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DOELSTELLING 
De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van 
Breukelen en de omgeving van Breukelen, alsmede met die aspecten van de 
regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn voor 
een goed begrip van de geschiedenis van de gemeente Breukelen. 
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(gemeentehuis), Markt 13, Breukelen (ingang zuidzijde). Graag een dag 
tevoren contact opnemen indien u archiefstukken of literatuur nodig heeft. 
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Redactioneel 

Het streven van bestuur en redactie is steeds om zo gevarieerd mogelijk 
met geschiedenis bezig te zijn. De één wil lezen over Breukelen, de ander 
over Kockengen of Nieuwer Ter Aa. Sommige mensen lezen graag mooie 
verha len , anderen worden geboeid door nieuwe geschiedkundige ontdek
kingen. Men kan vooral gefascineerd zijn door onze 20ste eeuw of juis t door 
de Middeleeuwen. Daardoor moeten we ons een zekere discipline opleggen. 
Hoewel een schrijver soms graag een bepaald onderwerp wil behandelen (en 
snel gepubliceerd wil zien!), kan door de vraag naar verscheidenheid een 
andere prioriteit gewenst zijn. 

Invloeden van buitenaf kunnen met de voorkeuren van de HKB op ge
spannen voet s taan. Een sloopaanvraag of een bouwplan maak t he t soms 
wenselijk de geschiedenis van een bepaald pand of terrein met voorrang uit 
te zoeken. Mensen benaderen ons soms met heel indringende vragen, die 
niet zonder nadere studie te beantwoorden zijn. Een onverwacht informatie
aanbod vereist vaak dat we daarmee meteen aan het werk gaan. Hulp kan 
gevraagd worden voor grensoverschrijdende projecten. En dit zijn niet de 
enige voorbeelden. Een vereniging als de HKB is echter volstrekt afhankelijk 
van de inzet van vrijwilligers. En die zijn tot meer bereid en komen met leu
kere vondsten en betere verhalen als je hen zo veel mogelijk de vrijheid laat 
om dat te doen waar ze zelf het meest zin in hebben. 

Zo zit ten we ook redactioneel herhaaldelijk met moeilijke afwegingen, 
vooral als die betrekking hebben op zaken die een lange periode bestrijken en 
veel tijd of tijdschriftruimte vergen. 

Op initiatief van de Terebinth ging in 1994 een breed opgezet project over 
de geschiedenis van begraafplaatsen en grafmonumenten van s tar t . Onze 
Kring besteedde toen in dit tijdschrift aandacht aan de begraafplaatsen bin
nen de Gemeente Breukelen. We zijn er nog steeds niet op uitgestudeerd. 

H e t j a a r 1995 stond in he t teken van de herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog. Uitgebreid onderzoek werd gedaan naar wat er in die tijd ge
beurde in Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa. Daar kwamen we niet 
in één j a a r mee klaar. Nog steeds ontvangt de redactie artikelen hierover, en 
dat zal nog wel even zo blijven doorgaan. 

1996 was het J a a r van het Industrieel Erfgoed. We hebben er met overtui
ging aan meegedaan. Het was een stimulans om aandacht te geven aan een 
aspect van de plaatselijke geschiedenis waaraan naar verhouding tot dan 
toe niet zo veel onderzoek was gedaan. Hoewel we ons tot enkele onderdelen 
van dit thema beperkten, kregen we het ook ditmaal niet binnen het j aa r af; 
er zijn nog enkele manuscripten in aantocht. 

Door het provinciaal bestuur van Utrecht is 1997 tot Romeinenjaar uit
geroepen. In het j aa r 47 - dus 1950 jaa r geleden - werd de Rijn de officiële 
grens tussen het Romeinse Rijk en het gebied van de vrije Friezen. Utrecht 
werd daardoor van strategisch belang: de limes (rijksgrens) liep er dwars 
doorheen. Omdat het gebied van Breukelen maar ongeveer 80 j a a r deel was 
van het Romeinse Rijk (tegenover de stad Utrecht en het zuiden van de pro
vincie zo'n drie eeuwen), zullen wij in ons tijdschrift met één artikel over de 
Romeinse tijd volstaan. Dat kun t u verwachten in het tweede nummer , 
omdat in voorjaar en zomer het hoogtepunt van het provinciale Romeinen
j a a r valt. Wat werk en tijdschriftruimte betreft, valt het dit j aa r mee. Geluk
kig even wat meer tijd en plaats voor andere onderwerpen. 

De Verenigde Naties hebben 1998 op de agenda gezet als het J a a r van de 
Oceanen. Daar zullen we als Historische Kring Breukelen nog minder werk 
aan hebben. Als anderen nou maar niet ook nog wat gaan bedenken . . . 

Huub A. Manten-Werker 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 1, 1997 



Cornelis Antonissen Van Slyke uit Breukelen en 
zijn Mohawk vrouw Ots-Toch 

Lorine McGinnis Schulze 
346 Third Street, Midland, Ontario, Canada L4R 3S7 

Vertaling uit het Engels en bewerking: Max Schulte, Fazantenkamp 744, 3607 DS 
Maarssen 

In 1995 viel het oog van de heer Schulte op een vraag, gesteld op het wereldwijde compu
ternetwerk Internet: "Breuckelen, where is it"? Hij gaf de vragenstelster, de auteur 
van dit artikel, het Internet-adres van de Gemeente Breukelen, waaronder veel infor
matie te vinden is, ook in het Engels. Mevrouw McGinnis Schulze liet de heer Schulte 
toen weten dat een van haar voorouders in 1634 vanuit Breukelen naar de Nieuwe 
Wereld was gekomen en dat ze over deze persoon een boek aan het schrijven was. Dit 
contact leidde uiteindelijk tot het hiernavolgende artikel. 

De Canadese Lorine McGinnis Schulze is onderwijzeres en een actief genealoge. Zij 
heeft een genealogie-homepage op het Internet (http://www.rootsweb.com/- ote/), waar 
veel historische en genealogische informatie te vinden is, onder andere veel passa
gierslijsten van 17de-eeuwse emigrantenschepen. 
Als er lezers zijn die in hun genealogie aansluiting hebben op in het artikel genoemde 
personen, dan nodigt de auteur hen nadrukkelijk uit contact met haar op te nemen. 

Enkele jaren geleden kwam ik tot de ontdekking dat een van mijn over-
over-overgrootmoeders (in de negende generatie) een Mohawk vrouw was 
met de naam Ots-Toch. Ze werd omstreeks 1622 geboren in de Mohawk 
Valley (in de huidige staat New York), groeide op in het Mohawk dorp Cana-
joharie en trouwde met een Nederlandse kolonist uit Breukelen: Cornelis 
Teunissen Van Slyke. 

Ik raakte geïntrigeerd door Ots-Toch en wilde meer over haar te weten 
komen. Eerst moest ik echter zien uit te vinden hoe een Nederlandse kolo
nist in contact kwam met zijn latere Mohawk vrouw in koloniaal Nieuw 
Nederland. De Mohawk indianen vormden een substam van de Iroquois. 

In september 1609 zeilde Henry Hudson met "De Halve Maen" de baai in 
die tegenwoordig New York Bay wordt genoemd. Daar ruilde hij bever- en 
andere pelzen met de inheemsen die hij ontmoette vlakbij het tegenwoordige 
Albany. Daar ook begonnen Nederlandse kooplui de bonthandel te ontwikke
len waarvoor minstens eens per jaar schepen naar de Noordrivier (Hudson) 
werden gestuurd. In 1621 verkreeg de West Indische Compagnie (WIC) het 
monopolie op de bonthandel in Nieuw Nederland en in 1624 werden er drie 
handelsposten gesticht aan rivieren waarover het binnenland kon worden 
bereikt. Dit waren behalve de Noordrivier, waaraan Fort Oranje (Albany) 
lag, de Zuidrivier (Delaware) en de Verse rivier (Connecticut). 

