in 1805 nog genoemd werd, in de eerstgenoemde akte van 
1806 een tuinhuis is geworden. Dat kan een andere naam voor hetzelfde object zijn geweest, 
want in akten uit 1811 verscheen het woord koepel weer. Vreemd is echter dat het tuinhuis 
een maand later in de transportakte een oranjerie wordt genoemd. Het zal een vergissing 
zijn geweest, want in geen enkele andere akte met betrekking tot Vecht en Dam komt een 
oranjerie voor. Was de koepel in gebruik bij de huurder van de tuin? 

In de transportakte wordt nog vermeld, dat "het Zuijdelijk gedeelte daar het huijs op 
staat, van ouds leenroerig is aan den Huijsen Nijenrode", maar men heeft deze grond niet 
meer aan de leenheer opgedragen en evenmin is er voor de nieuwe eigenaar een leenakte 
opgesteld. Secretaris Jan Lobrij schreef daarom als slotzin: "Te Oirkonde van waarheijd 
is desen met het Zeegel van den Schout beseegelt" (zie Afbeelding 1) en noteerde op de 
buitenkant van de akte: "geregistreert in het Leen Register van den Leenhove van Nijen
rode den 8en Maart 1806, 4gld-4st". 

Cornelis Schuurman kocht op 24 juli 1806 voor ƒ 380 van Evert Beyering 
het belendende huis aan de Dannegracht (nu nr. 15), dat toen uit twee 
woningen bestond.5 Hij heeft dit huis waarschijnlijk niet als dienstwoning 
voor zijn personeel benut, want in 1811 werd het verhuurd. Schuurman 
heeft maar enkele jaren op Vecht en Dam gewoond, want hij betaalde 
slechts Dorpslasten van 1806 tot 1809. In 1811 woonde hij in de Duitse stad 
Rheine in het arrondissement Steinfurth onder het Groot Hertogdom van 
Berg. Hij gaf daar de heer Rutger Hoyman, makelaar te Amsterdam, last 
en volmacht om zijn huizen in Breukelen op 27 april 1811 publiek te ver
kopen. Die huizen waren Vecht en Dam, "gemerkt No. 79 int Swart" en het 
huis op de Dannegracht, "gemerkt No. 79 int Rood".6 Het eerste huis kon 
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Afb. 1. He t zegel van schou t /no ta r i s 
P.A. Voigt t e B r e u k e l e n - N i j e n r o d e : 
u i t h a n g e n d lakzegel in meta len k a s t 
aan de t r a n s p o r t a k t e op p e r k a m e n t , 
d.d. 26.2.1806. Op he t aan een koord 
h a n g e n d e w a p e n b o r d i s l i n k s e e n 
s t a ande vogel en r ech t s een s t a a n d e 
s lang afgebeeld. He t randschr i f t aan 
de l inkerkan t is "Augustus Voigt", da t 
aan de rech te rkan t is onleesbaar, me t 
u i t zonde r ing van de afkort ing "SIG" 
(= zegel). (Zegel in Huisarchief Vecht 
en D a m . Fo to H. van W a l d e r v e e n , 
1995, in Foto-archief Historische Kring 
Breukelen . ) 

direct aanvaard worden, het laatste pas op 1 november 1811, tot welke datum 
het verhuurd was aan timmerman Jan van Beusekom, wiens vader Nico-
laas van Beusekom aan de Brouwerij woonde. Kopers van de beide huizen 
waren de zwagers Bartholomeus van Eijk en Folkert van Niekerken.7 De 
eerste was smid te Breukelen en de ander grutter te Utrecht. Zij betaalden 
de prijs van 5376 franken of 2560 gulden Hollands geld en gaven bovendien 
nog 105 frank of ƒ 50 voor het traliewerk van de menagerie op Vecht en Dam. 

Het transport8 vond plaats op 6 juli 1811 "ten huise van Johannes Koning, Casteleyn in 
he t geregthuis te Breukelen". Getuigen daarbij waren de gerechtsbode Ha rmanus Hendrik 
Bekker en de winkel ier E r n s t Mesker, die vlak bij he t r ech thu i s respectievelijk in de 
Nieuwst raa t en in de Herens t raa t woonden. 

Dat ons land toen deel u i tmaakte van Frankri jk, blijkt niet alleen uit de vermelding 
van de koopprijs in F ranse franken, maar ook uit de aanhef van de akte: "Napoleon, door 
Gods Genade ende Consti tut ien van den Staat Keizer der fransschen, Koning van Italien, 
Beschermer van he t rijnverbond, Bemiddelaar van he t Zwitsersch Bondgenootschap, aan 
alle tegenswoordigen en toekomende salut, doen te weten dat: Voor Pieter Augustus Voigt, 
Keiserlijk Notar is resideerende te Breukelen, Arrondissement Utrecht , depar tement van 
de Zuiderzee, en voor de na genoemde Getuigen . . .". De verkoper droeg aan de kopers de 
e igendomspapieren van Vecht en Dam over, "waarvan de oudste Gedateerd is den Ses-
entwintigsten m a a r t Sestienhonderd Vier en veertig". Die oudste akte is helaas niet meer 
in he t Huisarchief aanwezig. 

Bartholomeus van Eijk, smid, en Margaretha Bieshaar (1812 -1832) 

Folkert van Niekerken en zijn vrouw Anna Bieshaar, "wonend bij de stad 
Utrecht buiten de Weerdpoort", verkochten op 22 juni 1812 hun helft van de 
eigendomsrechten op de in 1811 gekochte huizen voor ƒ 1260 aan de eige
naars van de andere helft, Bartholomeus van Eijk en zijn vrouw Marga
retha Bieshaar.9 De akte was in het Frans geschreven, zodat de getuigen 
(H.H. Bekker, bode van Breukelen-Nijenrode en F.E.C. Wedekind, tuinman 
op Gunterstein en wonend op de Nieuwstraat) pas konden tekenen na voor
lezing van een vertaling in het Nederlands. Bart van Eijk zal zijn in 1811 -
1812 verworven huizen hebben verhuurd, want hijzelf bleef in het familie
huis naast de smederij in de Brugstraat (nu nr. 10) wonen. 

De smederij van Bar t s grootvader Engelbrecht van Eijk was na diens dood voortgezet 
door zijn toen nog ongehuwde zoon Dirk van Eijk. Die trouwde in 1749 met Marritje van 
den Berg, weduwe van Willem van Hulst , smid te Maarssen. Marritje had uit h a a r eerste 
huwelijk twee kinderen: Gijsbert en Annaatje van Hulst . In Breukelen kreeg ze nog twee 
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zoons en een dochter: Bartholomeus, J a n en Maria van Eijk. De dochters Anna en Mar ia 
t rouwden, J a n ging naa r Amsterdam, Gijsbert trok in zijn vaders smederij aan de Schip-
persgracht te Maarssen en Bart(holomeus) zette de smederij in de Brugs t raa t te Breukelen 
voort. Na he t overlijden van Marri t je op 29 j anua r i 1794 vond een boedelbeschri jving 
plaats . Bij de boedelscheiding op 19 januari 1807 citeerden schout en schepenen de huwe
lijkse voorwaarden uit 1749 en de boedelbeschrijving uit 1794.10 Dirk bezat toen een derde 
deel van een boerderij van 38 morgen en 100 roeden in de Breukelerwaard; een derde van 9 
morgen land in he t Ort tsgerecht; de helft van 6 morgen land in Breukeleveen; een huis , 
erf, smidswinkel en nog een erf aan de zuidzijde van de Brugs t raa t ; een hu i s en erf in de 
Achters t raa t ; een "huizinge, Erve en grond met nog twee daghuurderswooningen en een 
stalling daarachter , geapproprieert tot Een Smeederij zoals hetselve is s taande en geleegen 
in den Dorpe van Maarssen aan de zuidzijde van de rivier de Vecht, s t rekkende vooruit de 
Vecht tot aan de boelensteynsen dijk toe". Bij de boedelscheiding kreeg stiefzoon Gijsbert 
van Huls t natuurl i jk de smederij in Maarssen. Dirk van Eijk overleed op 3 oktober 1809, 
waarna de toen 58-jarige zoon Bart huis en smederij "Brugstraat No. 84" voor ƒ 2000 van de 
erfgenamen kocht . 1 1 

Vader Dirk en zoon Bar t van Eijk hadden zich bij de patr iot tenbeweging aangesloten. 
Dirk nam na de Bataafse Omwenteling, de machtsgreep van 16 februari 1795, enige tijd zit
t ing in de "provisionele municipaliteit" van Breukelen. Later bleef hij weg u i t de pat r io tse 
vergaderingen, omdat hem dit financieel nadeel kon bezorgen. Dat blijkt ui t de lijst die 
schout Jacob de Jong in 1798 over de stemgerechtigde burgers opstelde.12 Achter Di rks n a a m 
staat : "siegt patriot, leeft van zijn renten dog [komt] nooyt in den grondvergadering uyt 
vrees da t sijn zoon ka l an t en zal verliezen". Bij Bar t van Eijk is genoteerd: "goed m a a r 
nooyt in de grondvergaderingen uyt vrees van sijn ka lan ten te Verliesen". 

Bar t moet een goedbeklante zaak hebben gehad, want in 1799 kon hij uit de failliete 
boedel van de meelhandelaar Dirk van Geytenbeek de steeg en acht huizen in de Koeken-
buur t kopen.13 Bar t van Eijk verkreeg zijn welstand echter ook door activiteiten bui ten de 
smederij. In 1800 verhuurde hij samen met zijn halfbroer Gijsbert van Hulst voor ƒ 3 per 
week een t rekschui t aan Coenraad Eykenboom te Breukelen.1 4 In 1816 kocht hij van Aart 
Kooy, die bij de watermolen aan de Broekdijk woonde, vier koeien en ve rhuurde die voor 
vier j a a r aan de verkoper.1 5 Bar t zocht naas t zijn werk ontspanning in de muziek; hij bezat 
een huisorgel en was organist van de R.K. kerk. Het echtpaar Ba r t van Eijk en Marga-
r e tha Bieshaar had geen kinderen. 

Op 23 november 1823 woonde Bartholomeus van Eijk nog in de Brugstraat 
"alwaar dezelve in de voorkamer ziek te bedde was leggende", toen hij 's 
middags tussen twaalf en een uur zijn testament liet maken.16 

Dat gebeurde in tegenwoordigheid van J a n Bots assessor der Gemeente (= wethouder), 
H a r m a n u s Hendr ik Bekker gemeentebode , F e r d i n a n d Kroes k l e e r m a k e r en H e n d r i k 
Sanders smid. Van Eijk benoemde zijn vrouw tot enige erfgename. Een deel van h u n bezit, 
t ien huizen waarvan er acht in de Koekenbuurt stonden, zou na hun beider dood aan de 
R.K. kerk komen om uit de opbrengst 50 jaar lang voor de erflaters "een jaarget i jde met 
zingende misse en 6 waschkaarsen" te houden.1 7 Zijn k leren en s ie raden waren voor nicht 
Matje van Eijk te Amsterdam, maar zijn vrouw Margare tha zou levenslang "het gebruik 
en bezit" van zijn zakhorloge behouden. 

Bart overleed veertien dagen later in de leeftijd van 72 jaar.18 Op oude
jaarsdag 1823 verkocht zijn 64-jarige weduwe de echtelijke woning 
Brugstraat 84 en de smederij voor ƒ 2000 aan de meesterknecht Hendrik 
Sanders.19 Margaretha Bieshaar verhuisde toen naar Vecht en Dam, dat ze 
tot dan verhuurd had.20 

Op 17 juni 1824 kocht Margaretha van Aart Kooij en zijn huisvrouw "drie hechte s terke 
woonhuizen onder een dak met hunne erven en grond, mi t sgaders tu in gemerkt No. 9 
s taande ende gelegen aanden Otterspoorbroekschen watermolen". 

In 1827 liet Margare tha op haar buitenplaats een testament maken. 2 1 Het was gelijk a a n 
dat van h a a r overleden echtgenoot wat betreft de u i tvaa r tmi s , de twaal f d iens ten me t 
brooduitdeling en de jaarget i jden gedurende 50 jaar . Ext ra waren nog twaalf maandeli jk
se d iens ten gedurende 20 j a a r na h a a r overlijden. De R.K. k e r k en de a r m e n k r e g e n 
samen ƒ 1000, h a a r huisorgel vermaakte ze aan de R.K. pastorie. Omdat ze geen nakome
lingen had, zou de rest van de nalatenschap naar elf neven en nichten gaan. 
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Toen het kadaster in 1832 werd ingesteld, woonde de weduwe Van Eijk nog op Vecht en 
Dam. He t bui ten kreeg de kadastra le aanduiding: Breukelen-Nijenrode, Sectie C nr. 1 en 2 
(nr. 1 = Vecht en Dam, 8 roeden en 30 ellen, klasse 5, belast met ƒ 255; nr. 2 = tuin, 7 roeden 
en 40 ellen). 

David NieuwenhoÇ chirurgijn (1833) 

Op 22 november 1832 overleed Margaretha Bieshaar op Vecht en Dam. De 
erfgenamen lieten op 30 maar t 1833 de onroerende goederen publiek "veilen 
ende verkoopen ten huize van Dirk de Kruijff, kastelein in het Statenwapen 
te Breukelen". Het eerste van de drie te veilen percelen was "het welgelegen 
zomer en winterverblijf genaamd Vechtendam met desselfs kapitalen hee-
renhuizinge, Tuinhuis en verder get immertens staande ende gelegen aan 
de Rivier de Vecht genommerd met No. 79 met derselver spatieuse moes
tuin, Bloemperken, menagerie, bepoting en beplanting". 

Het hu i s r aad en andere roerende goederen zouden wat la ter verkocht worden, w a n t 
de koper van Vecht en Dam zou moeten gedogen dat "inde huizinge en op den grond van 
hetzelve perceel zoodanige meubelen en andere losse goederen als de verkopers zullen 
goedvinden te verkoopen in den loop der aans taande maand April publiek bezigtigd ge
veild en verkocht worden".22 

Voor de meestbiedende in de eerste veilingfase, die van het opbod, was een 
plokpenning van ƒ 20 uitgeloofd. Die werd met een bod van ƒ 2550 verdiend 
door Ger r i t van Someren, mees ter me t se l aa r te Breukelen. Toen in de 
afslagfase niemand afmijnde, was Van Someren de voorlopige koper. Na de 
toewijzing verklaarde hij "deze koop te hebben gedaan voor en ten behoeve 
van den heer David Nieuwenhoff heel- en Vroedmeester wonende te Breu
kelen". 

De chirurgijn David Nieuwenhof woonde al voor 1806 met zijn echtgenote 
Cathar ina Hoos in het huis "Lang Gewenst" aan de Herenstraat (nu nr. 38, 
antiekwinkel Het Hartje van Breukelen).23 David was gemeenteraadslid en 
wethouder van Breukelen-Nijenrode tot hij in 1837 naar een andere gemeen
te verhuisde.2 4 Hij is niet op Vecht en Dam gaan wonen, want hij en zijn 
vrouw verkochten dit huis reeds op 23 september 1833 voor ƒ 3500 aan Daniël 
Wilhelmus Jacobus Esser "buiten beroep wonende binnen deze gemeente".2 5 

Nieuwenhof had dus binnen een half jaar een behoorlijke winst gemaakt. 

Daniël Wilhelmus Jacobus Esser (1833 -1834) 

De nieuwe eigenaar D.W.J. Esser, die gehuwd was met Maria Magdalena 
L a m m e n s , be t rok Vecht en Dam, m a a r verhuisde een j a a r l a t e r n a a r 
Vreeland. Hij verkocht op 30 december 1834 zijn buitenplaats te Breukelen 
voor ƒ 3800 aan "Mevrouw Johanna de Reus, weduwe van den WelEdele 
Heer Pieter Stoop, buiten beroep wonende te Breukelen".26 Mevrouw Stoop -
de Reus kon Vecht en Dam op 31 januari 1835 aanvaarden. 

Johanna de Reus (1835 -1839) 

De jeugdige weduwe bleef niet lang alleen, want op 14 augustus 1835 
trouwde ze met de vijf j aar jongere dorpsarts, "de WelEdelen Zeer geleerden 
heer Doctor J an Turk". 

J a n Turk was in 1805 te Maarssen als zoon van de plat telandsheelmeester Gerbrand 
Schepers Turk geboren. Hij had het beroep van zijn vader gekozen, maar daarvoor een 
hoger gekwalificeerde, universitaire opleiding genoten. In 1833 was hij hu isar t s te Breuke
len, waa r hij op 5 j anuar i als keur ingsar ts werd toegevoegd aan de raadscommissie "tot 
beoordeling der rec lamat iën om vrijstelling van den Landstorm". In 1848 werd hij lid van 
de plaatselijke commissie voor toezicht op de scholen.27 
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J o h a n n a T u r k - d e Reus overleed op 5 september 1839, anderha l f jaar na 
de geboorte van haar dochter Maria Theresia. Ze had op 1 maar t 1837 een 
holografisch (= eigenhandig geschreven) testament gemaakt, dat op 25 sep
tember 1839 door de kantonrechter te Loenen werd erkend, geregistreerd en 
onder bewar ing gesteld van notar is Freder ik Hendr ik van den Helm te 
Maarsseveen. Haar erfenis bleef onverdeeld tot 1861. 

Dr J a n Turk, huisarts, en zijn dochter Maria Theresia (1839 -1861) 

Dokter Turk hertrouwde op 3 december 1841 met Christ ina Vlug, een zus
ter van de op 20 mei 1839 te Breukelen benoemde burgemeester-secretaris 
J o a n Vlug.2 8 Hun zoon Gerbrand Jan Turk werd op 19 oktober 1842 geboren. 
Op hem volgden nog drie jongens en drie meisjes. Op 20 april 1857 verhuisde 
J a n Turk met zijn gezin naar Den Haag. 