In de jaren twintig en dertig van de 17de eeuw probeerde de WIC de bonthandel geheel 
onder haar beheer te krijgen en alle particuliere handel in Fort Oranje en elders in de 
kolonie te onderdrukken. Echt lukken wilde dit niet. In 1626 bijvoorbeeld probeerde de WIC 
de kolonisten in Fort Oranje te overbieden. Voor hen was de pelshandel bijna een noodzaak 
om hun karige inkomen aan te vullen. Zelfs degenen die in dienst waren van de WIC 
waren bij tijden op deze bijverdienste aangewezen, mede omdat de WIC een notoir slecht 
betaler was. 

In 1627 was de kolonie in de Nieuwe Wereld in opbouw en in het begin van 
de jaren dertig van die eeuw begon de Amsterdamse koopman Kiliaen van 
Rensselaer met het werven van kolonisten voor zijn Nieuwe Wereld onder
neming. Van Rensselaer was voorstander van kolonisatie in de Nieuwe 
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Wereld. Dit in tegenstelling tot de WIC die grotere winsten voorzag als er 
geen lokale bevolking hoefde te worden onderhouden. Niettemin werd in 
1629 door de WIC een kolonisatieplan aangenomen volgens welke particulie
ren (patroons genaamd) buiten Manhattan concessies konden verkrijgen 
voor landbouw en veeteelt. Van Rensselaer verwierf zo'n concessie en ver
plichtte zich daarmee om zijn gebied binnen vier jaar met 50 kolonisten te 
bevolken. De patroon ging als feodaal heer om met zijn pachters en weinig 
pogingen leidden tot succes. Alleen de kolonie Rensselaerswyck kon enigs
zins succesvol genoemd worden, hoewel er in 1634 nog slechts 26 kolonisten 
woonden. Rensselaerswyck lag in een ruig gebied tussen twee indianen
stammen: aan de ene zijde de Mohicanen en aan de andere zijde de 
Mohawks, die op gespannen voet met elkaar leefden. Hierdoor ging de kolo
nie een neutrale buffer tussen deze twee volkeren vormen. Deze situatie was 
profijtelijk voor de kolonisten omdat ze met beide partijen handel konden 
drijven. In vredestijd waren de contacten tussen de blanken en de Mohawks 
dusdanig innig dat dezen de huizen van de blanken in en uit liepen en slie
pen waar hun dat uitkwam: "bij ons in de kamers voor onse bedden, gaen 
maer op de bloote aerde nederleggen, een steen ofte hout onder 't hooft". 

Cornelis Antonisz Van Slyke en zyn mogelijke achtergrond 

Cornelis Antonissen Van Slyke uit Breukelen verliet Nederland in mei 
1634 vanaf Texel aan boord van het zeilschip "De Eendracht". Hij was toen 30 
jaar, timmerman en metselaar, gewilde vaardigheden in de nieuwe kolonie. 
Cornelis had een broer, Pieter Teunise, wiens zoon Willem Pieterse in 1660 
eveneens overkwam, aan boord van "De Trouw". Hij wordt vermeld als 
Willem Pieterse uit Amersfoort. Er kwamen meer kolonisten uit de buurt 
van Amersfoort, dat niet ver van Nijkerk lag, de thuisbasis voor de familie 
Van Rensselaer. 

Cornelis en zijn neef Willem - ook Willem Neef genoemd - werden de 
stamvaders van de Van Slykes in Noord Amerika. Willems afstammelingen 
vestigden zich ten zuiden van het tegenwoordige Albany in Columbia 
County. Cornelis vestigde zich eerst in Beverwyck (nu een deel van Albany) 
en later in Schenectady. Wellicht was Elizabeth Van Slyke, geboren om
streeks 1640, een zuster van Willem Pieterse. Zij trouwde met Hendrick 
Cornelissen van Buren, een broer van Pieter Cornelissen van Buren, voorva
der van Martin van Buren (1782 - 1862), die van 1837 tot 1841 president van de 
Verenigde Staten van Amerika was. 

Het gebruik van patroniemen in Nederlandse namen geeft aan dat 
Cornelis en zijn broer Pieter de zoons waren van een man met de naam 
Antonis of Teunis. Diens zoons gebruikten het gangbare patroniem Anto
nissen, Antonisz, Teunisse of Teunisz ook nog in de Nieuwe Wereld, waar 
achternamen voor 1660 niet algemeen in zwang waren; individuen met 
dezelfde voornaam werden ook van elkaar onderscheiden door middel van 
plaats van herkomst, fysiek kenmerk, beroep of bijnaam. 

De n a a m Van Slijk be t eken t wellicht "afkomstig van 't Slijk". Da t "Slijk" k a n een 
oude ve ldnaam in Maars sen zijn. In he t periodiek van de Historische Kring Maarssen 
s t aa t een kor t art ikel over een boerderij te Maarssen die de naam "Het Slijk" draagt . Deze 
is gelegen tussen de Amsterdamsestraatweg en de Vecht en de naam zou te herleiden zijn op 
het bij voortduring buiten zijn oevers treden van de Vecht. Reeds in de Late Middeleeuwen 
komen we deze naam tegen. In 1400 maakte Gillis van den Slijc zichzelf tot l eenman van 
Willem van Abcoude, die toen heer van Maarsseveen was, door zijn bezit aan hem over te 
dragen en he t vervolgens als leengoed weer van hem terug te krijgen. Het Slijk is dan een 
"huys" gelegen binnen grachten [om daarui t te concluderen da t he t dus een ridderhofstad 
was, zoals de Maarssense auteur deed, gaat beslist te ver (Red.)], waar 8 morgen land bij 
hoorde. Gillis beheerde de boerderij samen met zijn zoon Splinter van den Slijc, die door 
heer Willem als Gillis ' erfopvolger werd erkend. Of de n a a m Slijk is overgegaan van be
woner op h u y s of van huys op bewoner is niet duidelijk, m a a r de gebruikelijke volgorde in 
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vergelijkbare gevallen is veldnaam - huis - bewoner. 
Een volgende verwijzing naar de plaatsnaam is gedateerd 25 maart 1424, toen heer 

Wouter van Mijnden en Ruwiel land "op Slijck in Maerssen" transporteerde naar twee 
Utrechtse kloosters. 

In de wijdere omgeving komt de achternaam in 1441 voor als ene Splinter Egbertsz van 
den Sliick zijn zegel plaatst als landgenoot van de gerechtsheerlijkheid Galecop. 

Het is goed voorstelbaar dat een of meer leden van het geslacht Van den Slijc of Van 
Slijke in de loop der jaren uit het gebied rond Maarssen verhuisde(n) naar het aangrenzen
de Breukelen. 

Relatie met de Mohawk indianen 

Cornells van Slyke had in 1634 een contract gesloten met Kiliaen van 
Rensselaer om voor hem te werken. Dat deed hij niet alleen als bouwvakker, 
maar ook in bestuurlijke zaken. 

Van Rensselaer instrueerde zijn kolonisten in Rensselaerswyck geen 
handel te drijven met de inheemsen, maar officiële verboden hadden weinig 
effect. Omstreeks 1637 maakte Cornelis kennis met het halfbloed indianen
meisje Ots-Toch, misschien tijdens een handelsreis. Hij werd door de 
Mohawks aangeduid als Broer Cornelis. De vader van Ots-Toch was de 
Canadese Fransman Jacques Hertel, een tolk in dienst van Samuel de 
Champlain, de stichter van Nieuw Frankrijk (nu Quebec in Canada). Haar 
moeder was de dochter van een Mohawk sachem (opperhoofd), wellicht ge
naamd Shononsise. Europese vrouwen waren schaars in gebieden waar de 
kolonisatie nog in een aanloopfase verkeerde. 