De volgende twee j aa r werd het huis Vecht en Dam verhuurd aan de in 
1831 te Utrecht geboren Elisabeth A. Kenkel, daarna aan de t immerman 
Jozeph Mok, die er met zijn vrouw en zoon tot 1862 woonde. 

Vecht en Dam behoorde sinds 1839 tot de onverdeelde nalatenschap van 
Johanna de Reus. Op 6 december 1861 werd de akte van boedelscheiding tus
sen J a n Turk en zijn dochter Maria Theresia te Utrecht in het logement 
"Het Wapen van Friesland" getekend.29 De vader kreeg Vecht en Dam toege
wezen, w a a r n a hij J a n Jacob Schali j , kand idaa t -no ta r i s t e B reuke l en , 
machtigde het te verkopen. 

Nicolaas Francois Snel, notaris (1862 -1896) 

Schalij verkocht de buitenplaats op 6 januar i 1862 voor ƒ 5250 aan zijn 
werkgever, notaris Nicolaas Francois Snel.30 De toen 55-jarige ongehuwde 
notar is kon in februari 1862 over de tuin en per 1 mei over he t huis be
schikken. 

De notaris betrok Vecht en Dam met zijn huis- en tuinknecht Rijk de Jage r en de 44-
jar ige dienstbode Elizabeth Spierling. Rijk en Elizabeth trouwden in 1868 en gingen op he t 
te r re in van de brouwerij, Dannes t raa t 150, wonen. Rijk bleef bij de notar is in dienst , m a a r 
er kwam een andere dienstbode. Omstreeks 1868 kwam Bertha Koster als huishoudster op 
Vecht en Dam. Zij overleed in 1883 op de leeftijd van 76 jaar. 

Notaris Snel bleef ook nadat hij zijn ambt aan notaris Schalij had overge
dragen, met een huishoudster en twee dienstboden op Vecht en Dam wonen, 
waar hij in 1896 op de leeftijd van 89 jaar overleed. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat Snel de theekoepel heeft la ten herbou
wen, want in 1862 bestond Vecht en Dam uit "Eene Huizinge, Erve Schuur 
en Tuin", maar in 1897 uit de "Heerenhuizinge genaamd Vecht en Dam met 
fraai gelegen tuin, koepel en schuurtje". De nieuwe theekoepel stond niet 
meer vlak aan het water, zoals op de kadasterkaart van 1832 s taa t aange
geven, maar op ruim een meter afstand van de beschoeiing. 

De kadas t ra le legger in het archief van de gemeente Breukelen-Nijen-
rode, waarin notaris Snel onder artikel 490 voorkomt, geeft aan dat het be
lastbare bedrag voor zijn huis van ƒ 225 naar ƒ 350 was opgetrokken, zonder 
dat daarbij een datum of reden is vermeld. De verhoging zou op een verbou
wing kunnen wijzen. 

De weg langs de Dannegracht was volgens Cornet3 1 in de tijd van notar is Snel nog nie t 
bes t raa t en vaak onbegaanbaar, doordat ieder de zorg had voor he t weggedeelte voor zijn 
eigen huis . Vecht en Dam was toen het best te bereiken langs de Brouwerij en een bruggetje 
over de scheidingssloot. Na de dood van de notaris was de Dannegracht beter bes t r aa t en 
werd de toegang over het erf van Kasteleyn opgeheven. Uit de raadsnotu len blijkt, da t een 
raadscommissie al in 1856 had voorgesteld de erven aan de Dannegrach t voor reken ing 
van de gemeente te bestraten, maar dat dit niet was gebeurd. In 1873 was de Dannegracht 
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wel bes t raa t , maar moesten de eigenaren die s t raa t en de wallekanten onderhouden.3 2 Dat 
zal in 1941 nog zo geweest zijn, want Cornet schreef toen: "Bij ieder huisje aan de Dan
grach t behoort he t daarvoor liggende s t raatgedeel te , met gevolg dat h e t eene s tuk goed 
bes t raa t is en een ander deel slecht. Het ware te wenschen dat de gemeente dit stukje s t raa t 
overnam en een stevig hek langs de Danne plaatste. Dat zou het aanzien van oud Breuke-
len verhoogen." 

De zes erfgenamen van notaris Snel3 3 brachten op 31 maar t 1897 het huis 
in veiling. Dat gebeurde in het logement Het State Wapen te Breukelen door 
notaris J .J . Schalij, die eerst in de Herenstraat en sinds 1882 op het adres 
S t raa tweg 116a woonde (nu nr. 51 , Bar t Lodder Elektrotechniek). Johan 
Michael Halstein, "vleeschhouwer wonende te Breukelen-Nijenrode aan de 
Brugstraat" zette Vecht en Dam in op ƒ 4100. Nicolaas Engelbert Gerwig, 
t immerman te Breukelen, mijnde bij de afslag op ƒ 940. Voor ƒ 5040 werd 
zijn opdrachtgever, de kantonrechter Mr Hendricus Cornelis Vos, dus eige
naa r van het buitenplaatsje. 

Mr Hendricus Cornelis Vos, kantonrechter, en echtgenote (1897 -1902) 

Mr Hendricus Cornelis Vos34 was de vierde zoon van huisar ts Floris Vos 
uit de Herenstraat en dus een geboren en getogen Breukelaar. 

Na zijn studie te Utrecht werd hij in 1868 griffier bij het kantongerecht te Loenen. In 
1872 solliciteerde hij n a a r de (neven)betrekking van gemeentesecretaris van Breukelen, 
m a a r de gemeenteraad gaf met 5 tegen 2 stemmen de voorkeur aan de een week tevoren 
ge ïns ta l l ee rde burgemees te r P.L.A. Collard.35 In 1878 verhuisde het kantongerecht naar 
Breukelen, waar de bovenverdieping van het gemeentehuis aan de Nieuwst raa t werd be
t rokken . Mr Vos trouwde dat j aa r met Maria Elisabeth Matthijsen, die bij h a a r oom A. 
Roland Holst op Klein Boom en Bosch woonde. Het jonge paar vestigde zich in de Heren
s t r aa t (wijk A nr. 251, nu nr. 44) waar twee zoons geboren werden: Floris in 1879 en Aart in 
1882. Ze verhuisden naar de Rozenvilla, Straatweg A 57 (nu nr. 132), waar hun derde zoon 
Adr ianus Saape in 1892 werd geboren. Mr Vos was van 1879 tot 1901 gemeenteraadslid en in 
1884 werd hij bestuurslid van de Spaarbank voor Breukelen en Omstreken. Ook was hij 
l ange tijd kerkvoogd in de Neder l andse Hervormde Gemeente . Inmidde ls was hij be
noemd tot kantonrechter te Breukelen. 

Op 11 oktober 1897 verhuisde Vos met zijn gezin naar Vecht en Dam, waa r 
hij op 9 april 1901 overleed. Zijn weduwe verkocht het huis op 7 april 1902; 
da t gebeurde met toestemming van haar zwager, notaris Adrianus Nicolaas 
J a n Vos te Amersfoort, die toeziend voogd was over de drie kinderen.3 6 

Mevrouw Vos vertrok op 1 mei 1902 met haar jongste zoon naar Haarlem. 

Willem Cornelis Frederik Bresier, fabrikant (1902 -1907) 

De nieuwe eigenaar was de Haagse fabrikant Willem Cornelis Frederik 
Bresier. De aankoopprijs is niet bekend, maar hij verkocht Vecht en Dam in 
1907 voor ƒ 11000. Dat is het dubbele van wat Mr Vos er 10 j aa r eerder voor 
had betaald. Dit zou kunnen betekenen dat Vos het huis had verbouwd of uit
gebreid. In de kadastrale legger Breukelen-Nijenrode s taat onder de artike
len 908 en 970 ten name van de heer en mevrouw Vos echter niets genoteerd 
over bijbouw en is ook het belastbaar bedrag in hun tijd steeds ƒ 350 per j aa r 
gebleven. Deskundigen zijn desondanks van mening dat Vecht en Dam in de 
19de eeuw tweemaal is vergroot.37 

Het 17de-eeuwse huis aan de Vecht was 10 meter breed en 6,5 meter diep. De uitbreiding 
aan de westkant vond vermoedelijk he t eerst plaats . Daar werd een achterhuis met een 
bovenverdieping, zolder en zelfstandig zadeldak tegen he t bestaande gebouw gezet. Deze 
aanbouw is 9 meter breed en gemiddeld 4,80 meter diep. Doordat de zuidmuur 1 meter 
inspr ingt , kon in de hoek een buitentoilet gemetseld worden. Meer voor de hand liggend is 
echter, dat het toilet er al stond en dus ouder is dan de genoemde aanbouw. De zuidmuur van 
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Afb. 2. Het hu is Vecht en Dam gezien vanuit het zuidwesten. Het jongere achterhuis springt 
1 me te r in en de zu idmuur s t aa t niet loodrecht op h e t oudere voorhuis . (Foto H. van 
Walderveen, 1996, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

de aanbouw s taa t niet loodrecht op de oude westmuur en is 5,30 meter lang (zie Afbeelding 
2). Doordat de noordmuur wel loodrecht op het oude huis s taat en een lengte van 4,30 meter 
heeft, is h e t grondvlak van het aangebouwde huis geen rechthoek, m a a r een trapezoïde. De 
middengang van het oude huis is doorgetrokken tot in de hal van 2,5 x 2,5 mete r die toen, of 
in later tijd, tegen de nieuwe westmuur is gebouwd. Op deze hal is een balkon da t vanui t de 
verdieping bet reden kan worden en een fraai uitzicht biedt op de in 1981 in F ranse stijl 
aangelegde tu in . In de voormalige westelijke bu i t enmuur van he t oorspronkeli jke h u i s 
zijn bij de res taura t i e zogenaamde kloostermoppen aangetroffen. Dat wijst erop, da t bij de 
herbouw omstreeks 1675 gebruik gemaakt is van oudere bouwmater ialen. Misschien waren 
die afkomstig van de in 1673 verwoeste "hofstede, huis en getimmer" van Cornelis Corne-
l i s s e n . 3 8 

Een andere ui tbreiding van het oorspronkelijke huis was de verlenging met 2 me te r in 
noordelijke r icht ing (zie Afbeelding 3). Daardoor kwam er aan de Vechtzijde een venster
raam bij en stond de voordeur daarna in het midden van de gevel (zie Afbeelding 4). 

We hebben in de archieven geen bewijzen kunnen vinden dat een der 
19de-eeuwse eigenaren Vecht en Dam heeft vergroot. Dokter Turk zou daar 
vanwege zijn grote gezin reden voor gehad hebben. De verkoopprijs in 1861, 
die bijna ƒ 1500 hoger was dan de koopprijs in 1834, zou daarop kunnen 
wijzen. Notaris Snel zou, gezien de belastingverhoging met ƒ 125, eveneens 
de westelijke uitbreiding tot stand gebracht kunnen hebben om meer 
kantoorruimte te krijgen. Een vergroting door Mr Vos is niet waarschijn
lijk. Het staat echter vast, dat de heer Bresier Vecht en Dam tweemaal heeft 
laten verbouwen. Na de aankoop is het huis een jaar onbewoond geweest; 
Bresier is er pas in 1903 met zijn gezin komen wonen.39 In dat jaar is het 
huis vergroot, want de kadastrale legger vermeldt in artikel 974 ten name 
van Bresier: "d.j. 1904 bijbouw" en een wijziging van het belastbaar bedrag 
van ƒ 350 in ƒ 450 per jaar. Ook in het dienstjaar 1905 staat nog een keer 
"bijbouw" genoteerd, wellicht van de hal of de noordelijke waranda. 

Na vier jaar, op 25 februari 1907, ging de familie Bresier naar Den Haag 
terug, nadat Vecht en Dam voor ƒ 11000 verkocht was aan Ernst Hermann 
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Afb. 3. De achterkant van Vecht en Dam gezien vanuit het noordwesten. Het voorhuis is 2 
mete r breder dan he t achterhuis . (Foto H. van Walderveen, 1996, in Foto-archief Histo
r ische Kring Breukelen) . 

Schubert, die ƒ 8000 schuldig bleef onder hypothecair verband. De transport
akte4 0 werd op 15 maar t 1907 door notaris G. Fikkert te Loenen opgesteld. 
Voor het eerst lezen we dan in een akte met betrekking tot Vecht en Dam: 
"Dit perceel heeft sinds onheuchelijke jaren een uitgang heen en terug over 
de westelijk liggende s t raa t loopende langs het aan de noordzijde van het 
verkochte gelegen water de danne opgemeld, naar den openbaren weg". 

Ernst Hermann Schubert, botanicus (1907 -1917) 

Erns t Hermann Schubert was op 30 juli 1862 in Wiln in Duitsland ge
boren. Hij bleef vrijgezel en was voor zijn komst n a a r Breukelen rent
meester van mevrouw Geertruida Wilhelmina Nooteboom te Amsterdam. 
Op 17 mei 1907 ging hij op Vecht en Dam wonen, nadat daar op 11 april al 
twee dienstboden waren aangekomen om kwartier te maken. Op 10 decem
ber 1907 kwam ook de 64-jarige weduwe Nooteboom naa r Vecht en Dam, 
waar zij op 9 juni 1909 overleed. De dienstboden bleven niet lang in Breuke
len: meesta l waren ze binnen een j a a r weer ver t rokken. Was hun werk 
misschien zwaarder dan in andere betrekkingen, doordat de heer Schubert 
k a m e r s verhuurde? Cornet schreef in 1941 3 1 : "De Heer Schuber t hield 
pension en zo doet zich het geval voor, dat de huidige eigenaar, de Heer J. 
Molenkamp in zijn vrijgezellentijd reeds op Vecht en Dam woonde". Molen
kamp staat echter niet op dit adres in het bevolkingsregister,41 wel een pen
siongaste in 1910/11 en een jongeman die van 1914 tot 1918 op Vecht en Dam 
verbleef. 

Schubert had in 1910 en 1911 te kampen met wateroverlast; t immerman 
Gerwig moest van mei tot september tien maal en van januar i tot september 
zeven maal de kelder leegpompen. Dat gebeurde met een "kattekop", wat 
ieder keer zo'n anderhalf uur lichamelijke arbeid vergde. Gerwig bracht 
daarvoor 20 cent arbeidsloon per uur in rekening.42 
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Afb. 4. De voorzijde van Vecht en Dam omstreeks 1910 (prentbriefkaart uit he t Huisarchief 
van Vecht en Dam). 

Breuke l se b u u r k i n d e r e n ui t die tijd h e r i n n e r d e n zich, da t de h e e r 
Schuber t hen omst reeks kers tmis op Vecht en Dam nodigde, w a a r een 
kerstboom tot aan het plafond reikte. De jongens en meisjes uit de Danne-
s t raat , onder andere kinderen van de families De Bruyn, Gerwig, De Haas , 
Van Stam en Van Kooten, zongen dan kerstliederen, werden getrakteerd op 
chocolademelk met koek en kregen een cadeautje mee naa r huis . 4 3 

In 1917 vertrok Schubert met zijn dienstbode naar Zeist, waar hij in 1945 
op 83-jarige leeftijd is overleden. 

Dit laa ts te vernam ik in 1991 van de heer E.H. Blanken, zijn in 1918 te Zeist geboren 
buitenechtelijke zoon. Hij schreef dat E.H. Schubert een botanische studie aan de univer
siteit van Breslau had gevolgd en twee j a a r stage had gelopen op een koffieplantage in 
Venezuela. In 1888 was hij op 26-jarige leeftijd te Amsterdam een planten- en bloemenhan
del begonnen, die hij van 1891 tot 1897 te New York had voortgezet. Na het overlijden van 
zijn moeder erfde hij in 1897 haa r "Gasthof in Wiln; hij heeft daa r toen enige j a r en de be
drijfsleiding op zich genomen. In 1901 nodigde de weduwe Nooteboom, een kennis ui t zijn 
Amsterdamse periode, hem uit naar Nederland te komen om als r en tmees te r h a a r onroe
rend goed te beheren. Dat deed hij zes j aa r lang tot hij naa r Breukelen verhuisde. Schuber t 
b rach t daa r zijn in Wiln opgedane ervar ing als pensionhouder in prak t i jk . Bovendien 
hield hij zich bezig met he t telen van sierkippen. Hij had een zeldzaam ra s gefokt: zwarte 
Hollandse witkuiven, die op tentoonstellingen waren bekroond en ereprijzen hadden be
haald. Schubert adverteerde in Duitse vakbladen met bevruchte eieren van deze kippen en 
met fokhanen (zie Afbeelding 5). 

Afb. 5. Advertentie van de 
heer Schubert in een Duits 
v a k b l a d , w a a r i n hi j fok
h a n e n en bebroede eieren 
van zwarte Hollandse wit
kuiven te koop aanbiedt. 

Garantie-Brut-Eier. 
ïBon unfern in nöeu ïanbern berounbert. faro. 

43oïï. ilUeifibaubcn, bram. auf ü. gittern 
SluSft. in Coi.6. 1908 u. 9(ob. '19C9 mit bullen 
(Selbbretfen, 6Iiteu»rcifcii u. I. fßreif., 1 Dus. 
(15 etrf.) 12 'Jl b. 9(at6n. »erb. frei. 3u «erf. 
àurfiltmfme, 09., fût 40 u. 60 Jt S. ©to"., hie 
SSeifjfj- lcn. 110—130 Eier bro 3a6r,- briit. nie» 
ruais, flub fetîr bertrôflt. u. mit all, gutter au« 
frteben, troclen Inuf. aero. '~ • [2409 
Huize, Vechten l>ain, Urcukelen, Ootid. 