Tegen 1640 huwde Cornelis in een Mohawk ceremonie met de ongeveer 18 
jaar jongere Ots-Toch, die haar hele verdere leven in het Mohawk dorp 
Canajoharie bleef wonen. Daar ook kregen ze hun vier kinderen en groeiden 
die op. Cornelis bezocht hen regelmatig als hij zijn tijd verdeelde tussen zijn 
boerderijen in de Catskills en Rensselaerswyck en zijn gezin in het Mohawk 
dorp. 

De Mohawks woonden in houten langhuizen die 7 , 5 - 9 meter breed waren en 30 - 60 
meter lang; als een kort huis te klein werd, haalde men de staartgevel er uit en bouwde men 
het huis een stuk langer. Raakte een op volle lengte gekomen huis opnieuw overbevolkt dan 
werd voor een aantal te verhuizen gezinnen een nieuw langhuis gesticht. De huizen waren 
niet in vertrekken onderverdeeld. Ieder gezin kreeg een stuk wandruimte toegewezen. In 
het midden, op onderlinge afstanden van ongeveer 6 meter, waren vuurplaatsen. Twee 
gezinnen die tegenover elkaar woonden, maakten samen gebruik van één vuur en waren 
ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het brandend houden daarvan. De Mohawks had
den een matriarchale samenleving. Alle in één huis wonende gezinnen waren van de 
moederskant verwanten van elkaar: zusters, nichten, soms ook achternichten. Als een 
man trouwde, trok hij in bij de familie van zijn schoonmoeder en zijn vrouw. De perma
nente honkvastheid van Ots-Toch was dus puur traditioneel. In een Mohawk gemeenschap 
zorgden de vrouwen voor het huishoudelijke en het agrarische werk (vooral akkerbouw). 
De mannen gingen jagen en vissen en waren dus vaak van huis weg. 

In een Mohawk dorp woonden zo'n 1500 - 2000 mensen. De huizen stonden evenwijdig 
en op enige afstand van elkaar, zodat bij brand het vuur niet meteen oversloeg. Om het hele 
dorp heen lag een palissade met één kleine uitgespaarde opening, waar precies één persoon 
doorheen kon. 

De gemeenschap werd sociaal en religieus bijeen gehouden door het totemisme. Men 
voelde een speciale relatie met een bepaalde diersoort (soms ook een plantensoort of een na
tuurlijk voorwerp). Die verbondenheid kwam tot uiting in allerlei gezamenlijke riten. 
Voor vrouwen, de hoekstenen van de Mohawk samenleving, met een afwijkende gods
dienstige overtuiging was binnen hun dorpen geen plaats. 

Cornelis van Slyke was een gerespecteerd man en werd een bekende tolk 
voor het Mohawk volk. Van 1639 tot 1641 trad hij op als Voorspraecke van 
Rensselaerswyck. Van 1643 tot 1648 bracht hij veel tijd door op Manhattan 
als tolk voor de inheemse stammen en in 1650 werd hij gekozen als één 
van twee officiële Nieuw-Nederlandse afgevaardigden naar de Mohawks. 
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Hij werd door de Staten Generaal op vredesmissie in het Mohawk gebied ge
stuurd, samen met drie andere kolonisten. Toen de Engelsen in 1665 New 
York hadden overgenomen, werd hij door Gouverneur Nicholls uitgezonden 
om het Five-Nations Territory voor de Engelsen in bezit te nemen. Cornells 
stierf in 1676 in Albany. 

De loyaliteit en toewijding van de Mohawks viel de familie Van Slyke ge
durende meerdere generaties ten deel. Hun kinderen Marten, Jacques, 
Leah en Hilletie kregen stukken land toegewezen. Jacques, Leah en Hilletie 
werden bekende tolken voor de Mohawks. 

De kinderen van Cornells Van Slyke 

Jacques Cornelissen Van Slyke, geboren omstreeks 1640 te Canajoharie, 
is mijn overgrootvader in de achtste generatie; zijn Mohawk naam was 
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It-sy-ch-sa-quach-ka (hij-die-bloemen-en-kruiden-verzamelt-in-de-velden). 
Hij groeide op tussen de indianen in het Mohawk dorp, maa r probeerde zich 
daarna te vestigen in de blanke samenleving, hetgeen niet zonder proble
men geschiedde. Omdat hij vele landrechten van de Mohawks verkreeg , 
werd hij he t mikpunt van afgunst en haa t van andere kolonisten. Jacques 
huwde omstreeks 1662 te Albany met Grietje Harmense Ryckman, dochter 
van een Nederlandse kolonist, en vestigde zich uiteindelijk in de nieuw ge
stichte stad Schenectady, waar ook zijn beide zusters met hun Neder landse 
echtgenoten woonden. Schenectady had, in tegenstelling tot Albany, een tole
ran te re instell ing tegenover inheemsen; blanken en indianen konden er als 
vr ienden n a a s t e lkaar wonen. Jacques was één van de weinigen die he t 
geluk hadden te ontsnappen aan de Frans-Canadese massas l ach t ing op 
Indianen in Schenectady in 1690, hoewel hij een paar maanden la ter stierf 
aan de gevolgen van een longontsteking. 

Hilletje Cornelissen Van Slyke, geboren in 1644 te Canajoharie, huwde 
met Pieter Daniëlsz Van Olinda (van der Linden) en stierf in 1707 te New 
York. De n a a m Hilletje werd haa r gegeven door een Neder landse vrouw, 
toen ze door haar moeder Ots-Toch uit het Mohawk dorp was gezet nada t ze 
te kennen had gegeven tot het christendom over te willen gaan. Later werd 
ook Jacques christen. 

Leah Cornelissen Van Slyke, geboren in 1646, huwde tweemaal , eerst me t 
Claes Willemsz van Coppernol en na diens overlijden met Jona than Stevens. 
Ze stierf in 1692 te Port Jackson, in de staat New York. 

Alleen Marten, geboren omstreeks 1638, huwde met een Mohawk vrouw; 
hij kreeg een zoon Wouter en bracht het grootste deel van zijn leven onder dit 
indianenvolk door. Hij stierf in 1662 in New York. 

Er is iets merkwaardigs aan de hand met deze Marten, want hoewel hij zich Van Slyke 
noemde, werd hij ook aangeduid met Marten Mours, Marten Mourise, Mar ten Mouwerensz 
of Mar ten Maur i t s . Als Cornells zijn vader was, dan is de toevoeging van een pa t ron iem 
Mauri tsz op z'n mins t vreemd. Maar als Maur i ts een verbaster ing is van Mouri , dan is h e t 
misschien een verwijzing naa r het Fort Mourée of Mouri in Guinee, w a a r de WIC h a a r 
slaven v a n d a a n haa lde . Was Marten een door Cornelis en Ots-Toch geadopteerd slaven-
jongetje? Of - ook niet uit te sluiten - een geëcht voorkind van Ots-Toch, met een Mohawk 
vader? Het is wel een feit dat Marten he t donkerste uiterlijk had van alle k inderen van 
Corne l i s . 