' iBrie; 20 <», finrte l o A.  
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Diaconie der Nederlandsche Hervormde Gemeente; bejaardentehuis 
(1917 -1940) 

Schubert verkocht Vecht en Dam op 3 mei 1917 voor ƒ 16250 aan de Dia
conie der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Breukelen.44 De koopakte 
werd bij notar is Eilard Berend van Ju ls ingha op de Rozenvilla n a m e n s 
de kerkeraad getekend door Ds Cornelis Johannes Henderikus Verweijs en 
ouderling Gerrit van Bemmel. 

Vecht en Dam werd vervolgens verbouwd tot bejaardentehuis en kreeg 
daarna het kadasternummer Sectie C nr. 1796 (15 are 70 centiare). 

Bij deze verbouwing, die door t immerman Gerwig voor ƒ 680 werd aangenomen, 4 2 zijn 
aan de noordzijde van het westelijke huis een bijkeuken en een schuur aangebouwd. In de 
dwarsgang van h e t huis werd een liftkoker gemaakt , waar in een elektrische lift kwam, 
waarmee de bejaarden de s laapvertrekken op de bovenverdieping konden bereiken. Aan 
de noordzijde van he t oude huis werd de waranda met een op kolommen r u s t e n d dak 
verbouwd tot een vertrek, waarin een behandelkamer voor de wijkverpleegster werd in
gericht. Deze voorloper van he t "kruisgebouw" was zowel van buitenaf als van b innenu i t 
t o e g a n k e l i j k . 

In september 1917 kwam de wijkverpleegster Trijntje Visser uit Bloemen-
daal op Vecht en Dam wonen. De door de dames Willink van Collen opge
richte Vereniging Gemeente Diacones betaalde haar kostgeld; in 1921 was 
dat ƒ 560 per jaar . In oktober 1917 werd de 54-jarige diacones Maria Melkert 
hoofdbewoonster en directrice van het huis. 

In 1917 werden er zeven bejaarden opgenomen, drie vrouwen en vier 
m a n n e n . 4 5 In 1919 werden er negen bejaarden verzorgd, in 1920 tien (vijf 
vrouwen en vijf mannen). De jaarlijkse exploitatietekorten waren aanzien
lijk,46 m a a r dank zij de financiële steun van de dames Willink van Collen 
kon he t Hervormde Rusthuis blijven bestaan. Enkele ja ren na hun over
lijden moest het rusthuis worden gesloten. De heer Cornet schreef in 1941: 
"Met dankbaarheid denken velen terug aan de dames Willink van Collen 
van Gunters te in , die aan de diaconie de middelen hebben verschaft om 
Vecht en Dam te koopen en de exploitatie van het tehuis mogelijk te maken". 

Toen de directrice Maria Melkert in augustus 1920 naar het Diaconessen-
huis te Haar lem terugging, kreeg ze als afscheidscadeau een schrijfcassette 
die ƒ 14,50 had gekost. Zij werd opgevolgd door de 53-jarige Marinus Boom
hof u i t Abcoude, die met zijn vier j a a r oudere vrouw en zijn volwassen 
dochter Jaant je voor de bejaarde bewoners ging zorgen. De mannen werkten 
wat in de groententuin en wandelden door het dorp. Bij slecht weer bleven ze 
b innen en maakten onderling ruzie. De situatie in het tehuis was niet zo 
gunstig, want de bedden werden onvoldoende gelucht en ook de bewoners 
roken vaak niet fris. Sommigen klaagden dat ze niet genoeg eten en m a a r 
zelden vlees op hun bord kregen. Toen de bestuurders van het rusthuis dit 
eens kwamen controleren, lag er op ieder bord in de eetkamer een gehakt
bal. Naa r men zegt, werden die na het vertrek van de bestuurders weer op
gehaald en bewaard tot de volgende zondag. 

In ju l i 1928 kwam er een andere "vader van het oude-mannenhuis" , 
zoals de ambtenaar op het gemeentehuis zijn beroep in het bevolkingsregis
ter noteerde. Dat was de in 1878 geboren Pieter Spaargaren, die met zijn vier 
j a a r jongere vrouw de leiding overnam tot zij in november 1930 naar Huizen 
vertrokken. De bejaarden genoten in die periode een veel betere verzorging. 
Ook de buurkinderen voeren er wel bij, want zij mochten van de familie 
Spaargaren de morellen plukken van de vruchtbomen die langs het water 
van de Danne stonden.47 

In 1930 droeg buurman J a n Kasteleyn een strook grond ten zuiden van Vecht en Dam 
aan de Diaconie over. Tot 1883 was daar een sloot geweest en nu stond er een schutt ing "over 
een lengte van ongeveer dertien meter van een hoogte van twee meter vijftig centimeter en 
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overigens van een hoogte van een meter negentig centimeter". Kasteleyn schonk de grond 
ten noorden van die schutt ing aan de Diaconie, onder de voorwaarden "dat bedoelde af
scheiding blijft bestaan uit eene schutting van gelijke afmetingen als de t h a n s bes t aande 
en dat deze schutting in goede s taa t wordt onderhouden en derhalve zoo noodig vernieuwd". 
Getuigen hierbij waren Anthony Hendrik Doude van Troostwijk, cand idaa t no ta r i s en J a n 
Nicolaas den Boggende, boekhouder. Deze wijziging was in 1940 bij de verkoop van Vecht 
en Dam nog niet opgemeten en in het kadaster verwerkt. 

Op de buitenzijde van de akten uit 1930 en 1940 wordt het hu is "Vecht en Dan" ge
noemd . 4 8 Cornet schrijft31: "De tegenwoordige eigenaar, een man die de Vechts t reek lief 
heeft en die voelt voor historie en traditie, heeft de oude naam Vecht en Dam die van 1917 tot 
1940 was gewijzigd, weer doen herleven". 

Jacob Molenkamp, kaashandelaar (1940 -1980) 

Op 21 augustus 1940 kocht Jacob Molenkamp, kaashandelaar te Breuke-
len,4 9 het huis Vecht en Dam voor ƒ 7000 van de Diaconie der Nederlandsche 
Hervormde Gemeente. Dat gebeurde op de openbare verkoping in he t ge
bouw Salvatori die door notaris E.B. van Julsingha, zijn klerk J a n Nicolaas 
den Boggende en zijn afslager George Mart inus van Riet werd verzorgd. Als 
gemachtigde van de kerkeraad5 0 fungeerde Hendrikus Lamber tus Wolters, 
ontvanger der Registratie en Domeinen te Breukelen-Nijenrode. Het kadas-
ternummer werd in 1941 gewijzigd in nr. 1796, de oppervlakte bleef 15 are 70 
centiare. 

De heer Molenkamp voegde omstreeks 1942, toen hij enige tijd ook eige
n a a r was van het naastgelegen terre in en het herenhuis van de familie 
Kasteleyn, een stuk grond van Vecht en Dam bij het genoemde herenhuis . 
De erfvergroting van 1930 werd daardoor ongedaan gemaakt en bovendien 
werd de oorspronkelijke oppervlakte van Vecht en Dam met 30 m2 verkleind. 
De kadastrale aanduiding van Vecht en Dam werd toen Sectie C nr. 2161, op
pervlakte 15 are 40 centiare. 

De heer Molenkamp woonde op Nieuw Hoogerlust (Straatweg 204) en ver
huurde Vecht en Dam aan diverse personen, onder andere van 1940 tot 1952 
aan de heer J.G.W. Cornet, officier te Nieuwersluis en lange tijd scriba van 
de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. De heer Cornet 
deed archiefonderzoek en schreef een geschiedenis van Vecht en Dam, die 
in he t huisarchief bewaard is.3 1 Van 1941 tot 1942 woonden op Vecht en Dam 
ook Krijn Coppoolse en zijn vrouw, die later een transportbedrijf vestigden 
op de oude steenoven Vecht en Rhijn. De heer Cornet werd in de na-oorlogse 
j a ren overgeplaatst naar Den Haag, waarheen hij in 1952 verhuisde na een 
woningruil met mevrouw A. Gentis -Vermij. Deze woonde van 1952 tot 1957 
op Vecht en Dam. In 1959 huurde de heer Roel Mur het huis . Toen zijn 
vrouw slecht ter been werd, liet Mur door t immerman J a n Gerwig de lift 
herstellen, zodat die met een handlier op de eerste verdieping bediend kon 
worden. In het verlengde en ten noorden van de schuur uit 1917 liet Mur een 
garage bouwen, die in 1963 door brand werd verwoest. De garage werd 
herbouwd door t immerman J. de Bruin. Roel Mur importeerde koekoeks
klokken. Na zijn dood in 1978 is het bedrijf onder de oude f i rmanaam "N. 
Mur en Zoon" voortgezet door zijn secretaresse Ineke van Dijk. 

In 1979 huurde de heer R.W.C. Molenkamp, een kleinzoon van de eige
naar , het huis Vecht en Dam. 

Rudolf Willem Cornelis Molenkamp, makelaar (1980 - heden) 

Na het overlijden van zijn grootvader in 1980 werd Rudolf Molenkamp op 
1 december 1980 eigenaar van het buitenplaatsje. 

De heer Molenkamp heeft in 1981 de voorgevel en de waranda voor de 
deuren van de zitkamer gerestaureerd. Dat jaar heeft hij de moestuin ver
anderd in een klassieke tuin met een patroon van buxushaagjes. In 1988 
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kreeg hij toestemming een 10 meter lange schutting langs de Danne te 
plaatsen, mits hij er aan beide zijden beplanting tegen zette. Er stond al een 
fraaie rode beuk bij de ingang; daar zijn toen twee leilinden bijgekomen. De 
heer Molenkamp heeft het huis in 1996 verder gerestaureerd en zal daar nog 
wel enige jaren mee doorgaan. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1996. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 9. Het huis Vecht en Dam tot 
1805. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 4, blz. 195 - 208. Op blz. 201 regel 10 
s taat een fout: "strook 4" moet "strook 3" zijn. 

2 In september 1996, na het verschijnen van mijn eerste artikel over het huis Vecht en Dam, kreeg ik 
inzage in een door Professor Dr R. Plomp te Breukelen samengesteld ongepubliceerd katern van 35 
bladzijden met de titel "Gegevens buitenplaatsen" (thans in Archief Historische Kring Breukelen). Het 
bevat archiefgegevens over diverse buitenplaatsen in de Vechtstreek. Daaruit , en uit nader onderzoek 
in het Rijksarchief te Utrecht, bleek me het volgende. Op 7.4.1695 woonden alleen de zusters Abigael, 
Johanna en Anna van der Voort op Vecht en Dam, want zij beklaagden zich toen via de notaris bij de 
chirurgijn Cornells van Woudenberg, die tegen hun dienstmeisje gezegd zou hebben dat zij "hoeren 
waren en driemaal achteruit gevaren". Blijkens een akte d.d. 28.6.1699 was Maria van der Voort ge
trouwd met de schout Jacob de Kinder. Een akte van 4.4.1722 vermeldt dat Anna van der Voort te 
Breukelen is overleden, een akte van 21.12.1726 dat Abigael te Breukelen is overleden. Op 25.5.1718 
maakten de zusters Abigael, Johanna en Anna van der Voort een testament aan elkaar, en de laatst-
levende van hen aan de enige dochter van hun zwager Adriaen van de Cruijs en hun overleden zuster 
Ca thar ina van der Voort. Anna Abigael van de Cruijs, die in 1736 Vecht en Dam van haar tan te 
Johanna erfde, was dus de enige dochter van Catharina van der Voort, die op 22.2.1698 te Breukelen 
was getrouwd met de weduwnaar Adriaan van de Cruijs uit Amsterdam. De passage in mijn vorige 
artikel op blz. 200 over Johanna als "oudste van de vier overgebleven zusters" is dus niet juist en moet 
zijn: "als oudste en enig overgeblevene van de zusters van der Voort". 

3 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 542, fol. 187, akte nr. 67, d.d. 14.4.1804. De verkoop 
van Vecht en Dam werd bij ƒ 2580 opgehouden, de boerderij aan de Zogdijk met 15 morgen land ging 
voor ƒ 2240 naar Anthony Johannes van Barneveld. De gerechtsheerlijkheid Breukeleveen strekte 
zich uit van de Scheendijk tot het Gooi. 

4 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 22.1.1806, op papier met ingeperst zegel van 12 st. 
5 Huisarchief Vecht en Dam. Ook in Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 370, fol. 

143 verso, d.d. 29.7.1806, "Transport van twee huysen aan de hr. Schuurman op de dangraft". 
6 De huizen waren in 1797 door Joachim Verwoerd, de bode van Breukelen-Nijenrode, Orttsgerecht en 

Breukelerwaard, met een verfkwast genummerd. Volgens de Uytzettinge van Dorpslasten had hij 
boven zijn salaris van ƒ 64 over dat j aa r "voor het nommeren van al de huisen" een bedrag van 12 gul
den en 3 stuivers ontvangen. Op 28.6.1839 werd het Reglement van Politie voor de Gemeente Breuke
len Nijenrode vastgesteld, waarin de oude Ordinantiën van Politie waren opgenomen. Art. 38 van dit 
reglement luidt: "Eigenaars der gebouwen moeten zorgen dat het nummer der Verponding [= belas
t ing op huizen] duidelijk met olieverf op die gebouwen beschreven sta en in behoorlijke orde aanwezig 
blijve" (Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 2, Raadsnotulen 1839 - 1851). 

7 Notarieel Archief, inv. nr. 547, akte nr. 27, d.d. 27.4.1811, koopprijs ƒ 2560. 
8 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 15.6.1811, opgesteld door het Vredegerecht Rheine: "Machtiging 

van C. Schuurman aan Rutger Hoyman, makelaar te Amsterdam om te cederen en t ransporteren aan 
en ten behoeve van Bartholomeus van Eijk en Folkert van Niekerken (. . .)". Idem akte d.d. 6.7.1811, op 
papier met ingeperst zegel (gekroonde adelaar) van ƒ 8, op achterzijde: "transport Vechtendam in d. 6 
Ju ly 18 C en Elf'. 

9 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 22.6.1812, op papier met een Frans zegel en gesteld in de Franse 
taal . Op de achterzijde staat: "gekwiteerd en geparafeerd voor No. vijftien PAV [= P.A. Voigt]" en in 
potlood "22 juni 1812 geheel aan B. van Eyk". 

10 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 388 (Orttsgerecht), fol. 31, d.d. 19.1.1807: "Registratie van de huwe
lijkse voorwaarde, s taat en inventaris des boedels alsmede der boedelscheidinge van Monsieur Dirk 
van Eyk". Dezelfde registratie staat ook in Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370 (Nijenrodesgerecht), 
fol. 154 - 158. 

11 Notarieel Archief, inv. nr. 546, akte nr. 14, d.d. 26.11.1810 van notaris P.A. Voigt te Breukelen. 
12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Gr. 162 - 164. 
13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 9 en 10, transportakte d.d. 1.8.1799. Zie ook H J . van Es, 1993. 

Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 8, nr. 1, blz. 33 - 45, in het bijzonder blz. 40. 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 13 verso, registratie d.d. 9.5.1800. 
15 Notarieel Archief, inv. nr. 552, akte nr. 38, d.d. 22.5.1816: koop van vier stuks hoornvee ƒ 200; akte nr. 

39, d.d. 22.5.1816: huurcontract van hoornvee voor vier jaar, te weten van zwartbonte kalfkoe van 12 
kalven, een dito dito van 6 kalven, een witbonte kolde dito van 5 kalven, een witbonte biesde dito van 4 
kalven; waardig geschat de somma van ƒ 200. De huurder zal de beesten voederen, stallen en verzor
gen; het voordeel van de mest en de melk genieten; de aanfok der beesten na vier j aa r delen tussen 
huurder en verhuurder; per j aa r ƒ 6 huur betalen. Aart Kooy woonde aan de Broekdijk en bezat enkele 
huizen die stonden waar nu de kanaalbrug en het clubhuis van de postduivenvereniging zijn. Het 
ging Aart niet voor de wind, want op 17 juni 1824 verkocht hij aan de weduwe Van Eijk: "Drie hechte 
sterke woonhuizen onder een dak met hunne erven en grond, mitsgaders tuin gemerkt No. 9 staande 
ende gelegen aanden Otterspoorbroekschen watermolen onder Breukelen Nijenrodes daar Noord en 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 5, 1996 



270 

Oostwaarts Mevrouw Ortt van Nijenrode, westwaarts de molenvliet en zuidwaar ts de molenwerf 
naastgelegen zijn". 

16 Notarieel Archief, inv. nr. 559, akten 67 en 68, testamenten d.d. 23.11.1823. Ook in Huisarchief Vecht en 
Dam, akte d.d. 23.11.1823, "Extract testament Gepasseerd naar de heer B. van Eijk in dato 23 Nov. 
1823". 

17 H . J . van E s , 1994. Tussen ' s -Heerenwagenweg en D a n n e te Breuke len . 5. De h u i z e n in de 
"Koekenbuurt". Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 2, blz. 7 1 - 8 3 . 

18 Burgerlijke Stand Breukelen-Nijenrode, overlijdensakte nr. 38, "Barthelomeus van Eyk, meester smit, 
oud 72 j aa r te zijnen huize No. 84 op den avond van 7 December 1823". Het overlijden werd aange
geven door "Hendrik Sanders, smitsknegt, oud 39 jaren en Hermanus Becker, bode, oud 39 jaar" . 

19 Notarieel Archief, inv. nr. 559, akte nr. 78, d.d. 31.12.1823. 
20 In 1814 woonde er Vrouwe Anna J u d i t h Goldbach, weduwe van de hee r Nicolaas G r a a f l a n d 

(Notarieel Archief, inv. nr. 550, testament d.d. 11.10.1814). 
21 Notarieel Archief, inv. nr. 563, akte nr. 30, testament d.d. 11.6.1827. Ook in Huisarchief Vecht en Dam, 

akte d.d. 11.6.1827 op gezegeld papier, "Extract Testament Gepasseert door Mejuf. M. Bieshaar Wed. 
B. van Eijk in dato 11 Juny 1827". 