Interessante gegevens over Ots-Toch en haa r kinderen zijn ons overgele
verd door het dagboek van Jasper Danckaerts uit 1679 - 1680. Jasper Danck-
aerts was een Nederlander die in 1679 in het gebied van Schenectady rond
reisde en daar sprak met twee van Ots-Tochs kinderen: Hilletie en Jacques. 
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Korte geschiedenis van Nieuw Nederlandt en 
het daar gelegen Breuckelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het voorafgaande artikel van Lorine McGinnis Schulze maakte al vóór 
publicatie veel discussie los. Daarbij bleek dat het boeiende kijkje op het 
leven van een Breukelse emigrant in de 17de eeuw aan diepte won als het 
werd geplaats t tegen de algemene achtergrond van de kortstondige aan
wezigheid van een Nederlandse kolonie op het Noord-Amerikaanse conti
nent. Dat leidde tot het verzoek te zorgen voor een beknopt artikel daarover. 

De Halve Maen 

Inleiding 

In 1609 bereikte de Engelse 
naviga tor en ontdekkingsreizi
ger H e n r y Hudson, die sedert 
1608 in Nederlandse dienst was, 
me t he t onder zijn commando 
s t a a n d e , 80 ton me tende zeil
schip "De Halve Maen" het oos
t en van Noord-Amerika. Daar 
voer hij de la ter naa r hem ge
noemde Hudson-rivier op, tot in 
de nabijheid van het tegenwoor
dige Albany. Hij gaf het gehele 
aan die rivier grenzende gebied 
de n a a m "Nieuw Neder landt" . 
Nog in datzelfde j a a r verklaar
den de Staten-Generaal het offi
cieel tot bezit van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden. 

Vijf j a a r later verkende kapitein Adriaen Blok de wateren rond "het Lange 
Eylandt", waarna hij de Hudson Rivier opvoer, ongeveer even ver als eerder 
Hudson gedaan had, en daar een eerste Nederlandse nederzetting stichtte. 
Zo ontstond, in 1614, Fort Nassau. Daarna kwamen, over het gebied ver
spreid, kleine handelsposten tot stand die door akkerbouw en enige veeteelt 
in hun eigen voedselproductie moesten voorzien. Pelzen, vooral bevervellen, 
waren de belangri jkste handelsa t t rac t ie waarover het gebied beschikte. 
Vandaar dat op het wapen van Nieuw Nederland een bever staat , omgeven 
door een "wampum", een s t reng met schelpen die de indianen als geld 
gebruikten. 

Ten oosten van Nieuw Nederland ontstond Nieuw Engeland, waarin Plymouth, gesticht 
in 1620, en Boston, gesticht in 1630, snel groeiende plaatsen werden, vooral door immigratie 
als gevolg van godsdienstvervolgingen in he t moederland. 

West-Indische Compagnie 

N a a r het voorbeeld van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
werd in 1621 de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht. Al sedert 1612 
koesterde Johan van Oldenbarnevelt, die in 1602 de definitieve stoot had ge
geven tot de oprichting van de VOC, gedachten over een WIC, m a a r het 
Twaalfjarig Bestand (1609 - 1621), een onderbreking in de Tachtigjarige 
Oorlog, verhinderde toen de kaapvaar t die als een van de belangri jkste 
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inkomstenbronnen van de WIC was voorzien. Het lijkt waarschijnlijk dat 
Van Oldenbarnevelt (onder meer eigenaar van de Breukelse ridderhofstad 
Gunterstein) ook persoonlijk graag betrokken wilde zijn bij de ontwikkeling 
van de WIC en van Nieuw Nederland, maar zijn door velen betreurde poli
tieke val en onthoofding (1619) maakten dat verder onmogelijk. 

Volgens het in 1621 door de Staten-Generaal verleende octrooi kreeg de 
WIC het monopolie van alle handel en scheepvaart op de oostkust van 
Afrika tussen de Kreeftskeerkring en Kaap de Goede Hoop, op geheel Ame
rika behalve op het deel van de oostkust ten noorden van Newfoundland, en 
op de ontdekte of nog te ontdekken "Austraelsche Zuyderlanden". In deze 
gebieden mocht de WIC ook bezittingen verwerven en alle souvereine rechten 
uitoefenen. Meteen in 1621 droeg de Republiek der Verenigde Nederlanden 
Nieuw Nederland over aan de WIC. 

De Compagnie bestond uit vijf zogeheten Kamers (Amsterdam, Zeeland, de Maas, 
Noord-Holland en Friesland+Groningen) en werd bestuurd door 74 bewindhebbers en een 
centrale leiding van 19 leden ("de Heren Negentien"). 

De voorspoedige ontwikkeling van de WIC blijkt vooral uit de verovering, tussen 1622 
en 1636, van niet minder dan 547 Spaanse schepen met een gezamenlijke waarde van 6 
miljoen gulden, terwijl de ladingen en de in Brazilië op de Portugezen behaalde buit ruim 
30 miljoen gulden opbrachten. Bekend is vooral de verovering door Piet Hein in 1628 van 
de Spaanse zilvervloot in de Baai van Matanzas voor de kust van Cuba. 

Ondanks dergelijke inkomsten kampte de WIC bijna voortdurend met geldzorgen. In 
voordelige jaren werden zeer hoge dividenden uitgekeerd, zonder dat men aan de nood
zakelijke reservevorming deed. 

In 1641 had de WIC een ingrijpende structurele strop, toen Nederland met het juist on
afhankelijk geworden Portugal een wapenstilstand van 10 jaar sloot, waardoor een deel 
van de lucratieve kaapvaart wegviel. De vrede van Munster, die in 1648 een eind maakte 
aan de Tachtigjarige Oorlog, vergrootte de strop nog meer. In dat jaar leed de WIC aan
zienlijke verliezen. 

Nieuw Nederland 

In Nieuw Nederland wist de WIC op 4 mei 1626 het eiland Manhattan 
van de indianen te kopen, in ruil voor goederen met een gezamenlijke waar
de van 60 guldens. Meteen kwam met de bouw van Fort Amsterdam de kolo
nisering van Manhattan op gang, het begin van Nieuw Amsterdam. Toen in 
1628 het fort werd voltooid, woonden er al 270 mensen in de nederzetting. 

Gouverneur Peter Minnewit (ook wel Minuit genoemd), die Nieuw Neder
land vanaf 1625 bestuurde, voerde de praktijk in dat in Nieuw Nederland 
land van de indianen moest worden gekocht; het mocht niet worden ver
worven door verovering. 

De WIC voerde in 1629 een bijzonder systeem van grootgrondbezit in, het 
patroonschap: wie beloofde in het nieuwe gebied een nederzetting te stichten 
die binnen korte tijd bewoond zou gaan worden door 50 volwassen kolonis
ten, kreeg daarvoor een flink stuk land langs de rivier ter beschikking. Zo 
ontstonden machtige landgoederen, met als bekendste Rensselaerswyck, ge
sticht door Kiliaen van Rensselaer, een uit Antwerpen naar Amsterdam ge
komen koopman, lid van de Heren Negentien. Als gevolg van dit patroon-
schappenbeleid ontwikkelde zich een aristocratisch element in Nieuw 
Nederland, dat van blijvende invloed zou zijn. Gouverneur Minnewit werd 
in 1631 teruggeroepen omdat men vond dat hij te veel toegaf aan bepaalde 
patroons, die in zijn tijd al in conflict raakten met de Compagnie; dat had 
geleid tot beschuldigingen van willekeur en vriendjespolitiek. 