22 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 30.3.1833, op gezegeld papier met ingeperst formaatzegel van 
ƒ 45. Op de achterzijde staat: "Expeditie vaneen proces Verbaal van Publieke Verkoop. Verkopers de 
gezamentlijke Erfgenamen van Wijlen Mejufvrouw M. Bieshaar, Wed. den Heer B. van Eyk. Zoo in 
prive als kwaliteit Koper de Heer D. Nieuwenhoff van een Buitenplaatsje genaamd Vecht en D a m te 
Breukelen voor ƒ 2550 in dato 30 Maart 1833". 

23 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, fol. 142, transportakte d.d. 13.6.1806. David Nieuwenhof en zijn 
vrouw hadden die dag voor ƒ 3000 van Jacobus J. Morant en zijn vrouw gekocht "huis erf en grond 
gen. Lang Gewenscht met sijn kot en Coepel aan de Vecht, door de kopers t ans bewoond". 

24 Nieuw Archief gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, Raadsnotulen 1832 - 1839. Op 8.2.1832 was 
David Nieuwenhoff gemeenteraadslid en assessor (wethouder). De Gouverneur van de provincie 
Utrecht benoemde hem op 5.1.1833, samen met wethouder Bots en raadslid Van der Vliet, tot lid van 
de "commissie tot beoordeling der reclamatiën om vrijstelling van den Landstorm". De plaatselijke 
huisar ts Dr. J a n Turk werd tot assistent van deze commissie benoemd. Nieuwenhoff deed zijn prakti jk 
van chirurgijn in 1834 over aan de in Harderwijk opgeleide "genees-, heel- en verloskundige" Floris 
Vos, die bij hem introk op het adres Herenstraat A 219. In het raadsverslag van 5.9.1834 staat , dat J a n 
Turk en Floris Vos in het tweede kwartaal respectievelijk 10 en 29 vaccinaties hadden verricht. De 
lager opgeleide Vos was dus populairder dan Doctor Turk. In 1839 werden de vaccinaties alleen nog 
door Vos gedaan. Uit het raadsverslag van 12.8.1837 blijkt, dat Nieuwenhoff naa r een andere ge
meente was vertrokken. In zijn plaats werd de kruidenier Jan de Haan als assessor benoemd, die in de 
Dannes t raa t (nu nr. 12/14) zijn winkel had. Floris Vos werd op 10.7.1839 door Gedeputeerde Sta ten 
van Utrecht tot lid van de gemeenteraad benoemd en op 3.8.1839 beëdigd. Omstreeks 1870 betrok hij 
als eigenaar de bui tenplaats Vroeglust (nu Herenstraat 58). 

25 Huisarchief Vecht en Dam, Acte van Koop Vande Heerenhuizinge genaamd vechtendam. Verkoper 
de Heer D. Nieuwenhoff en Mejuf. O Hoos, Echtelieden. Koper de heer D.W.J. Esser voor ƒ 3500 
indato 23 Sept 1833. 

26 Huisarchief Vecht en Dam, Akte op gezegeld papier d.d. 30.12.1834. Archief Gemeente Breukelen-
Nijenrode, Burgerlijke Stand: Johanna de Reus, geb. Amsterdam 2.9.1800, overl. Breukelen-Nijenrode 
5.9.1839; trouwde te Breukelen-Nijenrode op 14.8.1835 met Dr. J a n Turk, geb. Maarssen 2.4.1805. 

27 Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 1: Raadsnotulen 1832 - 1839 en inv. nr. 2: 
Raadsnotulen 1839 - 1851. Op 16.10.1848 werd J a n Turk benoemd tot lid van de ingevolge het K.B. 
van 2.1.1842 ook in Breukelen gevormde "plaatselijken commissie van toevoorzigt over de Scholen". 

28 Christina Vlug, geb. Amersfoort 1811, dochter van Willem Vlug, in 1841 rijksontvanger te Vinkeveen, 
en van Oetje Stemfoort. Haar twee jaar oudere broer Joan trouwde een maand later eveneens te 
Breukelen, op 5.1.1842, met Maria Christina Bonebakker, weduwe van Mr H.A. van den Heuvel te 
Utrecht. 

29 Huisarchief Vecht en Dam, Extract Scheiding des gemeenschappelijken boedel van den WelEdelen 
Zeer geleerden heer Doctor J a n Turk en wijlen diens echtgenoote vrouwe Joh.a de Reus mitsgaders 
der nala tenschap van laatstgemelde. Gepasseerd den 6 December 1861. 

30 Huisarchief Vecht en Dam, Koopcontract verleden door den WelEdelen Zeergeleerden Heer J . Turk 
Verkooper en den WelEdelen Heer N. Francois Snel Kooper van Eene Huizinge, Erve Schuur en Tuin 
genaamd Vecht en Dam, sectie C Nommers 1 en 2, ter grootte van 15 R 70 El In dato 6 Januar i j 1862. 
Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, Bevolkingsregisters 1849 e.V.: Nicolaas Francois Snel, geb. 
Moordrecht 15.11.1807, overl. Breukelen-Nijenrode24.12.1896, was ongehuwd en woonde in 1849 als 
notaris in het zomerhuis van boerderij De Eendracht, Herenstraat wijk A nr. 132 (nu nr. 39). Op het
zelfde hu i snummer woonde toen de 70-jarige Sara Maria van Arkel, weduwe van schipper Adr ianus 
Koster J r , met haa r dochters Bertha (geb. Utrecht 31.1.1806) en Anna Maria (geb. Amsterdam 1817). 
Omstreeks 1868 kwam Bertha Koster als huishoudster bij de notaris op Vecht en Dam, waar ze tot 
haar dood in 1883 woonde. 

31 Zie Van Es, 1996, blz. 206, noot 4. Het daar genoemde katern van acht getypte bladen is niet van 
Cornet, maar een uittreksel uit zijn aantekeningen, dat in december 1964 gemaakt is door de heer G.C. 
van Kleef te Breukelen. Onlangs kreeg ik de met de hand geschreven aantekeningen van de heer 
Cornet uit 1941 onder ogen. Ze staan in een oranje-bruin spiraalcahier op 38 genummerde, aan één 
kant beschreven pagina's. Bladzijde 1 begint met het opschrift De Plaetse 'Vecht en Dam', daar onder 
staat / De naam. In de volgende acht pagina's noemt Cornet de verschillende schrijfwijzen van het 
water en de naam van het huis. Hij veronderstelt dat het woord Dan verwant is met de eerste letter
greep van de waternamen Angstel en Amstel. In hoofdstuk II De grond waarop Vecht en Dam is ge
bouwd vermeldt hij de gegevens uit het archief van de Heren van Nijenrode. Op blz. 15 - 38 volgt 
hoofdstuk III Het huis met de eigenaren. Onderaan blz. 38 staat: Breukelen October 1941 J.W.G. 
Cornet. 
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32 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 3, Gemeenteraadsnotulen 1851 - 1858, d.d. 
28.5.1856. Idem, inv. nr. 5, Gemeenteraadsnotulen 1868 -1882, d.d. 24 april en 16 mei 1873. 

33 Huisa rch ie f Vecht en Dam, Fotokopie van de inschri jving d.d. 1.5.1897 van de ve rkoopak te 
d.d.31.3.1897 voor notaris J .J . Schalij in het logement het State Wapen te Breukelen. 

34 Hendrikus Cornells Vos, geb. Breukelen 26.8.1843, overl. aldaar 9.4.1901; tr. Breukelen 19.7.1878 met 
Maria Elisabeth Matthijsen, geb. Amsterdam 25.7.1852. Maria was na het overlijden van haar ouders 
in het gezin van haar oom Adrianus Roland Holst opgevoed. Deze familie woonde van 1869 tot 1879 
iedere zomer op Klein Boom en Bosch te Breukelen. Mr H.C. Vos heeft, evenals zijn vader, de 
Breukelse gemeenschap ja renlang gediend als gemeenteraadslid, als kerkvoogd en als bestuurslid 
van de Spaarbank voor Breukelen. Hij was een zwager van notaris J.J. Schalij, die met zijn twee jaar 
jongere zuster Geertruida Vos getrouwd was en tot 1882 op hetzelfde adres Herenst raa t 251 woonde. 

35 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 5, Gemeenteraadsnotulen 1868 - 1882, d.d. 
20.4.1872. 

36 Huisarchief Vecht en Dam, Fotokopie van dagregistratie d.d. 18.1.1902 van de Boedelscheiding op 30 
december 1901 voor H.J.H, van der Heyden, notaris te Mijdrecht. 

37 De heer R.W.C. Molenkamp, die mij op 5 september 1996 in zijn nog niet geheel restaureerde huis 
rondleidde, vertelde mij dat de twee uitbreidingen volgens deskundigen in de 19de eeuw tot stand zijn 
gekomen. Zij baseerden dit op het grote verschil in de vloerdelen op de bovenverdiepingen en de zol
ders van het huis. De oude planken hebben een breedte die varieert van ongeveer 20 tot 30 cm, de 
nieuwere zijn veel smaller en van gelijke breedte. Die smallere planken liggen op de bovenverdiepin
gen en de zolders van de westelijke uitbreiding en op die van de noordelijke verlenging van het huis. 

38 Zie Van Es, 1996, blz. 197. 
39 Het bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1900 - 1920 deel II vermeldt op blz. 37, dat de weduwe 

Vos op 1.5.1902 met haar zoon naar Haarlem vertrok en dat W.C.F. Bresier (geb. Ter Aar 27.4.1843, 
N.H., fabrikant), zijn vrouw en zijn zoon op 3.7.1903 uit Den Haag kwamen. 

40 Huisarchief Vecht en Dam, 'Afschrift van een acte van transport tusschen den heer Willem Cornells 
Frederik Bresier, vroeger fabrikant en gewoond hebbende te Breukelen-Nijenrode, thans zonder be
roep wonende te 's-Gravenhage, verkooper en Ernst Hermann Schubert zonder beroep te Amster
dam, kooper, van het heerenhuis genaamd 'Vecht en Dam'. Acte 15 Maar t 1907". 

41 He t Bevolk ingsregis te r Breukelen-Nijenrode 1900 - 1920 vermeld t dat Jacob Molenkamp op 
8.12.1915 met zijn vrouw uit Vreeland kwam en zich vestigde op het adres Wijk B nr. 210 (nu Straat
weg 194). 

42 Archief van D.W. Gerwig, makelaar onroerende goederen, Dannestraat 7. In vier aantekenboeken zijn 
de leveranties sedert 1888 door de t immerman N.E. Gerwig en zijn zoon J. Gerwig aan hun klanten 
genoteerd. 

43 Interview op 5.11.1987 met de in het voorjaar van 1993 overleden mevrouw P.C. Bos-van Balen (geb. 
1898). Ze woonde op het Zandpad, waar haar vader een kwekerij had (nu nr. 26) en werd op Vecht en 
Dam uitgenodigd omdat haa r vader daar de tuin onderhield. Ze kreeg een kop-en-schotel en was 
natuurli jk erg jaloers op de dochter van Van Kooten, die een mooi bontkraagje kreeg. Ook Jac. de 
Bruyn (geb. 1905) en mevrouw A.G. van Stam (geb. 1903), die als kind in de Dannestraat woonden, 
her innerden zich in 1988 nog goed de kerstvieringen op Vecht en Dam. 

44 Huisarchief Vecht en Dam, "Afschrift Koopakte van het heerenhuis genaamd Vecht en Dam gelegen 
te Breukelen-Nijenrode t.b.v. de Diaconie der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Breukelen. In 
dato 3 Mei 1917". 

45 De eerste bewoners in 1917 waren: Jannetje Hoogendoorn-van der Lugt (geb. Wognum 10.7.1850), 
Maria Hoogendoorn (geb. Breukelen-Nijenrode 16.7.1875, overl. aid. 9.4.1919), Willemijntje S tam 
(geb. Kockengen 27.8.1863, tot 1896 dienstbode bij notaris Snel), Sijmen van Reenen (geb. Ruwiel 
29.5.1845), Peter Schouten (geb. Breukelen-Nijenrode 10.11.1836, overl. aid. 11.12.1917), Adrianus 
Jacobus Huussen (geb. Breukelen-St. Pieters 9.4.1836) en Gerrit Huussen (geb. Breukelen-St. Pieters 
31.5.1843). 

46 Archief Nederlandsche Hervormde Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 18d, 
Rekening en verantwoording der diaconie. In 1920 bedroegen de inkomsten van het Diaconiehuis 
Vecht en Dam aan pensiongelden ƒ 2739,645. Voor verschillende personen werd de pensionprijs door 
de dames Willink betaald. De uitgaven waren in 1920 echter ƒ 4238,90 5, zodat er een nadelig saldo 
was van ƒ 1499,255. 

47 Gesprek op 4.1.1988 met mevrouw E. Kuiper-Spee, die in haar jeugd naast Vecht en Dam woonde. 
48 Huisarchief Vecht en Dam, "Afschrift eener akte van overdracht van een strook grond te Breukelen-

Nijenrode, gelegen ten zuiden van 'Vecht en Dan', aan de Diaconie der Nederlandsch Hervormde 
Gemeente te Breukelen, verleden den 27 Maart 1930 ten kantore van E.B. van Julsingha, notaris te 
Breukelen-Nijenrode". Eveneens in het Huisarchief: "E.B. van Julsingha, notaris Breukelen-Nijenrode. 
Bewijs van eigendom voor den heer J . Molenkamp te Breukelen-Nijenrode van het heerenhuis Vecht 
en Dan onder de gemeente Breukelen-Nijenrode. Verleden den 21 Augustus 1940". 

49 Jacob Molenkamp, geb. Vreeland 12.11.1884, overl. Breukelen 14.3.1980, vestigde zich na zijn huwelijk 
met Cornelia Donk, geb. Vreeland 7.3.1892, als kaashandelaar te Breukelen. Hij was jarenlang be
stuurslid van de Christelijk Nationale School in de Herenstraat , gemeenteraadslid en wethouder te 
Breukelen voor de Anti-Revolutionaire Partij. 

50 De kerkeraad bestond toen uit Ds. Gottlieb Friedrich Daniel Locher, predikant; Evert Spruijt, adjunct
commies bij de registratie; Marinus Broekhuizen, werkman; J a n Dirk Barreveld, veehouder; Jacob 
Klaas Veldman, ontvanger der Directe Belastingen; Jacobus Hendr ikus van Woudenbergh, vee
houder; Johannes de Bruin, t immerman en aannemer; Antoon van der Schaft, werkman. 
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De gebroeders Dudok de Wit en de sport* 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

* Voordracht te r gelegenheid van de Jaarl i jkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, 
Breukelen, 4 oktober 1996. 

Als we ons beperken tot lustrumjaren (veelvouden van vijf), dan herden
ken we in 1996 dat 130 j aa r geleden Kees Dudok de Wit zijn wandeltochten 
door de Minehasa en oost-west door Java maakte, dat broer Bram 155 j aa r 
geleden werd geboren en 85 jaar geleden overleed, dat het 135 j a a r geleden is 
dat Bram zijn eerste wedstrijden in het hardrijden op de schaats organi
seerde op de Breukelse Vecht en dat 100 j aa r geleden de eerste moderne 
olympische spelen werden gehouden, waarbij Bram Dudok de Wit betrokken 
was als voorzitter van het Nederlands comité. 

Redenen genoeg dus om stil te s taan bij het thema: de gebroeders Dudok 
de Wit en de sport. Dat evenwel zonder onnodig te herhalen wat elders al uit
voerig beschreven staat . 

Kees Dudok de Wit organiseerde sportfeesten 

Toen Kees een groter deel van zijn tijd op Slangevecht ging doorbrengen, 
begon hij daar met he t organiseren van sportfeesten, die gewoonlijk in de 
zomer plaats vonden. Hij geloofde in de verbroederende werking van het met 
elkaar beoefenen van sport en in de gezonde invloed van sportbeoefening op 
lichaam en geest. 

In het boek dat Ties Verkuil en ik schreven over die veelzijdige en buite
nissige heer, kwamen we wat betreft bijzonderheden over die sportfeesten 
niet verder terug in de tijd dan 1896. Thans kan ik u iets meer melden over 
het sportfeest van 1892 en dat ook nog eens uit een bron van dicht bij huis: de 
gemeenteraadsnotulen van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters. 

Kees noemde het sportevenement, dat hij op 22 juni 1892 georganiseerd 
had, een waterfeest. Het vond plaats op de rivier de Vecht. 

Aan de Gemeente Breukelen-Nijenrode (bestaande uit het dorp Breukelen 
met het omringende landelijke gebied aan de westkant van de Vecht) vroeg 
Kees een prijs uit te loven voor de winnaar van een in het programma opge
nomen roeiwedstrijd. Burgemeester en wethouders stelden de gemeente
raad voor daartoe een krediet van ƒ 50,- beschikbaar te stellen, uit respect 
jegens Dudok de Wit en "uit de overweging dat het feest voor het dorp voor-
deelen kan afwerpen". Maar ja, het was Breukelen en het ging over geld . . . 
In de raadsvergadering van 16 juni bleek voor de aanpak van B&W geen 
raadsmeerderheid te vinden, zodat de burgemeester het voorstel te rugnam. 
Een compromisvoorstel van het raadslid J. Schippers, met een bovengrens 
van ƒ 25,- haalde het met vier tegen twee stemmen wel. Latere raadsnotulen 
vermelden niet op welke manier aan dat besluit uitvoering is gegeven. 