Gouverneur Wouter van Twiller (1633 - 1638) bevorderde de handel, maar 
ook zijn eigen belangen en werd daarom opgevolgd door Willem Kieft (1638 -
1647), die door zijn streven de indianen belasting te laten betalen in 1643 een 
oorlog met de indianen ontketende, waardoor de kolonie grote schade leed. 
Ook liet hij een weinig ordentelijke administratie achter. 
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Het streefgetal van 50 kolonisten per pat roon/nederzet t ing lag onder de gegeven om
standigheden duidelijk te hoog. In 1639 besloot de WIC de bevolkingsgroei te versnellen 
door dat getal te verlagen tot 5. Die maatregel had wel enig effect. In 1664, toen Nieuw 
Neder land ten onder ging, bedroeg he t inwonersaantal inmiddels ongeveer 10 000. Een 
probleem was de etnische verscheidenheid. Een Franse Jezuiet , die in 1664 M a n h a t t a n 
bezocht, stelde vast dat daar niet minder dan 18 verschillende talen gesproken werden. In 
feite was de enige homogene groep Nederlandse kolonisten van enige betekenis die van 
Casimir , een door Amsterdam gestichte nederzetting aan de Zuidrivier (Delaware) die tot 
t aak had te voorzien in t immerhout voor de scheepsbouw. 

Breuckelen 

* Breukelen 

(Vaal Bocht 
'( T\t WoUabou* Bay) 

Nieuw Utrecht 

Amersfoort 
(riauaiuU) 

Het is onduidelijk wanneer precies de eerste Nederlanders op 't Lange 
Eiland zijn gaan wonen. Verscheidene bronnen, vooral oudere, noemen het 
jaartal 1625, maar dat is vrijwel zeker onjuist. 

Tijdens de periode Van Twiller kochten 
Willem Adriaense Bennet t en Jacques 
Bentyn in 1636 van de indiaanse "sachem" 
Ka een groot stuk land bij Gowanus, waarop 
zij een huis bouwden. Latere kaarten situe
ren dit binnen het gebied van Breuckelen, 
maar buiten de kern daarvan. In 1636 koch
ten ook Jacob van Corlaer, Andries Hudden, 
Wolphert Gerritsen en Wouter van Twiller 
grote stukken land van de indianen. 

In 1637 kocht Joris Jansen de Rapalje, een 
Hugenoot die op Fort Oranje (aan de Noord
rivier) had gezeten en getrouwd was met 
Catalyna Trico uit Parijs, een al bestaande 
boerderij aan de "Waalboght". Die Waalbocht 
was een abrupte bocht naar het noorden in 
de Oostrivier; daar lag een brede maar ondie

pe inham in de kust van 't Lange Eiland, omgeven door goede landbouw
grond die hellingafwaarts naar het water overging in sappig weiland. 

Omstreeks 1642 werd een veerverbinding ingesteld tussen Manhattan en 
't Lange Eiland. De afmeerplaats op dat eiland lag waar nu op Long Island 
de Fulton Street eindigt. Daaromheen stond spoedig een groep huizen en ten 
zuiden daarvan lagen toen boerderijen van Claes Cornelissen van Schouw, 
Jan Manje, Andries Hudden, Jacob Wolphertsen, Frederic Lubbertsen en 
ex-gouverneur Wouter van Twiller. Laatstgenoemde had land op de kaap 
Roode Hoek. Akkerbouw domineerde en bijgevolg werden deze boerderijen 
veelal als bouwerijen aangeduid. Nadat al het geschikte land langs de kust 
in gebruik was genomen, gingen de boeren het ook landinwaarts zoeken. De 
handel concentreerde zich vooral in Nieuw Amsterdam; 't Lange Eiland was 
de graanschuur van Nieuw Nederland. Met de groei van Nieuw Amster
dam nam ook de welvaart van de boeren op 't Lange Eiland toe. 

De oorlog met de indianen die in 1643 op Manhattan uitbrak, liet ook 't 
Lange Eiland niet onberoerd. Het huis van Willem Bennett en Jacques 
Bentyn werd verwoest en van veel boerderijen ten zuiden van het veer wer
den de bewoners door de indianen verjaagd. Uiteindelijk dreven de kolonis
ten de indianen wel weer terug, maar men vond toen de oude, verspreide be
woning toch te riskant en besloot dichter bij elkaar te gaan wonen, tussen de 
Waalbocht en Gowanus Kill. Bekende inwoners van het dorp dat zo ontstond 
waren Jan Evertsen Bout, Huyck Aertsen van Rossum, Jacob Stoffelsen, 
Pieter Cornelissen, Joris Dircksen en kort daarna ook Gerrit Wolphertsen 
van Couwenhoven. 

In 1645 maakte de WIC het bij elkaar wonen in gehuchten, dorpen en 
steden tot haar officiële beleid; iets wat de Engelsen toen al lang deden. 
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Onmiddellijk daarop lieten de inwoners van het zojuist genoemde dorp aan 
de Koloniale Raad van Nieuw Nederland weten dat zij op eigen kosten hun 
dorp tot de stad Breuckelen wensten te ontwikkelen. De gouverneur en raad, 
zetelend in Fort Amsterdam, stemden daarmee in. Op 21 mei 1646 kozen de 
ingezetenen van Breuckelen Jan Evertsen Bout en Huyck Aertsen van 
Rossum als hun eerste schepenen. Gouverneur Kieft en de raad keurden 
dat besluit in juni 1646 goed en voegden daaraan toe dat als de beide mannen 
hun taak te zwaar zouden vinden, zij gemachtigd waren hun college met 
nog twee mannen uit de inwoners van Breuckelen uit te breiden. Op 1 de
cember 1646 werd Jan Teunissen door de autoriteiten benoemd als eerste 
schout van het Nieuw-Nederlandse Breuckelen. 

Toen in 1660 Breuckelen kerkelijk een zelfstandige gemeente werd, trof 
dominee Selyns daar een Nederlandse kerk aan met 134 leden, behorend tot 
34 gezinnen. 

Tot dusver is uit geschiedkundig onderzoek niet gebleken dat een of meer van de vroege 
kolonisten in het Amerikaanse Breuckelen afkomstig was uit ons Breukelen aan de Vecht. 
Misschien moeten we voor de herkomst van de naam Breukelen in Nieuw Nederland wel 
in een heel andere richting zoeken. 

In Brooklyn is wel eens de gedachte geopperd dat, net al s onze oude benaming Broekland, 
de naam van het Amerikaanse Breuckelen te maken kan hebben gehad met de bodem
gesteldheid. De grond langs Fulton Street schijnt eertijds wat drassig geweest te zijn. 

Ook zou in dit verband heel voorzichtig de naam Van Oldenbarnevelt nog eens kunnen 
vallen. Johan van Oldenbarnevelt streefde naar een hoogst eervolle positie in de Neder
landse samenleving, onderstreept door het bezit van belangrijke onroerende goederen. 

De raadspensionaris was op Breukelen gesteld. In zijn tweede testament (1612) wees hij 
zijn derde zoon, Willem, als opvolgend eigenaar van Gunterstein aan, maar door de ont
eigening in 1619 ontging hem die erfenis. 

Willem van Oldenbarnevelt noemde zich vaak Willem van Stoutenburg naar het kas
teel en de heerlijkheid Stoutenburg, ooit de voorname residentie van het adellijke geslacht 
Van Amersfoort, die door vader Johan van Oldenbarnevelt in 1594 waren gekocht. In 
Nieuw Nederland lag ten zuid-zuidoosten van Breuckelen een nederzetting Amersfoort. 

Willem van Stoutenburg was van 1617 tot 1619 ritmeester in het Staatse leger en gouver
neur van Bergen op Zoom. Bij de opgraving van een 17de-eeuwse woning dicht bij het oude 
"Stadt Huys" van Nieuw Amsterdam (in het zuidwesten van Manhattan, dicht bij het veer 
naar 't Lange Eiland) werden veel resten van Nederlands serviesgoed gevonden, waar
onder in Bergen op Zoom vervaardigd aardewerk (Bulletin Koninklijk Nederlandse Oud
heidkundige Bond, 1985, blz. 61). 