Vijf dagen vóór het sportfeest bedacht Kees dat ook de Gemeente Breuke
len-St. Pieters, de gemeente waarin hij zelf woonde, best een prijs voor dit 
sportieve gebeuren zou kunnen bijdragen. Op de voor hem typerende manier 
liet hij de burgemeester weten wat hij bedacht had, zonder merkbaar reke
ning te houden met de tijd die een openbaar bestuursorgaan nodig heeft om 
tot een besluit te komen. De burgemeester wilde Kees desondanks niet met 
lege handen laten s taan en stelde dus een spoedprocedure in werking. Bij 
alle raadsleden liet hij op 17 juni "als zeer spoedeischend" een schriftelijk 
voorstel bezorgen om "als bewijs van belangste l l ing tegenover dien op 
'Slangevecht ' wonende Heer - die meermalen getoond heeft veel voor de 
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beide Breukelen over te hebben - voor den daaraan [dat is: het waterfeest] 
verbonden roeiwedstrijd van Gemeentewege eene prijs beschikbaar te stel
len, bestaande in eene medaille of wel een kunstvoorwerp en daarvoor een 
bedrag van ca. ƒ 20,- toe te staan". In de raadsvergadering van 19 juli 1892 
deelde de burgemeester het resul taat mee van het bij correspondentie ge
nomen besluit. Eén raadslid had zich tegen verklaard, één had niet gerea
geerd en de overige vijf hadden met het voorstel ingestemd. De burgemees
ter voegde daaraan toe, dat hij op basis van het aldus toegestane krediet 
"voor ƒ 15,- eene medaille heeft doen vervaardigen door den Heer Begeer te 
Utrecht, die zeer net bewerkt en alsnog bij tijds ontvangen" en "op het feest 
is ui tgereikt geworden". 

De vraag aan de beide Breukelse gemeentebesturen om een prijs beschikbaar te stellen 
voor door Kees Dudok de Wit georganiseerde sportwedstrijden bleef eenmalig. De raads-
notulen uit 1893, 1894 en 1895 vermelden geen dergelijk verzoek en ook voor de wielerwed
stri jden van 1896 vroeg Kees geen gemeentelijke tekenen van belangstell ing aan . Even
min komt zo'n verzoek voor in de raadsnotulen uit de voorafgaande jaren 1891 en 1890. 
Bijgevolg levert deze bron geen verdere informatie op over Kees' sportfeesten. 

Bram Dudok de Wit: drie wereldtentoonstellingen met olympische spelen 

In hetzelfde j a a r waarin Kees zijn zojuist besproken waterfeest organi
seerde, 1892, maakte de Fransman Pierre Frédy Baron de Coubertin voor 
het eerst zijn plan voor een moderne herleving van de klassieke olympische 
spelen bekend. Een mondiaal sportfeest moest harmonie brengen in een 
politiek roerige wereld. Triomferende atleten zouden symbolen zijn voor de 
eenheid van lichaam en geest. Twee jaa r later stelde De Coubertin het eerste 
In te rna t ionaa l Olympisch Comité samen, waarvan de in Parijs wonende 
Griekse hoogleraar Demitr ious Bikelas voorzit ter werd. Deze wis t zijn 
be s tuu r ervan te overtuigen dat de pr imeur van deze nieuwe reeks van 
sportfeesten aan Athene behoorde toe te vallen. 

In 1896 was het zover. Er namen slechts tien landen deel (waaronder niet 
Nederland) en de spelen duurden tien dagen. De spelen waren ingepast in 
het programma van een internationale handelstentoonstelling. Om bij dat 
geheel ook het Nederlandse bedrijfsleven te betrekken, was in Nederland op 
initiatief van de Griekse consul-generaal een speciaal, breed samengesteld 
comité gevormd, met de handelsman-sportliefhebber Bram Dudok de Wit als 
voorzitter. In die laatste hoedanigheid reisde Bram ook naar Athene. 

E r deden ongeveer driehonderd mensen mee aan die olympische spelen. 
Onder hen op dat moment toevallig in Griekenland verblijvende toeristen en 
personeelsleden van in Athene gevestigde ambassades. De takken van sport 
waren atlet iek, zwemmen (in het koude water van de baai van Pi raeus , 
waardoor diverse deelnemers al na enkele meters bibberend weer op de 
oever klauterden), gymnastiek, gewichtheffen (zowel gewichtheffen met één 
arm als gewichtheffen met beide armen), worstelen, tennis, schermen (een 
sport voor de rijken, met hoge toegangsprijzen en weinig toeschouwers), 
schieten, roeien (wat niet doorging, want er moest op zee worden geroeid en 
die wilde niet rustig genoeg worden) en wielrennen. 

Tijdens he t olympisch congres in Parijs in 1894 had de F ransman Michel Bréal he t 
k lass ieke Marathon-verhaal verteld. Als aardigheidje p laa ts ten de organisatoren van de 
spelen in Athene daarop ook een wedloop van het dorpje Marathon naar Athene op he t pro
g r a m m a . Dat werd de al lereerste marathonwedst r i jd . De Griekse winnaar veroorloofde 
het zich onderweg een paar keer te stoppen en zelfs in een dorpje een glas wijn te nutt igen. 
Zag Bram Dudok de Wit het een en ander van die marathonwedstri jd? Hoe vertelde hij zijn 
broer Kees daarover? We weten het niet, want informatie uit die periode is schaars . Er 
kan evenwel geen twijfel over bestaan dat onze Breukelse Tippelaar zich voor deze lange-
afstandswedstri jd hevig geïnteresseerd zal hebben. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 5, 1996 



274 

In 1900 werd in Parijs opnieuw een wereldtentoonstelling gehouden. Ook 
h ie r speelde Bram een rol in he t behar t igen van de be langen van he t 
Nederlandse bedrijfsleven. Weer is het helaas een episode uit zijn loopbaan 
waarover we weinig informatie hebben. 

Een voor het publiek en, afgaande op de weinige berichtgeving, ook voor 
de media onbelangrijk onderdeel van die wereldtentoonstel l ing werd ge
vormd door een reeks sportwedstrijden. Het programma daarvan was ook 
niet erg overzichtelijk, want de verschillende takken van sport waren uitge
smeerd over een periode van vijf maanden; zo lang duurde de tentoonstel
ling. Bram meldde, voor zover viel na te gaan, weinig over de wedstrijden en 
de naam olympische spelen viel in dat verband niet. Wist hij eigenlijk wel 
dat het om een sporttoernooi met olympische status ging? Het valt niet te 
achterhalen. In ieder geval wisten de Nederlandse winnaars van he t roei-
nummer twee met s tuurman niet dat ze aan olympische spelen meededen; 
ze dachten tot lang nadien dat het om wereldkampioenschappen ging! 

Brams inspanningen voor het Parij se evenement leverden hem de onder
scheiding op met het Franse Legioen van Eer. 

Als eerbetoon aan de Amerikaanse successen op de beide voorafgaande 
olympische spelen, werden die van 1904 gehouden in St. Louis, in de Ver
enigde Staten. Opnieuw waren ze onderdeel van een grote wereldtentoon
stelling. Die spelen werden een Amerikaans onderonsje en voor gekleurde 
mensen waren er aparte spelen. Het aantal atleten was 44 % lager dan in 
Parijs. Nederlanders namen in St. Louis geen deel. Onder de toeschouwers 
bevond zich opnieuw Bram Dudok de Wit, die St. Louis had opgenomen in de 
route van zijn grote wereldreis, die hij van 3 januari 1903 tot 23 december 
1904 maakte . In een Amerikaanse krant werd hij genoemd als "The Dutch 
Min i s t e r of Sports" en "Holland's foremost apostle of outdoor games" . 
Tijdens de olympische spelen van 1996 daverde Erica Terpstra door At lanta 
als "The Nether lands Minister of Sports". Zij was dus niet de eers te die 
onder die titel in Amerika rondging, en haar verre voorganger, Bram Dudok 
de Wit, had zich die titel niet zelf toegemeten. 

Kees Dudok de Wit had overwogen om samen met zijn Utrechtse vriend 
de spoorwegmachinist George van Sorgen in 1904 naar St. Louis te gaan -
veelzeggend door hem aangeduid als de wereldtentoonstelling, niet als de 
olympische spelen of als een sporttoernooi - maar zag daar uiteindelijk toch 
van af. Iets wat Kees vooral speet omdat hij op de wereldtentoonstel l ing 
graag de allernieuwste grammofoon had willen kopen. Over de sportwed
strijden schreef hij niet. 

Omdat de spelen van Parijs en St. Louis door velen als mislukt werden 
beschouwd, vond in 1906 op Grieks init iatiefin Athene een olympisch evene
ment plaats , om de spelen een nieuwe impuls te geven. In de officiële olym
pische nummering telt deze niet mee. Dit Atheense toernooi s taa t bekend als 
de Tussenspelen. De Coubertin distantieerde zich ervan. Bram Dudok de Wit 
ging er niet heen. De sportieve deelname was echter behoorlijk en he t waren 
ook de eerste spelen waarbij bijna alle deelnemers op één plek werden ge
huisvest. Daarna stegen de olympische spelen in populariteit , m a a r veran
derden ze ook van karakter. 

Sportdagen van Kees werden volksfeesten 

In tussen waren op het Breukelse thuisfront de sportfeesten van Kees 
Dudok de Wit ook veranderd. Kees vond het leuk om steeds weer iets anders 
te organiseren, maar j aa r op j aa r werd het moeilijker om nieuwe thema ' s 
en originele activiteiten voor zo'n sportfeest te bedenken. Vermaakse le -
menten verdrongen geleidelijk de onderlinge competitie. Zo vermeldde he t 
p rogramma van de wielerwedstrijden in 1896, naas t r ings teken en hard-
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rijden met hindernissen, diverse gecostumeerde wedstrijden en het fietsen 
met pollepel en ei, met brandende tabakspijpen en met een onderweg op te 
steken parapluie. Het element volksfeest ging een overheersender element 
vormen en de datum verschoof van de zomer naar het najaar, op of rond de 
verjaardag van Kees. Daardoor ontstond ook een relatie tussen de verjaars-
t raktat ie op poffertjes, die Kees had gecultiveerd, en de publieksfeesten. 

Doorgaan 

Toen de olympische spelen een steeds hoger vlucht namen, gedroegen de 
olympische regenten zich al snel alsof ze ver boven de alledaagse wereld 
verheven waren. Dat bleek he t overduidelijkst in München, 1972, toen 
tijdens een gijzelingsactie door Palestijnse terroristen een bloedbad onder 
Israelische sporters werd aangericht. IOC-president Brundage sprak toen 
de legendarische woorden: The Games must go on. 

In Breukelen genoot Kees Dudok de Wit in het begin van de 20ste eeuw 
steeds meer van de warme gevoelens die de plaatselijke bevolking hem toe
droeg. De mensen, meer dan de activiteiten, kwamen centraal te s taan in 
wat hij organiseerde. In 1905 liet hij in zijn testament de boodschap vast
leggen dat de jaarl i jkse poffertjestractaties aan de Breukelse schooljeugd 
ook na zijn dood moesten doorgaan. 

Natuurl i jk hebben het olympische wereldevenement en onze plaatselijke 
Dudok de Wit traditie - hoewel voortgekomen uit een soortgelijk idealisme -
zich ontwikkeld tot eigenlijk onvergelijkbare zaken. Maar door de verwante 
uitgangssituaties bleven de twee zojuist aangehaalde ui tspraken zich toch 
bij herhaling aan mij opdringen. En weet ik ook steeds zekerder welke van 
de twee mij het meest sympathiek is. 

Epfloog 

Het poffertjeseten bleef, maar aan zijn Breukelse sport- en volksfeesten 
kwam, met het terugtreden van Kees zelf, een eind. Daar zouden we echter 
verandering in kunnen brengen. Beschouwt u eventueel de Dudok de Wit 
Feestweek uit 1993 als Keesiaanse Tussenspelen, als een reflectie op de weg 
naa r nieuwe populariteit. Ook bij deze gelegenheid wil ik er voor pleiten dat 
Breukelen opnieuw, breder en doelgerichter, gebruik gaat maken van zijn 
Dudok de Wit traditie. Deze biedt een unieke mogelijkheid om de plaatselijke 
gemeenschapsz in te bevorderen en tevens Breukelen duideli jker op de 
Nederlandse landkaart te profileren. 

Om m a a r een paar mogelijkheden aan te stippen: Zou naast de Dudok de Wit wandel
m a r s de toertocht van de Toerclub en Wielerclub Breukelen niet de Dudok de Wit toertocht 
k u n n e n he ten? Het open toernooi van de Tennisvereniging verdient een mooiere, meer 
specifieke naam. Het feit dat Kees Dudok de Wit in zijn jeugd een knap ru i te r was, zou de 
Gunters te inru i te rs kunnen inspireren tot een naar hem genoemd evenement. De Zwem
en Duikvereniging kan misschien iets bedenken in relat ie tot Kees' dagelijkse bad in de 
Vecht, ongeacht de weersomstandigheden. De IJsclub Breukelen zou om een Bram Dudok 
de Wit-beker kunnen laten schaatsen. En waarom zou het bestaande platform van de geza
menli jke Breukelse sportwereld zijn t aak niet verbreden tot een overlegorgaan, waar in 
onder meer de diverse sportactiviteiten gecoördineerd en de wervende publiciteit gebundeld 
worden? Breukelen zou daar op verschillende manieren voordeel bij kunnen hebben, zoals 
meer naamsbekendheid, meer deelnemende sporters en toeschouwers, en meer inkomsten 
uit de toeristische sector. 

Wannee r de Gemeente Breukelen over enige jaren als zelfstandige bestuurl i jke een
heid zou ophouden te bestaan, dan komt het nog meer op het particulier initiatief aan om de 
eigen identiteit van onze woonplaats en de belangen van onze gemeenschap te bevorderen. 

Ik hoop dat in diverse sportkringen hierover nagedacht en doorgepraat 
gaat worden. 
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Sinterklaas vieringen op kasteel Nijenrode 

E.B.J. Postma 

Stadionlaan 53, 3583 RB Utrecht 

Naa r aanleiding van het boeiende verslag van Van Es in dit tijdschrift 
over Breukelen tussen de beide wereldoorlogen1 heb ik ten aanzien van één 
klein puntje een correctie en voorts een aanvulling. 

Van Es schreef dat Onnes in 1907 naar Breukelen kwam. Mijns inziens 
is dat j aa r ta l onjuist. Onnes heeft Nijenrode in 1907 gekocht van het drie
manschap J . Plomp, Th.J. Schipperijn en N. Beutener.2 Hij is toen begon
nen met de zeer noodzakelijke restauratie van het kasteel, welke duurde tot 
1911. Pas in dat j a a r heeft hij met zijn eerste vrouw Jeanne t t e Cornelia 
Cockuyt het kasteel betrokken. Hij bezat ook elders een aantal indrukwek
kende huizen, zoals in Den Haag op Plein 1813. 

Van oude inwoners van Breukelen en ook van Onnes zelf heb ik vernomen 
dat de schoolkinderen op Sinterklaas in het kasteel werden ontvangen in de 
grote wapenzaal in de Donjon, die van 1946 af door het NO IB als aula werd 
gebruikt. Bij de grote schouw stonden dan twee tafels met geschenken: één 
voor de jongens en één voor de meisjes (met onder andere blokkendozen en 
naaidozen) . Als m e n met het gezicht n a a r de schouw s t aa t , moeten er 
rechts in de schouw nog een paar plankjes zijn waarop Sint, onzichtbaar 
voor de jeugd, plaats kon nemen. Op een gegeven ogenblik sprong er dan een 
Zwarte Piet door het deurtje in de hoek rechts, uit het uitgekraagde t r ap-
torentje, n a a r binnen om te melden dat Sint juis t met zijn schimmel op de 
t innen van het dak was aangekomen en dat hij via de schoorsteen de zaal 
zou betreden. Er ontwikkelde zich dan een gesprek tussen Piet en de onzicht
bare Sinterklaas die tenslotte via een trapje het laatste stuk van de afdaling 
maakte . De indruk moet overweldigend zijn geweest. 

Onnes vertelde mij dat er de eerste keer fraaie Perzische tapijten in de 
wapenzaal lagen. Maar veel kinderen plasten van angst op die tapijten en 
dat gaf uitgebeten plekjes. In de volgende jaren werden de tapijten daarom 
voor de Sintviering door simpele matten vervangen. 

Toen ik in 1950 op Nijenrode aantrad, hadden wij zelf en vele van onze col
lega's heel wat kinderen die geloofden in Sinterklaas. Het leek ons een goed 
idee de traditie voort te zetten. Helaas stond de wapenzaal - toen aula - vol 
met klapstoeltjes waarop de kindertjes stonden. Toen Sint verscheen, verga
ten ze die wankele basis en raakten bekneld. Ze moesten luid blèrend uit 
hun benarde positie worden bevrijd. 

De volgende Sintbezoeken vonden plaats op de begane grond in de eetzaal 
in het koetshuis. De eerste keer aldaar was Sint overmoedig en reed hij op 
zijn schimmel de eetzaal binnen. Het paard werd nerveus van het s tuden-
tenlawaai , ging uitglijden op de gladde terrazzovloer en kon slechts me t 
moeite worden gekalmeerd door de aanwezige ex-huzaren. De Zwarte Pieten 
gingen ja ren lang meteen achter het vrouwelijke personeel aan, tot groot ge
noegen van beide betrokken groepen. 

Noten 

1 H.J . van Es , 1996. Breukelen tussen 1914 en 1940 (2). Tijdschrift Historische Kr ing 
Breukelen, jaargang 11, nr. 3, blz. 131 - 144, in het bijzonder blz. 144. 