Johan van Oldenbarnevelt was getrouwd met Maria van Utrecht. Zij hadden enige 
bezittingen in de stad Utrecht. In 1618, toen het conflict tussen prins Maurits en Johan van 
Oldenbarnevelt openlijk aan de dag trad, vormden Utrechtse regenten een eigen huur-
legertje om Van Oldenbarnevelt te ondersteunen; dat kon echter weinig uitrichten. Zuid
zuidwest van Breuckelen lag in Nieuw Nederland een nederzetting Nieuw Utrecht. 

Is dit allemaal toeval? Of zijn er relaties tussen verwanten, vrienden of sympathisan
ten van Van Oldenbarnevelt en de WIC aan te tonen? Zou achter de namen van het Ameri
kaanse Breuckelen, Amersfoort en Nieuw Utrecht een streven naar compensatie, eerbe
toon, protest of politieke rectificatie schuil kunnen gaan? 

Een derde mogelijkheid is dat de WIC bij de kolonisatie van de omgeving van Nieuw 
Amste rdam een grove 
overeenkomst heeft wil
len bewerkstelligen met 
de geografische s i tuat ie 
rond Amsterdam in het 
oude moederland. 

Een combinatie van 
deze derde mogelijkheid 
en de Van Oldenbarne-
velt-hypothese is even
min uitgesloten. 

Nederland 

• Amsterdam 

• Breukelen 
i Amersfoort 

i Utrecht 

Nieuw Nederland 

• Nieuw Amsterdam 

> Breuckelen 

Nieuw Utrecht 
• Amersfoort 
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Pieter Stuyvesant 

De laats te gouverneur van Nieuw Nederland, Pieter Stuyvesant (1647 -
1664), zoon van een predikant, regeerde nauwgezet, krachtig en eigengereid, 
waardoor hij in conflict kwam met de burgers die het niet zo precies namen 
met de autoriteit van de WIC, maar hoog aangeschreven kwam te s taan bij 
zijn super ieuren. 

Het tijdens het bewind van Stuyvesant genomen besluit van de WIC van 2 
februari 1653 om aan Nieuw Amsterdam de s tatus van stad toe te kennen, 
betekende het begin van de autonomie van het huidige New York. 

Na zijn gedwongen terugtreden trad de ex-gouverneur Peter Minnewit in 
dienst van Zweden. Hij landde in april 1637 met een groep Zweedse kolonis
ten in de Delaware Baai en stichtte daar de kolonie Nieuw Zweden, met Fort 
Christ iana. In 1654 (Minnewit was toen al lang overleden) pikten de Zweden 
ook de Nederlandse kolonie Casimir in. Stuyvesant heroverde Casimir ech
ter alweer in 1655 en nam meteen ook Fort Christiana maar van de Zweden 
over. Ook versloeg hij in een tweede oorlog met de indianen de s tammen in 
het noorden. Maar in de relatie met de Engelsen was hij minder succesvol. 

Einde van de Nederlandse expansie in Noord Amerika 

In 1660 bestond de Engelse bevolking van Nieuw Engeland naar schatting 
uit ruim 50 000 mensen. Daar ging in het bijzonder een groeiende bedreiging 
van Manhat tan en 't Lange Eiland van uit. 

He t j a a r 1664 b rach t een merkwaard ige poli t ieke ontwikkel ing. De 
Engelse koning Karel II deed Nieuw Neder land cadeau aan zijn broer 
Jacobus, de hertog van York. Spoedig zeilde een sterke vloot uit van he t 
Nieuw-Engelse Boston om dit gebaar in werkelijkheid om te zetten. Stuyve
sant maak te zich klaar om Nieuw Nederland te verdedigen, maar de plaat
selijke bevolking besefte maar al te goed dat een oorlog hen geen enkele kans 
op een overwinning bood. Bovendien woonde in Nieuw Nederland een om
vangri jke Engelstal ige minderheid. Op aandr ingen van de bevolking gaf 
Stuyvesant op 8 september 1664 Nieuw Nederland aan de Engelse kolonel 
Richard Nicholls over, zonder dat er ook m a a r één schot gelost was. De 
Tweede Engelse Oorlog (1665 - 1667) maakte het verlies van Nieuw Neder
land definitief. 

Na zijn capitulatie voer Stuyvesant naar Amsterdam om verslag uit te 
brengen aan de Heren Negentien. Daarna keerde hij als ambteloos burger 
terug naa r zijn eigen "bouwerij" (waarvan de plek thans nog is terug te vin
den onder de naam Bowery) in Nieuw Amsterdam, dat inmiddels was om
gedoopt in New York, waar hij in 1682 overleed. Het Noord-Amerikaanse 
Breuckelen was intussen Brooklyn geworden en 't Lange Eiland Long Is land. 

In 1661 had de WIC Brazilië al aan Portugal verkocht. Met ingang van 1 j anuar i 1675 
werd de WIC ontbonden. Wel werd per diezelfde datum meteen een nieuwe WIC opgericht, 
met een beperkter octrooi en op bescheidener schaal, maar die had geen voet meer aan de 
grond in Noord Amerika. Zij haalde haa r inkomsten in hoofdzaak uit he t monopolie van 
de s lavenhandel op de Spaanse koloniën. De Heren Negentien waren vervangen door een 
College van Tien. 

Aan de Nieuw-Nederlandse tijd herinneren in de Verenigde Sta ten nog 
steeds de namen van belangrijke families, zoals Bogert, Roosevelt, Stuyve
sant , Vanderpoel, Van Dijck, Van Schaick, Van Slyck en Vreeland. 

In de Verenigde Staten bestaat een actieve vereniging, de Holland Society, 
waarvan alleen mensen van Nederlandse afkomst lid kunnen zijn, die kun
nen aantonen dat een voorouder in de rechtstreekse mannelijke lijn reeds 
vóór 1675 in de VS woonachtig was. Hun kwartaaltijdschrift heet sinds 1922 
De Halve Maen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 1, 1997 



14 

De buitenplaatsen te Breukelen 

R. Plomp 
Vegtvliet, Straatweg 220, 3621 BZ Breukelen 

Wanneer men over de Vecht van Maarssen naar Loenen vaa r t , val len 
binnen de gemeentegrenzen van Breukelen niet alleen de drie nog resteren
de kastelen op, maar ook een aanta l met hoog hout omringde stat ige huizen 
met een eeuwenoude naam. Ten zuiden van de dorpskern kunnen we onder 
andere Cromwijck, Vrede en Rust , Vreedenoord en Boom en Bosch noemen; 
ten noorden Queekhoven, Groenevecht en Vegtvliet. Zij getuigen van een 
verleden waarin Breukelen niet zomaar een dorp aan een rivier was, m a a r 
bekend en geliefd bij Amsterdamse kooplieden en andere notabelen, die hier 
graag met hun gezin de zomer doorbrachten. De fabelachtige rijkdom van 
Amsterdam drong door in een wijd gebied rondom deze s tad en ook Breuke
len kreeg haar deel. Het is een boeiende geschiedenis, die op het dorp een 
stempel heeft gedrukt dat gelukkig ook nu nog, na eeuwen, een ieder moet 
opvallen die het dorp passeert. Het moet een eer zijn dat het verleden van 
ons dorp zo sterk verbonden is met deze wereldstad, die drie eeuwen geleden 
nergens in Europa haar gelijkenis vond. 

Amsterdam 

De geschiedenis van Amsterdam is er een van opgang, bl inken en terug
val. Wanneer men t racht dit proces ruwweg in perioden van eeuwen ui t te 
drukken, dan zou men kunnen stellen dat, economisch gezien, 1550 - 1650 
door de opgang wordt gekenmerkt, de periode 1650 - 1750 haar grootste bloei
tijd vertegenwoordigde, en na 1750 het verval intrad. Die eerste eeuw is de 
eeuw van de eenvoudige, hardwerkende zakenman die zijn geld in de we
reldhandel investeerde, maar geen tijd had om van een welverdiende rus t te 
genieten. In het midden van de 17de eeuw begint het beeld te veranderen. De 
sterk toegenomen welvaart vroeg om genoten te worden, het verdiende geld 
om solide te worden belegd. En hoe kon men deze eisen beter verenigen dan 
door 's zomers de stad te verlaten en zich op het platteland te begeven? 

Deze neiging om de stad te ontvluchten is zeker niet als uniek te beschouwen. Reeds he t 
oude Rome kende dat ideaal en ook de in de handel rijk geworden Vene t iaanse koopman 
verliet al in de 15de eeuw zijn door ons zo bewonderde eilandstad om zich op he t land te ves
tigen. Het is merkwaardig dat Amsterdam ook in dit opzicht zo s terk op h a a r beroemde 
voorgangers leek. Zoals vele rijke inwoners van Venetië zich een hu i s l angs de r iv ier de 
Brenta lieten bouwen, zo gaven vele Amsterdammers de voorkeur a a n de Vecht. De goede 
bereikbaarheid over het water speelde in beide gevallen ongetwijfeld een belangri jke rol. 

Een beslissende voorwaarde voor het wonen door de bezittende klasse op he t plat te land 
was de veiligheid. In de Middeleeuwen waren de dikke muren van de kas te len nodig om 
het leven buiten de door wallen en bastions beschermde steden aan te durven. De si tuat ie 
verbeterde aanmerkelijk in de 16de eeuw en we mogen stellen dat met h e t oorlogsgeweld 
van de 80-jarige vrijheidsstrijd ook de gevaren van het pla t te land verdwenen. Dit toege
nomen vertrouwen in de veiligheid zien we ook weerspiegeld in de boerderi jen. Terwijl 
deze op de schilderijen uit de eerste helft van de 17de eeuw meer van schilderachtigheid dan 
van deugdelijkheid getuigen, kennen wij gelukkig nu nog vele s tenen boerenhuizen die 
uit de tweede helft van de genoemde eeuw stammen. 

Breukelen ruim bedeeld met buitenhuizen 

De belangstelling voor het wonen langs de Vecht was u i teraard niet be
perkt tot Breukelen. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Maarssen hiervan om
streeks 1625 de primeur heeft gehad met de vestiging van Joan Huydecoper 
op het oude Goudestein en de bouw van het huis Ten Bosch. Daar de archie
ven van de 17de eeuw zeer onvolledig bewaard zijn gebleven, tas ten we wat 
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betreft het begin van de buitenplaatsen te Breukelen nogal in het duister. Het 
lijkt er op dat, op een enkele uitzondering na, de belangstelling voor Breu
kelen pas goed op gang is gekomen na de inval van de Franse legers van ko
ning Lodewijk XIV in 1672 - 1673. Van vóór deze inval dateren Cromwijck en 
Vegtvliet, terwijl niet lang daarna de buitenplaatsen Vreedenoord, Vecht en 
Dam, Boom en Bosch, Queekhoven, Groenevecht en Vijverhof zullen zijn ge
vestigd. In de eerste decennia van de 18de eeuw volgden dan nog (in volgorde 
van zuid naar noord): Rijn en Vecht, Vrede en Rust, Slangevegt, Boomrijk, 
Watervoor , Vroeg lus t , Vechtenhof, Vechts t room, Hoger lus t , Voortwijck, 
Vechtzicht, Hoffwerck en Boomoord, terwijl in latere akten ook nog van een 
"buitenplaatsje" Vredegrondt aan de Herenstraat wordt gesproken. In totaal 
komen we zo op 22 buitenplaatsen, zodat we met meetellen van Nijenrode, 
Oudaen en Gunterstein, die in die tijd toch ook als buitenplaatsen konden 
worden beschouwd, het 25-tal vol kunnen maken, een aanzienlijk aantal . 
Van de oorspronkelijke huizen is ongeveer de helft bewaard gebleven. 

Dit aantal van 25 kan, lokaal gezien, groot lijken, van het totale aantal 
Amsterdamse buitenplaatsen is het slechts een kleine fractie geweest. We 
weten dit dank zij een uit 1747 daterende lijst van meer dan 20 000 Amster
dammers die voor een bijzondere personele belasting werden aangeslagen. 
Deze lijst bevat niet alleen gegevens over de geschatte jaarlijkse inkomsten 
en de huurwaarde van de woning, maar vermeldt ook of de bewoners in het 
bezit waren van een buitenplaats. Dit blijkt niet minder dan ca. 600 keer het 
geval te zijn. Ook al mogen we aannemen dat hieronder vele kleine buiten
plaatsjes in de omgeving van Amsterdam begrepen waren, dan zal toch het 
percentage van de gelukkige bezitters die de zomer te Breukelen doorbrach
ten niet hoger dan 5% zijn geweest. Andere geliefde plaatsen waren de in 
de 16de eeuw drooggelegde Diemermeer, de oevers van de Amstel en de 
Angstel , 's Graveland en Kennemerland, terwijl we u i te raa rd ook de ge
meenten Maarssen en Loenen niet moeten vergeten. 

Afb. 1. Hoffwerck in 1793. Ets vervaardigd en ingekleurd door H. N u man . (Collectie van 
de schri jver .) 
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Bewoners 

Uit het hierboven genoemde belastingregister blijkt niet alleen wie een 
bui tenplaats bezat, maar ook waar deze bezitters in Amsterdam woonden. 
Het zal niet verbazen dat de Herengracht en de Keizersgracht hierbij he t 
s terkst vertegenwoordigd zijn. Dit houdt onder andere in dat de eigenaren 
van de bu i tenplaa t sen dicht in eikaars buur t woonden en u i t e raa rd door 
huwelijk en vriendschap waren verbonden. 

Als men de zomer op het platteland doorbracht, betekende dit dan niet 
een isolement? Op twee manieren kon men bewerkstelligen dat men in zijn 
bui tenhuis niet al te eenzaam was. In de eerste plaats door vaak familie en 
vrienden te logeren te vragen, hetgeen bijzonder in zwang was. Het voordeel 
van een bui tenplaats op een wat grotere afstand van Amsterdam gelegen, 
was dat men geen last had van dagjesmensen op een mooie zondag, waar 
over in de buur t van de stad nog wel eens geklaagd werd. De andere maa t 
regel om te zorgen dat men buiten de stad zijn normale vertier en contacten 
niet hoefde te ontberen, was dat men een buitenplaats kocht in een omgeving 
waar vele bekenden zich eveneens hadden gevestigd. Als gevolg h i e rvan 
kunnen we bepaalde concentraties van buitenplaatsbezit ters onderscheiden, 
die vooral aan de Vecht duidelijk aantoonbaar zijn. In Maarssen zien we in 
de 18de eeuw steeds meer rijke Portugese Joden verschijnen, die er zelfs een 
eigen synagoge hadden. Ten noorden van Breukelen lag het centrum van de 
eveneens vaak zeer vermogende Doopsgezinden, in die tijd ook wel Menno
nieten of Menisten genoemd (naar Menno Simonsz, hun eerste geestelijk 
leider); vandaar de oude aanduiding "Menistenhemel" voor het gedeelte van 
de Vecht tussen Breukelen en Loenen. Breukelen was het meest in t rek bij 
Hervormde (toen aangeduid als Gereformeerde) kooplieden, waarvan rela
tief weinigen tot de regentenfamilies konden worden gerekend. M a a r ook 
vonden we ten noorden van het dorp nog Doopsgezinden, bijvoorbeeld de 
familie Rutgers op Groenevecht. 