2 E.B.J. Postma,1983. Nijenrode in prent, 2de druk. Uitgave Nijenrode, Hogeschool voor 
Bedrijfskunde, Breukelen / Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 76 blz., in h e t bijzon
der blz. 53 en 54. 
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Oorlogsherinneringen van Henk Herfkens 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Hendr ik Herfkens werd op 26 augustus 1925 in Breukelen geboren, waa r zijn vader 
hoofd was van de School met den Bijbel. De hoofdenwoning lag aan de Straatweg waar nu 
de ingang van de Hazesl inger is. Henk bezocht de Christelijke HBS aan de Nieuwegracht 
te Utrecht , waar hij in 1944 het diploma haalde. Hij ging vervolgens naar het Christelijk 
Gymnasium, omdat hij theologie wilde studeren. Toen hij die studie voltooid had, werd het 
aan ta l p red ikan t sp laa t sen in de Nederlandse Hervormde Kerk ju is t drast isch ingekrom
pen. Herfkens werd daarom vicaris in Eupen (België) en in 1956 predikant in de Duitse 
kerk van Rheinland. Hij heeft de kerken van Oberhausen, P rüm (in de Eifel) en Bonn ge
diend. Hij woont nu als emeri tus in Odendorf. 

Toen zijn dorpsgenoot Piet Balk, met wie Henk Herfkens vroeger naar de HBS ging, 
omstreeks 1970 hoogleraar na tuurkunde in Aken was geworden, zocht deze via de kerk 
contact met hem. Van Piet Balk kreeg Herfkens onlangs een kopie van het art ikel van 
W.M. van der H a r s t over de Wegbewakingsdienst (Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jrg. 6, nr . 2, 1991) en van de artikelen over Breukelen in oorlogstijd (jrg. 6, nrs . 2 en 4, 
1995). Omdat Van der Har s t de familie Herfkens had genoemd en in de oorlog veel met hen 
was opgetrokken, schreef Henk Herfkens hem op 23 mei 1996 een brief. Die kreeg hij onbe
antwoord te rug met he t bericht dat Van der Harst op 14 juni 1994 overleden was. Herfkens 
s tuurde toen op 3 juni 1996 een kopie van die brief naar de Historische Kring Breukelen in 
de terechte veronderstell ing, dat die ons zou interesseren. De brief was een mengeling van 
h e r i n n e r i n g e n aan de oorlogstijd en mededel ingen over de verdere levensloop van de 
schrijver en zijn familie. Een brief met enige aanvullende gegevens ontvingen we op 17 
juni 1996. Hieronder volgt een weergave van enkele passages ui t genoemde brieven. 

Hendr ik Herfkens was de jongste van drie kinderen Herfkens. Zijn oudste broer Co 
had in Delft willen s tuderen, m a a r ging in de oorlog naar de MTS omdat hij de loyaliteits
verk la r ing niet wilde tekenen . Hij werd lid van de Binnenlandse Str i jdkrachten en s taa t 
op de groepsfoto voor het gemeentehuis (jrg. 10, nr. 2, blz. 84, onder nr. 47). Hij is daar echter 
abusievelijk vermeld als J a n Herfkens. 

Toen het elektriciteitsnet voor gewone burgers werd afgesloten, bouwde Co een fietswiel 
om tot windmolen en plaats te die op het dak van zijn ouderlijk huis . De draad van de dyna
mo liep n a a r een klein kamert je , waar de familie Herfkens 's avonds verbleef omdat dit 
he t gemakkeli jkst te verwarmen was. Vader Herfkens had echter een doos loodjes en een 
verzegeltang op de kop getikt, waarmee hij een verbroken zegel van de elektriciteitsmeter 
kon hers te l len . Sindsdien betrok de familie Herfkens clandestien stroom van he t l ichtnet, 
m a a r schakelde bij onraad gauw over op het fietslampje van de windmolen. 

Pim van der H a r s t was een ondergedoken gemeente-ambtenaar , die onder valse naam 
als i n w o n e r van B r e u k e l e n was ingeschreven . Hij woonde in h e t s o u t e r r a i n van de 
Rozenvilla en was zogenaamd als jur is t werkzaam op het advocatenkantoor van mevrouw 
Mr E.A. H a a r s . In werkel i jkheid leidde hij , s amen met mevrouw H a a r s , de Cent ra le 
Inl ichtingen Dienst van de ondergrondse in Noordwest Utrecht . De familie Herfkens was 
van dat l aa t s t e niet op de hoogte en vertrouwde de nieuwe b u u r m a n nog niet helemaal . 
Henk schreef hem in 1996: "Inderdaad waren we niet zo heel zeker of u 'in orde' was. We 
hadden gewoon licht, m a a r wanneer u over he t hek van de Rozenvilla kwam en bij ons 
aanklopte, hebben we dat licht uit gedaan. We hadden dan verlichting van een fietslampje, 
dat verzorgd werd door een omgekeerde fiets op ons dak." 

Henk had Pim in he t najaar van 1944 leren kennen bij de wegbewaking. De manneli j
ke inwoners van Breukelen werden toen door het gemeentebestuur opgeroepen 's nachts in 
ploegjes van tien de St raa tweg te bewaken om herhaling van sabotagedaden te voorkomen. 
Er waren immers kopspijkers gestrooid en bomen dwars over de weg geveld, waardoor het 
mil i ta ir verkeer belemmerd werd. De bewakingsploeg moest zich melden bij de kaasbel op 
de Markt en kreeg een witte band om de arm. Als er onraad was, moesten ze dit doorgeven 
aan het gemeentehuis. In de nacht van 15 op 16 oktober 1944 waren de bewoners van de 
Rozenvilla en de d a a r n a a s t gelegen hoofdonderwijzerswoning aan de beur t om van 8 uur 
's avonds tot 4 uur in de morgen wacht te lopen. Heel actief waren ze die zondagavond niet, 
want ze liepen om het uur een ronde en hebben de tussenliggende tijd gedood met bridgen bij 
de famil ie Vlug, e rwtensoep eten bij mevrouw H a a r s en koff iedr inken bij mev rouw 
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Afb. 1. Foto van de oude School met de Bijbel omstreeks 1930, genomen voor het huis van de 
familie Herfkens. Bovenste rij v.l.n.r.: Meester Herfkens, Co Herfkens, Bas Knoop, onbe
kend , J a n Nieuwhoff. Tweede rij: Teuntje Griffioen, Cor Boom, J e a n n e Stooker , J a n s 
Stooker, Jopie Schröder, Tonia Grootse, Mijntje de Kruyf, Kees Schuurman, Ber tus Schalij, 
Juffrouw Pute laa r , Gerrie Oskam. Derde rij: Chris Kroon, Henk Slotboom, onbekend, on
bekend, Mien Rijswijk, Neeli Korver, Fijtje van Haanen , Alie Korver. Vierde r i j : Breu r 
Oskam, onbekend , onbekend , Wil Oskam, Mien Stooker, Dik Stooker , Cees H u u s e n . 
Middenvoor zit tend: Gerrie Eikelestam, Jeanne van der Velde, Otto Korver. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

Herfkens . Sindsdien kon Van der H a r s t bij de familie Herfkens aank loppen zoveel hi j 
wilde en dat deed hij ook. 

Henk schreef hem in 1996: "U hebt 'stomgezellige' her inner ingen aan de avonden bij 
ons. Het doet me goed, dit te lezen. Het was weliswaar een rottijd, en toch hebben we lol 
gehad. We vonden he t alleen onplezierig met dat zielige licht ui t te moeten komen, vanwe
ge 'je k u n t niet weten'." 

Bij de mobilisatie van 1939 werden in Breukelen soldaten gelegerd, die in Dui ts land of 
België waren opgegroeid, doordat hun ouders daar werk hadden gevonden. Ze sp raken 
nauwelijks Neder lands en voelden zich hier niet thuis . Vader Herfkens heeft toen he t initi
atief genomen hen 's avonds in Salvatori op te vangen met koffie en spelletjes. Een van de 
dienstplichtigen was Josef Schmeitz, een boer uit de omgeving van Eupen en Malmedi, die 
zich wel heel ongelukkig voelde, omdat zijn jonge vrouw het werk op de boerderij niet aan
kon. Hij mocht voor taan iedere avond bij mevrouw Herfkens de door h a a r , n a a r zijn eigen 
aanwijz ingen, bere ide Milchsuppe komen eten. Vader Herfkens schreef voor hem een 
verzoekschrift naa r Den Haag, waarna Josef met groot verlof naa r hu is mocht. Na de oor
log nodigde hij de familie Herfkens voor een vakant ie op zijn boerderij u i t en zo kwam 
Henk in aan rak ing met de Evangelische Gemeinde in Eupen, waa r hij na de voltooiing 
van zijn studie vicaris werd en met de organiste trouwde. 

Toen Neder land gecapituleerd had, kwamen de b innent rekkende Duitse t roepen - op 
weg naa r Amste rdam - ook voorbij het huis van de familie Herfkens. Aan de overkant van 
de St raa tweg stonden enkele uit Nieuwersluis vrijgelaten NSB-ers tegen iedere voorbijko-
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mende Dui tser "Heil Hitler" te schreeuwen. Een onthutsende ervaring. 
In he t begin van de oorlog ontstond er al verzet. Henk schrijft: "Wij kregen iedere dag 

een gestencild krant je , dat we in tienvoud overtypten en aan onze clientele doorgaven". 
Wat zijn vader precies gedaan heeft aan verzet, weet Henk niet. Wel dat hij de geschiede
nis van de Winterhulp , die hij voor de schoolkinderen toegestuurd kreeg, direct n a ont
vangst in de kachel gooide. "Ik zelf was nog te jong, had zwaar as tma en mocht niets weten, 
omdat ik - volgens mijn vader - mijn ha r t teveel op de tong had. Mijn broer Co was in de 
verzetsbeweging met de opdracht een joodse familie uit Duitsland met levensmiddelen te 
verzorgen. Hij zorgde ook voor onderduikers, m a a r daarvan hoorde ik pas na de oorlog." 

Vader Herfkens moest in de laa ts te maanden van de oorlog nog onderduiken. Vlak 
voordat de Dui tsers hem als gijzelaar kwamen ophalen, kon hij wegvluchten. Zijn zoon 
Henk had namelijk op een zaterdagmorgen tegen het middaguur vanuit de voorkamer van 
h u n h u i s gezien, da t de Dui tsers dominee Locher a r res tee rden . Hij waarschuwde zijn 
vader, die toen onmiddellijk he t huis verliet. Henk en zijn broers verstopten zich onder de 
vloer van de school achter hun huis . Moeder Herfkens was juis t naar de gaarkeuken om 
eten te halen. Toen ze even later thuis kwam, hoorde ze op de bovenverdieping een hevig ge
stommel. Ze dacht dat haa r zoons aan he t ruziemaken waren en riep dat ze daarmee op 
moesten houden. Groot was haar schrik toen er, voor haar volkomen onverwacht, Duitse 
soldaten de t r ap afkwamen, die hun huis hadden doorzocht. Ze hadden gezien dat er in de 
ee tkamer voor vijf personen gedekt was en vroegen dus waar de anderen waren. Mevrouw 
Herfkens was zo handig te zeggen: "Ja, u moet weten, dat wij hier erg vroom zijn; op zon
dag mogen we niets doen en daarom heb ik voor bezoek van morgen de tafel gedekt". De 
Duitsers accepteerden dit en verlieten het huis. 

Moeder Herfkens drong er bij haa r drie zoons op aan, zich voor het graven van schut-
te r spu t ten bij de Dui tsers te melden, omdat anders de in gijzeling genomen burgers gevaar 
liepen doodgeschoten te worden. Broer Co zei: "Ja moeder, ik ga al", maar vertrok n a a r 
zijn vr iend Cor Boom aan de Scheendijk. Henk en zijn broer Piet hebben zich wel gemeld 
bij een Dui t se r van de Organisation TOD, die aanwijzingen voor het graven gaf. Henk 
t rad als tolk op voor een ploeg van 25 gravers. Een hem onbekende heer die in Breukelen 
ondergedoken was, zat vrijwel de hele dag met Piet Herfkens te kletsen. Toen de TOD-man 
tegen Henk zei, da t die twee niets uitvoerden, antwoordde hij: "Laat ze met rust , anders 
doen we allemaal niets meer". De Duitser liet ze met rus t . Hij maakte zelfs geen aanmer
kingen toen de gravers het werk saboteerden door de schuttersputten verkeerd te r ichten. 
Tegen he t eind van de week besloten ze de volgende dag niet terug te komen. Dat betekende 
thu i s blijven en niet de s t raa t op gaan. Henk schrijft: "Dat hield ik niet lang vol en ik ging 
dus wandelen. Wie ontmoet ik? Onze TOD-man. Hij was op de fiets, ik groette hem, hij sa
lueerde en we deden allebei alsof er niets aan de hand was. De man was niet meer zo jong 
en h a d er bli jkbaar ook meer dan genoeg van." 

Na de bevrijding zongen de NSB-ers wel een toontje lager dan in 1940 en was he t de 
beur t aan anderen om te schreeuwen. Herfkens her inner t zich, dat hij en andere jongens 
op de avond van 5 mei 1945 door het dolle heen waren. Voor de winkel van een beruchte oude 
NSB-er stonden ze te schreeuwen: "Rot NSB-er!" De oude man opende toen het bovenraam, 
gebaarde dat de jongens stil moesten zijn en zei: "Wie van U zonder zonde is, werpe de 
eerste s teen naar mij". De jongens bleven stil en gingen naa r huis . 

In zijn br ieven zegt Herfkens nog s teeds niet te begrijpen dat "zoveel Dui t se rs die 
psychopat i sche schreeuwer Adolf toegejubeld hebben" en ook niet "hoe zo'n d i c t a t u u r 
mensen zo snel kan veranderen". Hij heeft de laa ts te veertig j aa r heel wat Dui tsers leren 
kennen , m a a r toch slechts weinigen "van wie ik zou k u n n e n vermoeden, da t ze zulke 
ke re l s w a r e n die we in Neder land beleefd hebben" . Hij is g raag p r e d i k a n t onder de 
Duitsers geweest. 
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Breukelen en omgeving in foto's uit omstreeks 
1900: aanvullingen en correcties 

Van d iverse zijden k r e g e n wij aanvu l l i ngen en correct ies op h e t T h e m a n u m m e r 
"Breukelen en omgeving in foto's uit omstreeks 1900" (jaargang 11, nr. 2, 1996): 

Afb. 18, blz. 75 en 95. "Herder Johannes Buitenhuis van de boerderij Vechtstroom". Nader 
onderzoek bracht aan het licht dat boer Buitenhuis steeds een herder in dienst had; waar
schijnlijk s t aa t een van hen op deze foto. Afhankelijk van de dater ing zijn er de volgende 
mogeli jkheden: J o h a n van den Heuvel (1896 - 1898), Gijsbert Donselaar (1898 - 1899), 
Hermanus Jansen (1899 - 1900), Gijsbertus Hey (1900 - 1901), Cornelis Spijkhoven (1901 -
1902), Klaas van Heerd (1902 -1903) of Gerrit Hey (1903 - 1904). 

Afb. 20, blz. 76 en 95. "Polderdijk, vermoedelijk in Kortrijk" werd door enkele buur tbewo
ners in Portengen-Noord gesitueerd, en wel van het Armenland in zuidelijke r icht ing. 

Afb. 29, blz. 81 en 95. Het bijschrift "Vissende boer" kan aangevuld worden met "aan de 
Scheendijk-Zuid bij de kru is ing met de Meent". Henk van Walderveen h e r i n n e r d e zich 
deze locatie van een studie voor een schilderij van Ligtelijn uit omstreeks 1920, die gepubli
ceerd is in ons tijdschrift (jaargang 4, nr. 4, blz. 202). Het hek, de boom en de brug zijn 
d a a r o p eveneens duidel i jk te h e r k e n n e n ; h e t publ ica t iebord van de polder Proosdi j 
ontbreekt echter bij Ligtelijn. 

Afb. 31, blz. 82 en 95. "Boer met juk te Portengen-Noordeinde" moet zijn "Boer met juk te 
Portengen-Zuideinde". De heer E. Verbrugge, Portengen 30, wees ons op deze fout en zei dat 
de afgebeelde boerderij nu he t adres Portengen 29 heeft en eigendom is van de familie 
Hoogendoorn. Een gesprek met Arie Hoogendoorn (geb. 28.7.1913) en wonend Portengen 28 
leerde ons da t de afgebeelde boerderij al bewoond werd door zijn grootvader H e n d r i k 
Hoogendoorn (geb. 8.6.1817, overl. 9.9.1880) en toen de foto gemaakt werd, door diens wedu
we Marg je S t a m (geb. 8.10.1826). Ar ies vade r , Simon (Si jmen) H o o g e n d o o r n (geb. 
22.12.1865) was veekoopman en kwam na zijn huwelijk in 1904 op de ouderlijke boerderij 
wonen, die de naam Koop Lust kreeg (de naam staat nu op het hek). Het metselwerk van de 
b rug is la te r vernieuwd, waarbij de boog is vervangen door een rechte be tonnen p laa t . 
Sijmens zoon Dirk Kors (geb. 19.5.1915) nam de boerderij over. Nu boert zijn neef er, een 
zoon van Arie Hoogendoorn. De boer met het juk en de houten melkemmers is de oude 
Floris (Floor) Brouwer (geb. 18.10.1839, overl. 27.10.1917), een vrijgezel die bij zijn broer 
Arie bij de Por tengense brug in de gemeente Breukelen-Nijenrode woonde. Op de om
st reeks 1900 genomen foto keer t hij terug van zijn weiland waar hij de koeien gemolken 
heeft. Zijn erfgenaam en neef, de jonge Floor Brouwer, (geb. 30.8.1882), liet daar een boer
derijtje zetten dat nu het huisnummer 28 heeft. 

Afb. 49, blz. 91 en 96. " (. . .) De molen is la ter vervangen door een mechanisch gemaal" 
moet zijn: "De molen is direct na de watersnood van 1926 vervangen door een machine
g e m a a l " . 

Afb. 50, blz. 92 en 96. "De Heycop tussen Portengen en Breukelen. Rechts in de verte de 
watermolen van de polder Kortrijk". De heer E. Verbrugge twijfelt, waarschijnlijk terecht , 
aan de juis theid van he t bijschrift. Volgens hem is hier geen zonsopgang, m a a r zonsonder
gang gefotografeerd. Bovendien was de Kortrijker molen vanaf de Por tengense brug niet 
zichtbaar vanwege de tussenliggende begroeiing en bebouwing. De foto is echter niet vanaf 
Por tengen in westelijke r ichting genomen, want de Spengense molen zou meer n a a r rechts 
op de foto moeten staan en de Heycop is ook minder breed dan op de foto. De locatie is dus 
nog onbekend. 

Afb. 54, blz. 94 en 96. "De watermolen aan de Broekdijk in de polder Otterspoorbroek (later 
afgebroken)" moet zijn: "De watermolen aan de Broekdijk in de polder Otterspoorboek. In 
1927 afgebroken en vervangen door een gemaal, dat dienst heeft gedaan tot 1947. Achterin 
Otterspoorbroek was kort na de Tweede Wereldoorlog een nieuw gemaal gebouwd aan de 
Haarr i jn, een 1400 meter lange vliet naa r de Vecht". 

Henk J. van Es 
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De economische geschiedenis van de Vecht 

De vaarexcursie die de Historische Kring Breukelen in 1996 hield, was geplaats t binnen 
he t nationale thema: 1996 J a a r van het Industrieel Erfgoed. In de toelichting werd dus niet 
gesproken over kastelen en bui tenplaatsen, m a a r werd het een en ander gezegd over de eco
nomische betekenis die de Vecht in de loop der eeuwen heeft gehad en over allerlei vormen 
van mensel i jke bedrijvigheid langs de rivier. Graag voldoe ik aan he t verzoek van velen 
om enkele gedeelten uit mijn tekst , waarvoor Breukelaars bijzondere belangstel l ing had
den, in dit tijdschrift af te drukken. 

Algemeen. In de relatie tussen de mens en de rivier de Vecht in de loop der eeuwen zijn 
zes belangri jke perioden te onderscheiden: 

(1) Tijdens het midden van de Bronstijd, zo'n 1500 jaar voor het begin van onze jaar te l 
l ing, k w a m e n er mensen over de r iv ier n a a r hier , die zich verspre id ves t igden op de 
stroomruggen en er in de eeuwen die volgden met wat landbouw, visserij en jacht in hun be
scheiden levensonderhoud wisten te voorzien. Voor verkeer over grotere afs tanden was de 
Vecht de enige verbinding. Aan het eind van deze periode voeren verschillende keren aan
zienlijke vloten oorlogsschepen van de Romeinen over de Vecht naar he t noorden. 

(2) In het begin van de tweede periode veroorzaakte na de val van het Romeinse rijk de 
grote volksverhuizing een onrustige tijd. Omstreeks 500 na Christus vonden de mensen he t 
veiliger om in kleine concentraties bij e lkaar te gaan wonen, en ontstonden de eerste dorp
jes. Kort na 700 werden de Friezen die hier toen woonden, onderworpen door de Franken . 
In de 9de en begin 10de eeuw kwamen de Noormannen met hun Vikingschepen de Vecht op. 

(3) De derde periode begon nadat de bisschop van Utrecht in 953 in de Vechtstreek ook de 
wereldlijke macht ging uitoefenen. De stad Utrecht ontwikkelde zich tot de belangri jkste 
p laa ts in wat nu Nederland is en bouwde een internationale handel op. Via de Vecht en het 
Almere (de la tere Zuiderzee) had Ut rech t zijn navelstreng met he t bu i t en land . Ook de 
dorpen langs de Vecht hadden daar voordeel bij, onder meer omdat de Utrechtse hande laa rs 
uit Fr iesland zout meebrachten, een product dat van grote betekenis was voor de handel in 
vis, wan t gezouten vis bleef aanzienlijk langer eetbaar. In de loop der eeuwen verrezen op 
de oevers van de Vecht verscheidene kastelen. 

(4) Tijdens de vierde periode verloren in de 16de eeuw de kas te len h u n s t ra tegische 
betekenis . De Vechtstreek werd in toenemende mate ontdekt door rijke stedelingen. Vecht-
bui tens met prachtige tuinen en theekoepels gingen het aanzien domineren. In de tweede 
helft van de 17de eeuw en de eerste helft van de 18de eeuw beleefde de Zegepralende Vecht 
haa r hoogtepunt. Trekschuiten en particuliere jachten bepaalden het beeld op het water. 

(5) In de vijfde periode, de 19de eeuw, maakte de Vecht deel uit van de drukbevaren han
delsroute tussen Amsterdam en het Rijnland. In de Franse Tijd (1795 - 1813) r aak t e Am
s te rdam door oorlogshandelingen afgesneden van de overzeese handel en ging he t zich met 
overheidssteun veel meer toeleggen op de binnenvaart . Daarna bleef dat zo, he tgeen een 
steeds zwaardere belasting van de Vecht met zich meebracht. De zeilvrachtvaart werd ge
leidelijk vervangen door stoom- en sleepvaart . Het wonen langs de oevers van dit deel van 
de Keulse Vaar t had veel van zijn vroegere aantrekkeli jkheid verloren. 

(6) Na de opening van het Merwedekanaal in 1892 begon de zesde periode. Het werd 
ineens veel rust iger op de Vecht. Slechts he t lokale en regionale vaarverkeer bleef. In de 
loop van de 20ste eeuw ging de recreatievaart steeds sterker het beeld bepalen. 

Uit dit kor te chronologische re laas blijkt dat wij in onze tijd eigenlijk een heel uit
zonderlijk Vecht landschap meemaken . Alleen t i jdens de periode van de Zegepra lende 
Vecht, en dan nog maar voor een deel, en in de 20ste eeuw lag de nadruk op de schoonheid 
van he t rivierlandschap en de recreat ievaart . In alle andere eeuwen was de Vecht voor de 
mens vóór alles een transportweg voor personen en goederen. De excursie van 1996, met een 
sociaal-economische invalshoek, was dus eigenlijk veel realist ischer dan de excursie van 
1994, waarin de nadruk lag op de woonbebouwing langs de Vecht. 

E r zijn echter wel verbanden tussen de Vechtbuitensen de sociaal-economische geschie
denis van de rivier de Vecht. Het merendeel van de landgoederen langs de Vecht werd ge
sticht tussen ongeveer 1650 en 1700. De eigenaren van deze nieuwe buitenverblijven waren 
nagenoeg allen rijke Amsterdammers . Maar de toch zo mooie Vechtstreek was niet een 
van de eerste gebieden waar die Amsterdammers buitenplaatsen st ichtten. Dat de eerste 
Amsterdamse buitens tot stand kwamen aan de oevers van de Amstel en in het gebied ach
t e r de du inen mag ons niet verwonderen, m a a r da t ook de droogmakeri jen in Noord-
Holland en de Gooise zandgronden de Vechtoevers voorgingen is toch wel opmerkelijk. 
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Eers t waren de uitbreiding van de Amsterdamse handelsvaart over de Vecht en de opkomst 
van he t passagiersverkeer per trekschuit nodig om de hoofdstedelingen de schoonheid van 
de Vechtstreek echt t e leren ontdekken. 

De bewoners van de buitenplaatsen maak ten zowel gebruik van de t rekschui t als van 
het part iculiere jacht . Goederen die naar de begrippen van die tijd echt snel moesten wor
den overgebracht, gingen vaak per trekschuit in plaats van per beurtschipper (bijvoorbeeld 
geld en post), evenals de exotische art ikelen uit de Amsterdamse winkels . W a n n e e r bij een 
bui tenplaa ts op de westelijke Vechtoever werd aangelegd, was he t vaak nodig de lijn tussen 
de schuit en he t jaagpaard op het Zandpad los te maken. Kon de tocht worden vervolgd, dan 
moest eers t de t rekschui t naar het midden van de rivier worden gemanoeuvreerd; d a a r n a 
kon de lijn worden overgegooid naar de jager op he t jaagpad en he t paa rd weer aangespan
nen. Al me t al veroorzaakte zo'n tussenstop nogal wat oponthoud, niet zelden tot grote erger
nis van de re iz igers . 

Vooral in de 19de eeuw zijn diverse Vechtbuitens weer verdwenen. Slechtere economi
sche omstandigheden waren daar ten dele de oorzaak van, maar ook een veel onaangena
mer woonklimaat in de 19de eeuw, toen de Vecht onderdeel was van de Keulse Vaa r t tu s sen 
Amste rdam en Duits land met een drukke en lawaaiige handelsvaar t . 

De eerste bewoners van de Vechtoevers hielden zich bezig met jacht, vissery, akkerbouw 
en veehouderij. 

Toen t i jdens de Gouden Eeuw rijke Amsterdammers hier hun tweede hu i s s t i ch t ten , 
ging dat ten dele ten koste van de tradit ionele agrarische bedrijvigheid langs de Vecht, 
o m d a t veel oude boerder i jen in b u i t e n p l a a t s e n werden v e r a n d e r d . In h e t geval v a n 
Boomrijk was er bij uitzondering echter sprake van een omgekeerde gang van zaken; h e t 
voorhuis daarvan werd in 1833 als buitenhuis gebouwd. 

Bij verscheidene oude boerderijen s taa t een zomerhuis. Nadat in het voorjaar he t vee de 
wei in was gegaan en de grote schoonmaak van voorhuis en stal had p laa ts gehad, woonde 
het boerengezin de hele zomer in het zomerhuis. Gedurende de zomer was er op he t boeren
bedrijf altijd veel te doen. Dan was he t wel gemakkelijk als de boerin niet te veel omkijken 
had naar he t grote huis . In het zomerhuis werd gekookt en gegeten; slapen deed men ook in 
de zomer in he t grote hu is . Op boerderijen waar geen zomerhuis was, werd na de voorjaars
schoonmaak op de deel in het achterhuis gewoond. 

Bij Weeres teyn was nog in het begin van de 20ste eeuw een commercieel opgezet te 
visvi jver in bedrijf. Ten noorden van Queeckhoven had Hans Mat thes in he t begin van 
deze eeuw een grote bijenhouder^, s impelweg "De Bij" genaamd. Bekend was de rec lame
plaa t me t enkele bijen en de tekst "Wij vliegen voor Matthes". De imker verkocht behalve 
honing ook complete bijenvolken, onder meer in 1919 naar Engeland waar toen als nas leep 
van de Eers te Wereldoorlog ook een schaarste aan zoetstof heerste. 

Ook veel andere economische activiteiten vonden ruimte langs de Vecht, sommige al 
vele eeuwen geleden, andere vooral in de laatste eeuw. 

De Brugstraat, in he t dorp Breukelen, was eeuwenlang een vest igingsplaats bij u i t s tek 
van ambachts l ieden en deta i lhandelaren. 

Een oude t ak van economische bedrijvigheid langs de Vechtoevers is de steenbakkerij . 
Ten mins te vanaf de eerste helft van de 15de eeuw werd er rond Breukelen baks teen ge
fabriceerd. De grondstof, klei, haalde men niet alleen ui t oeverlanden van de Vecht, m a a r 
groef men ook weg langs de rivier de Aa en uit de Breukelerwaard. Vecht en Rhijn is h e t 
enige nog enigszins intacte voorbeeld van een s teenplaats met een bijbehorend l andhu i s 
aan de Vecht. Weliswaar was Cromwijck, op de oostelijke Vechtoever, eveneens vanouds 
een steen- en tegelbakkerij waarbij in de 17de eeuw een buitenhuis werd gebouwd, m a a r 
daar zijn de oude bedrijfsgebouwen later vervangen door andere. Al rond de l aa t s t e eeuw
wisseling stond de steenindustrie aan de Vecht onder zware economische druk. De Vecht-
s t enen ondervonden geduchte concurrentie van de Waals tenen , die in gro tere hoeveel
heden geproduceerd werden en dus goedkoper waren. Ook werd he t moeilijker om nabij de 
Vecht nog aan geschikte klei te komen en moest de grondstof steeds meer van elders wor
den aangevoerd, wat geld kostte. Daar kwam bij dat de s teenbakkers onvoldoende moder
niseerden en bijgevolg uit de pas r aak ten met hun mededingers. In de j a ren veer t ig van 
onze eeuw kwam aan de stenenproductie op Vecht en Rhijn een definitief e inde. D a a r n a 
trok een vrachtautobedrijf in de opstallen. 

Daar waar de s t raa t de Brouwerij de Vecht bereikt, zien we dat wat nog rest van de vroe
gere Breukelse bierbrouwerij De Vyfhoek, waar bier gebrouwen werd vanaf ten mins te de 
16de eeuw tot omstreeks 1870. (Niet te verwarren met het huis ernaast , dat thans De Vijfhoek 
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heet!) Voor de bierbereiding was de toen nog zeer goede kwalitei t van he t Vechtwater als 
grondstof heel belangrijk. Na de beëindiging van de bierproductie zat er in het brouwerij
gebouw en de daarachter gelegen opslagplaatsen geruime tijd een veevoederhandel. 

He t woonwijkje Insul inde is gebouwd op de plek waar in 1890 de stoomzuivelfabriek 
Insul inde werd gevestigd. Aan die fabriek besteedt ons tijdschrift dit j a a r veel aandacht . 
In vroeger tijden lag binnen wat nu Insulinde heet, ongeveer tegenover de ui t r i t van de 
kasteelboerder i j van Nijenrode, de korenmolen van Breukelen-Nijenrode aan de oever 
van de Vecht. Daarvoor stond die molen enige eeuwen aan de oever van de Danne, op een 
deel van he t terrein waar nu garage Van Ekris gevestigd is. Doordat de bebouwing in het 
dorp toenam en daardoor het molenbiotoop ongunstiger werd, verplaatste de eigenaar de ko
renmolen omstreeks 1510 naar de Vechtoever, waar hij tot 1869 in bedrijf gebleven is. De 
ru im 10 j aa r daa rna gestichte zuivelfabriek had groot belang bij een vest igingsplaats aan 
de rivieroever. Veel melk werd, zeker in de begintijd, met boerenbootjes over water aange
voerd, eers t vanaf de mees te boerderijen afzonderlijk, l a te r s teeds meer gecombineerd, 
waardoor de beroepen van melkschipper en melkrijder ontstonden. De afvoer ging nage
noeg geheel met schuiten over de Vecht richting Amsterdamse haven. En een zuivelfabriek 
had veel spoelwater nodig. 

Omstreeks 1900 was in de orangerie van het 17de-eeuwse Vechtbuiten Vreedenoord een 
sigarenfabriek gevestigd. In 1919 kocht de heer T.P. Land Vreedenoord, die er de Pieter 
Dines Koffiemolenfahriek exploiteerde. Sedert 1970 zit er de Vereniging voor Bitumineuze 
Werken. In 1980 - 1981 werd er een groot kantoorgebouw bij geplaatst. 

Het Vechtoevergebied waarop thans het woonwijkje Rietland en he t bedrijf Groko staan, 
was tussen 1919 en 1982 in gebruik als industrieterrein. Hier waren de Industrieele Maat
schappij Bronwasser en de metaalwarenfabr iek Efa-Corema - la ter Hazemeyer - geves
t igd. De Indust r iee le Maatschappi j J .W. Bronwasser Czn produceerde ma te r i a l en voor 
fundaties in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder betonnen heipalen en beton-
opzetters. Later maak te men ook naam met betonnen palen voor s t raa t lan taarns . In 1941 
verkocht Bronwasser een deel van zijn bedrijfsterrein aan h e t Ams te rdamse handels 
bureau Corema, la ter Efa-Corema geheten. Dat produceerde stofzuigeronderdelen, s traal-
kachels , kookplaten en strijkbouten. In 1947 werd dat bedrijf overgenomen door de Fabriek 
van Electrische Apparaten voorheen F. Hazemeyer en Co., uit Hengelo. De fabriekshal die 
omst reeks 1930 door Bronwasser werd geplaats t en waarin Efa-Corema en Hazemeyer 
j a ren lang hun producten fabriceerden, stond tevoren in Amsterdam. Daar had hij bij de 
olympische spelen van 1928 diens t gedaan als wedstri jdhal voor de k rach t spor ten . De 
bedri jven op dit voormalige indus t r ie te r re in waren uiteindelijk beide niet opgewassen 
tegen de technologische vernieuwingen en schaalvergrotingen welke zich in de na-oorlog-
se j a r en voordeden. Bronwasser werd in 1951 verkocht aan een Maarssense onderneming; 
h e t Breuke l se bedrijf van Hazemeyer werd in 1982 toegevoegd a a n een Hazemeyer -
ves t ig ing in Amersfoort. 

De ophaalbruggen dragen voor de toerist bij tot de charme van de Vechtstreek. Maar voor 
de vrachtscheepvaar t over de Keulse Vaart , waarvan de Vecht vroeger deel u i tmaak te , 
waren die bruggen - samen met de bochten en ondiepten in de Vecht - in de 19de eeuw 
hinderl i jke obstakels. Hun aanwezigheid was een belangrijke reden om te besluiten tot de 
aanleg van h e t betrekkelijk rechtlijnige Merwedekanaal met slechts een beperkt aanta l 
draaibruggen, waar het scheepvaartverkeer voorrang had. 

Het stenen brugwachtershuis naast de Breukelse Vechtbrug is van 1950, al doet het half
ronde r a a m sommigen anders vermoeden. Tot diep in de 19de eeuw stond daar een tapperij 
(dus een café) en ernaas t een houten brugwachtershuis op palen in de rivier. 

Ook de s luizen bij de hofstede Het Kraayenest (Zandpad 88) en De Vliegende Kraai 
(Zandpad 133, Breukelen) behoren tot ons economisch-historische erfgoed. Onlangs is 
herontdekt dat ongeveer op de plek van het huis Het Kraayenest in de Middeleeuwen een 
belangrijk stenen pand heeft gestaan, he t Huis Rietveld. De vestigingsplaats was u i te raard 
niet willekeurig gekozen. Die onderstreept dat de vaarverbinding van en naa r het achter
land van grote maatschappelijke betekenis was. Vóórdat de plassen er waren, woonden er 
veel mensen en was er een belangrijke agrarische productiviteit . D a a r n a werd de turf-
industr ie van grote waarde voor de provincie Utrecht, waar verder niet veel brandstoffen 
beschikbaar waren. 

Enkele malen hebben we het kort gehad over de grote vaart op de Vecht, eerst van Utrecht 
richting Zuiderzee en verder, la ter van Amsterdam richting Rijn en Dui ts land. D a a r n a a s t 
moet ik ook iets vertellen over de regionale scheepvaart op de Vecht. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 5, 1996 



284 

Evenals de grote vaa r t werd ook de regionale handelsvaar t in het begin geheel bepaald 
door vraag en aanbod. De schippers voeren in wilde vaar t ; ze gingen als er genoeg geld te 
verdienen viel. Als de wind gunstig was, gaven de vrachtschippers er de voorkeur a a n op 
de Vecht te zeilen in plaats van hun schip te laten jagen, dat is laten t rekken door een paard 
met rui ter . Dat bleef lange tijd zo. In zo'n situatie was er meer werk voor de jagers en h u n 
paarden in de ene vaarr icht ing dan in de andere. 

Reeds in de 15de eeuw schijnt Amsterdam een overeenkomst met Utrecht te hebben 
gehad inzake een beur tveer . De regelmatige verbinding tussen Amsterdam en Ut rech t - via 
Ouderkerk en Abcoude en vanaf Nieuwersluis over de Vecht - kwam in 1596 op gang met 
twee zeilschepen per dag in beide richtingen. Ook tussen de Vechtdorpen en de grote steden 
kwamen beurtveren tot s tand. Deze namen zowel mensen als goederen mee. 

In het begin van de 17de eeuw volgde de instelling van marktschepen om dorpsbewoners 
en hun goederen op marktdagen naar de stad te vervoeren. 

Als derde vorm van vervoer kwam in de 17de eeuw naast he t beurtveer en he t mark t -
schip nog het geregelde personenvervoer per trekschuit tot stand. Dit kreeg een voorkeurs
behandel ing boven andere soorten gebruik van de Vecht. Zo bepaalde een ordonnant ie van 
de Staten van Utrecht uit 1607 dat de aan- en afvoer voor de steenovens geen belemmering 
mocht opleveren voor de t rekvaar t . 

De t rekschui ten waren lang en smal en hadden een overdekt gedeelte, he t ru im, waar in 
de reizigers langs de zijkanten op banken zaten. Op de schuit stond een korte mas t en daar
aan was een lijn vastgemaakt die naar het paard op he t jaagpad liep. 

De bemanning van de trekschuit bestond uit schipper, knecht en jager. De schipper zat 
aan het roer. De knecht stond bij de mast; hij bemoeide zich met de lijn: bij he t passeren van 
een brug moest hij de lijn losmaken en daarna weer vast . Evenzo moest hij in actie komen 
als een r ivieropgaande t rekschui t hen tegemoet kwam, want alleen op de oostelijke oever 
van de Vecht lag een jaagpad. De jager op he t t r ekpaard was gewoonlijk een kleine jongen; 
volgens oude verordeningen mocht hij niet jonger zijn dan acht j aa r . Door op een hoorn te 
blazen kondigde hij de nadering van de schuit aan ten behoeve van de brugwachters en de 
schippers van andere schuiten. Van de personen die in de t r ekvaar t werkten, was onder 
ongunstige weersomstandigheden de jager er het slechtst aan toe. Er was voor hem geen 
beschutt ing tegen regen en wind. 

In de bochten van de Vecht werden jaagpalen of rolpalen geplaatst ten behoeve van de 
t rekvaar t . De k inderen noemden ze spuugpalen. De jagers of t r ekkers van schepen, al of 
niet met paard , l ieten de lijn langs de r ivierkant van die palen lopen. Ze konden daa rmee 
voorkomen dat de lijn over de weg kwam te liggen en daarmee gevaar opleverde voor he t 
wegverkeer . 

De 17de-eeuwse overheden hechtten groot belang aan goede beurt- en trekschuitverbin
dingen en ver leenden daa raan hun actieve medewerking. Bui ten landers prezen de t rek
schuit. Er is zelfs een getuigenis die rept over de meest plezierige, best georganiseerde en 
goedkoopste vorm van vervoer in heel Europa. De steden Amsterdam en Utrecht verdeelden 
de t r e k v a a r t d i e n s t tus sen h u n steden in drie secties en l ie ten s ta l len voor de p a a r d e n 
bouwen op twee t u s sens t a t i ons : Nieuwersluis en Voetangel . Op de rou te A m s t e r d a m -
Utrecht bedroegen de kosten voor trekpaard en jager samen in 1628 gemiddeld één stuiver 
per trekschuit-kilometer; in 1744 was dat opgelopen tot 1,3 stuiver. 

Met u i t zonder ing van de speciaal als t r ekschu i t gebouwde boten, waren de mees te 
schepen die in de 17de eeuw de Vecht bevoeren boeiers. Dit scheepstype was als kus tvaarder 
begonnen, maar daar door andere typen verdrongen. Op de b innenwateren wist he t zich 
echter goed te handhaven . Sommige boeiers dienden louter als vrachtschip, andere waren 
vóór alles pleziervaar tuigen, of zoals men toen zei "speeljachten". In veel gevallen was er 
geen scherpe grensl i jn tussen nut en genoegen. Zolang de waterweg de comfortabelste 
verbinding was t u s s e n s teden en dorpen, vervulden veel p lez ie rvaar tu igen t evens een 
nut t ige functie als vervoermiddel, vooral voor kooplieden en lichte koopmansgoederen. Op 
marktdagen in de 17de en 18de eeuw lagen in de steden vaak evenveel grotere en kleinere 
speeljachten van de bezoekers langs de kaden als beurt- en vrachtschepen. Het waren ten 
dele trekjachten, voor een ander deel zeiljachten. 

Rond 1750 telde Breukelen zes zelfstandige beroepsschippers (waarbij we moeten beden
ken dat het dorp Breukelen toen bestond uit ruim 200 huizen). Van die zes schippers voeren 
er vier op Amste rdam, terwijl de beide anderen beurte l ings naa r Utrecht gingen. Vaak 
waren de plaatselijke beurtveerschippers tevens marktschippers . Zo voeren rond 1750 de 
beide schippers, die gedurende het grootste deel van de week beurtelings voor de verbinding 
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tussen Breukelen en Utrecht zorgden, op de zaterdagen alle twee naar Utrecht en terug. Uit 
Nieuwer Ter Aa vertrok iedere week op vrijdagavond om 10 uur een schuit naa r Utrecht . 
Ook Breukeleveen had een eigen marktschipverbinding met Utrecht. De schuit ging daar 
van de Vaar tbrug naa r de Weerbrug en vandaar over de Weersloot naar de Vecht. 

Het aanbod aan passagiers en vracht voor de beurtvaart- en trekschuiten was niet ge
lijkmatig over het j a a r verdeeld. In de zomer was er meer te vervoeren dan in de winter. In 
het laagseizoen, van november tot en met maart , mochten de schippers uit Maarssen een 
deel van hun vaar ten op Amsterdam combineren met de schuiten uit Breukelen of Loenen; 
in B r e u k e l e n of N i e u w e r s l u i s moes ten dan de p a s s a g i e r s of goederen worden over-
gescheept. Uitgezonderd waren de vaarten op zondag en woensdag - dan moest naar Am
sterdam worden doorgevaren - en maandags en donderdags terug; ook dan gold een verbod 
op "te zamen te mogen vaaren 't zij er veel of weinig passagiers of vragtgoederen waren". 

Als de rivier dichtgevroren was, vond het vervoer van passagiers en goederen niet per 
t rekschui t m a a r per toerwagen of sjees plaats . Maar de reizigers waren blij als er weer ge
varen kon worden. Tegenover de hotsebotsende paardewagens, die op de onverharde wegen 
nogal eens bleven steken, was de zachtjes voortglijdende t rekschui t een wonder van com
fort en zekerheid. Ook waren de transportkosten per wagen veel hoger. Terwijl in 1721 een 
passagier die met de beurtschuit van Breukelen naar Amsterdam ging 4 stuivers moest be
talen (en voor een zitplaats in de roef 6 stuivers), bedroeg het retourtarief als in de winter 
met de wagen gereden werd "in de Back voorwaarts rijdende 22 stuyvers, achterwaar ts in 
de Back 18 stuyvers, en voorin achter den Voerman 14 stuyvers, benevens Tol- en Passage
g e l d e n " . 

Het tweede huis links ten noorden van de Breukelse Vechtbrug (Brugstraat 19) is voor
zien van het j aar ta l Anno 1680. Dit in oorsprong 17de-eeuwse pand was traditioneel een 
schipperswoning. Kijk eens naa r de vier vensters met luiken van de verdieping. De l inker 
en rechter luiken zijn altijd gesloten, want dat zijn nep-vensters, waar niets achter zit; ze 
moeten het huis er vanaf de Vecht groter en rijker laten uitzien dan het is. 

Meteen hierna bevindt zich in de westelijke oever van de Vecht een oude openbare stoep. 
Op de grond van de achter de stoep liggende Nauwe- of Watersteeg rustte stoeprecht: alle 
mensen uit de dorpskern die naar deze waterstoep wilden gaan om water te halen en de was 
te doen, hadden vrij recht van overpad door de steeg. 

Ook het huis meteen voorbij de stoep werd eeuwenlang door beroepsschippers bewoond. 
Aan de Vechtoever aan weerszijden van de stoep hadden Breukelse beur t sch ippers op 
Amsterdam en Utrecht traditioneel hun afmeerplaatsen. 

In 1875 besloot de Gemeente Breukelen-Nijenrode tot de aanleg van een gemeentelijke 
afmeerplaats aan de Vechtoever ten behoeve van schippers van elders: deLoswal. De dor
pen langs de Keulse Vaar t hadden economische belangen bij de toen zeer drukke handels
vaar t . De passerende schepen moesten bruggeld betalen en afmerende schepen zorgden 
voor kadegeld en ext ra klandizie voor de plaatselijke middenstand. 

Langs de oostelijke oever van de Vecht ligt het Zandpad. Al tijdens de Middeleeuwen 
moet op die oever een pad, later een weg, tot ontwikkeling zijn gekomen. Niemand nam 
daar een beslui t over; he t ontstond gewoon. Wegen ontstonden vroeger eeuwenlang daar 
waar mensen veelvuldig gingen, platgetreden en ingelopen door vele voeten. Ging men h e t 
pad ook te paa rd gebruiken of met wagens berijden, dan werd het daardoor vanzelf wel een 
stukje breder en kreeg het pad het karakter van een weg. 

Het gebruik van de weg langs de Vecht staat beschreven in een document uit 1461. Toen 
werden de Tienhovenaren verplicht om in het kader van onderhoudswerkzaamheden aan 
de Tienhovense Vaar t een nieuwe brug over de uitmonding van de Vaart aan te leggen in de 
weg naas t de Vecht. Deze brug moest zo hoog en lang worden dat met turf geladen schouwen 
er onderdoor konden varen en zo breed dat er wagens overheen konden rijden. 

In de geschiedkundige l i t e r a tuu r k u n t u met grote ha rdnekk ighe id de medede l ing 
tegenkomen dat het Zandpad tussen Utrecht en Breukelen omstreeks 1600 op last van de 
Staten van Utrecht werd aangelegd, en naderhand werd doorgetrokken tot Ouderkerk. Het 
woord "aangelegd" is hier misleidend, omdat he t Zandpad toen in feite al enkele eeuwen 
bestond. Bedoeld is dat het omstreeks 1600 een openbare weg werd die over de hele genoemde 
lengte door één overheid werd beheerd. 

Tijdens de vaartocht werd voorts nog uitvoerig aandacht besteed aan het militaire be
drijf (Water l in ie , fort Nieuwersluis , eventuele noodzaak tot verwijdering van omringende 
bebouwing, Sterreschans) . 

Arie A. Manten 
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Mededelingen van het bestuur 

Cadeautje van de Provincie Utrecht 

Bij dit t i jdschrif tnummer treft u een gratis exemplaar aan van de onlangs verschenen 
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988 - 1989. Het wordt u als lid van onze vereni
ging aangeboden door de Provincie Utrecht. In de HKB-bestuursvergadering op 19 decem
ber 1996 zal worden besloten over het al of niet collectief bestellen van de volgende uitgaven 
van deze kroniek. 

HKB-contactpersoon archeologie 

De heer A.H. Verroen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, 3621 G J Breukelen , te l . 
(0346) 262372, heeft zich bereid verklaard voor onze vereniging op te t reden als contact
persoon op he t gebied van de archeologie. Als er bij vergravingen b innen de gemeente 
Breuke len of op ande re man ie ren opmerkeli jke bodemvondsten a a n h e t l ich t komen , 
k u n t u die bij hem aanmelden voor nader onderzoek. Als er voldoende be langs te l l ing is, 
k a n ook een HKB-werkgroep archeologie worden gevormd. De Archeologische Werk
gemeenschap Nederland (AWN) is bereid voor enige begeleiding te zorgen. 

Kort verslag van de belangrijkste HKB-activiteiten in de tweede helft van 1996 

Op 14 september 1996 vond de jaarlijkse excursie van de HKB plaats : een vaartocht over 
de Vecht in het kader van het J a a r van het Industrieel Erfgoed. Onder gunst ige weers
omstandigheden werd de vele zeer belangstellende deelnemers he t een en ander getoond en 
verteld over de economische betekenis van de rivier in de loop der eeuwen.Wegens verblijf 
in he t ziekenhuis van onze voorzitter werd zijn toelichtende teks t op voortreffelijke wijze 
gepresenteerd door zijn echtgenote, Mw. Huub A. Manten-Werker. Bezig zijn met geschie
denis kan op verschil lende manieren liefdewerk zijn. Een aanta l r ep re sen ta t i eve elemen
ten uit het excursieverhaal s taan afgedrukt op blz. 281 - 285 van dit t i jdschriftnummer. 

Op vrijdagmiddag 4 oktober 1996 vond in het koetshuis en he t park van Boom en Bosch 
de jaarl i jkse Kees de Tippelaar herdenking plaats . Ook daar werd de rol van onze voorzit
ter, die de herdenkingsrede zou uitspreken, op bekwame wijze door zijn vrouw overgeno
men. De tekst van de voordracht kunt u lezen op blz. 272 - 275 in dit tijdschrift. Elk j a a r 
worden ook vertegenwoordigers van een bepaalde geleding uit de Breukelse samenleving 
voor de herdenking uitgenodigd. Ditmaal was dat de georganiseerde sport . De opkomst was 
lager dan gewoonlijk. Hopelijk komen er toch nog veel reacties op he t slot van de rede. 

De najaarsledenbijeenkomst op 16 oktober stond onder leiding van onze vice-voorzitter 
Henk van Es . De heer A. Schuurman uit Amersfoort hield een lezing over de geschiedenis 
van het dagelijkse leven in de tweede helft van de 19de eeuw, toegespitst op de volksgezond
heid in Breukelen. De slechte woningen resulteerden in een slechte hygiënische toes tand. 
De voornaamste ziekten die daarvan he t gevolg waren, waren ziekten van spi jsver ter ings-
en a d e m h a l i n g s o r g a n e n , keel - en longte r ing , k a n k e r , s tu ipen , b e r o e r t e n en h e r s e n 
bloedingen, en hersen- en har tz iek ten . Van de zuigelingen overleed 30% in h e t ee r s te 
levensjaar . Na de pauze vertoonde de heer Adriaan Pr ins tot veler genoegen nogmaals de 
dia/geluidpresentatie "De Vecht door de eeuwen heen". 

HKB-voorjaarsvergadering op 7 april 1997 

Noteert u alvast dat de voorjaars-ledenvergadering 1997 p laa ts zal vinden op m a a n d a g 
7 april, 19.30 uur, in he t Parochiehuis te Breukelen. Deze begint, als gebruikelijk, met een 
kor te huishoudel i jke vergader ing ( jaarverslagen, bes tuursverk iez ing e.d.). D a a r n a volgt 
een lezing over een nog nader aan te kondigen historisch onderwerp. 

Periodiek aftreden van HKB-bestuursleden 

In de huishoudelijke vergadering aan he t begin van de voorjaarsbijeenkomst 1997 zijn 
de bestuursleden B. Barelds, J .G. Bokma en H.J. van Es reglementair aan de beur t van af
t reden. Alle drie aftredenden zijn opnieuw verkiesbaar en worden door he t bes tuur met ge
noegen gekandideerd. Voor deze bestuursposten kunnen de leden t egenkand ida ten stel len. 
Volgens de Sta tu ten moeten dan ten minste tien Kringleden in een door alle t ien onder
tekend schrijven aan he t HKB-bestuur (p/a Mw. Th. Wisse-de Boer) een b e s t u u r s k a n d i d a a t 
voordragen. Daarbij moet een verklaring van de kandidaat worden gevoegd dat hij of zij 
met de voordracht instemt. Een bestuurstermijn duurt drie jaar . 
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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. In deze tijdschriftaflevering wordt op 
blz. 225 - 238 opnieuw geschreven over de Breukelse melkfabriek Insulinde, 
wordt op blz. 239 - 241 verteld over het in onbruik raken van het brand
spuitenhuisje op het Kerkplein en op blz. 281 - 285 over de economische 
geschiedenis van de rivier de Vecht. 
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 in 
jaargang 11 (1996), nr. 1, blz. 35 - 38 van dit tijdschrift. 