Het zal duidelijk zijn dat in vele opzichten de komst van zoveel r i jke 
A m s t e r d a m m e r s een grote verander ing voor Breukelen be tekende . Veel 
grond kwam in vreemde handen. Een gedeelte hiervan bleef zijn agrar ische 
bestemming houden. Immers elke buitenplaats van enige important ie bezat 
haar eigen boerderij, vooral voor het leveren van verse zuivelproducten, ter
wijl volgens vaste afspraken de paarden van de heer zich in h u n bui ten-
vreugde aan het malse gras in de wei tegoed mochten doen. Maar een groot 
deel van de buitenplaats veranderde van weide of bouwland in parkaanleg. 
Naas t de bouw van de buitenhuizen was deze ontwikkeling het belangrijkste 
kenmerk van de streek langs de Vecht. 

Tuinen 

Wij kunnen ons nu geen voorstelling meer maken van de ingri jpende 
wijze waarop het landschap van de Vechtstreek in de loop van enkele decen
nia, tussen ca. 1690 en 1720 gewijzigd is. Wanneer we de tekeningen bestu
deren die Abraham Rutgers in 1687 en 1688 van deze streek maakte , dan 
blijkt in die j a ren het agrarische karakter nog vrijwel geheel intact te zijn. 
Maar daarna maakte de rage van het aanleggen van kostbare tu inen zich 
ook hier van de geesten meester. Ongetwijfeld naar het voorbeeld van de 
stadhouders, die zich op hun beurt weer lieten inspireren door de beroemde 
Franse tuinen, begon men ook aan een grondige metamorfose van de boor
den van de Vecht. Hoewel er van Breukelen geen kaa r t bes taa t me t alle 
tu inen ingetekend zoals van Nieuwersluis-Loenen, mogen we a a n n e m e n 
dat ook hier de Vecht aan beide kanten vrijwel ononderbroken ui t t u inen 
bestond. Dankzij de gravures van "de Zegepralende Vecht" u i t 1719 zijn 
enkele voorbeelden van de aanleg behouden gebleven. Zoals elders zijn he t 
t u inen waar in volgens s t rakke pa t ronen paden, boomrijen, s t r u i k e n en 
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Afb. 2. Vreedenoord in 1873. Aquarel geschilderd door Cornelia Johanna Constance 
Duuring (1841 - 1917), dochter van de toenmalige eigenaar Gerard Duuring. Deze aquarel 
is in de familie bewaard gebleven en waarschijnlijk nooit eerder gepubliceerd. (Met vrien
delijk dank aan mevrouw A. Koolemans Beynen - Reuchlin.) 

dergelijke waren geordend. Deze "formele" aanleg getuigde van de over
winning van de geest over de natuur , een instelling die ons, a l thans wat 
tuinaanleg betreft, niet meer zo aanspreekt. 

Men kan zich voorstellen dat deze tuinen bijzonder veel onderhoud verg
den; dat zal er mede toe hebben bijgedragen dat de meer natuurlijke aanleg 
van de nieuwe Engelse landschapsstijl in de tweede helft van de 18de eeuw 
bijzonder welkom was. Van de formele tuinaanleg zijn slechts enkele her
inner ingen op Nijenrode en Queekhoven overgebleven. Gelukkig is men 
tegenwoordig in de tuin van het paleis Het Loo te Apeldoorn in de gelegen
heid de formele stijl in al haar glorie te bewonderen. 

De overgang naar de landschapsstijl betekende in feite dat de tuinen in 
parken werden veranderd. Deze stijl heeft in ons land een bijzonder grote en 
blijvende invloed gehad, die we ook nu nog op tal van plaatsen kunnen aan
treffen. Wat er in Breukelen nog van de buitenplaatsen over is, ademt nog 
steeds de geest van deze stijl, het beste te zien op Queekhoven. 

Het ligt voor de hand dat de wedijver om de mooiste tuin te bezitten, de in
troductie van nieuwe planten en bomen aanwakkerde. Juis t de kooplieden 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 1, 1997 



18 

met hun wereldwijde relaties waren in s taa t allerlei ui theemse gewassen in 
te voeren en in hun bui tentuinen aan te planten. Zelfs in de namen van 
Boom en Bosch en Queekhoven worden wij herinnerd aan deze liefde voor 
he t exotische, waar ook nu nog de uit andere werelddelen geïntroduceerde 
bomen aanwezig zijn. 

Deze belangstelling strekte zich ook uit tot bloemen en vruchten die in ons 
kl imaat niet in de vrije na tuur kunnen gedijen. Men trof twee eeuwen ge
leden op iedere bui tenplaats sinaasappelbomen aan en de oranjerieën als 
bewaarp laa t s voor de boompjes gedurende de winter tonen in h u n n a a m 
h u n oorspronkelijke functie. Deze boompjes waren echter niet alleen voor de 
sier of om, in roerige tijden, de aanhankelijkheid aan he t huis van Oranje 
tot ui tdrukking te brengen. De vruchten werden gegeten, evenals de in kas
sen gekweekte druiven en ananassen. Bekend is dat Agneta Block, een nicht 
van Vondel, er op Vijverhof in het begin van de 18de eeuw voor het eerst in 
slaagde ananasvruchten te kweken. De arbeidsintensieve tu inen en parken, 
met de kassen en de moestuin, hebben heel wat tuinlieden werk verschaft en 
daarmee aan de welvaart van Breukelen bijgedragen. Wat het huispersoneel 
betreft, zal dit minder het geval zijn geweest; het was de gewoonte dit perso
neel uit de stad mee te brengen. Uit de akten krijgen we de indruk dat de 
tu inman gedurende de wintermaanden ook het huis onder zijn hoede had. 

Huizen en situering 

Na de tuinen richten we nu de aandacht op de huizen. De overgebleven 
voorbeelden getuigen er van dat de bouwheren ook op dit punt niet kinder
acht ig waren. Moesten zij in de s tad in verband met de bijzonder hoge 
grondpri jzen langs de geliefde grachten vaak genoegen n e m e n met een 
enkel herenhuis , dat wil zeggen een huis waarvan de gang slechts aan één 
kant vertrekken bevatte, buiten kon men zich uitleven in een dubbel heren
huis met een centrale gang met vertrekken aan beide zijden. Deze symme
trische bouwwijze, die in zo hoge mate tot de statigheid bijdroeg, vindt men 
bij vrijwel alle huizen terug. Het lijkt niet juist de oorsprong van deze dubbe
le huizen in de stad te zoeken; veeleer mogen we stellen dat de bui tenhuizen 
een eigen type vertegenwoordigden, geïnspireerd door de grote adellijke hui
zen zoals men deze vooral in Frankrijk kende. 

Ook al lagen de huizen direct aan de Vecht, zoals in Breukelen aan de 
westzijde het geval was, toch was steeds de voorgevel naar de rivier gekeerd, 
hetgeen er van getuigde dat het vervoer over het water belangrijker was dan 
over de zogeheten Here- of Kleiweg, die immers vóór Napoleon nog niet was 
bestraat . Aan de oostzijde van de rivier lag het Zandpad, nog altijd die n a a m 
dragend, tot een openbare weg opgewaardeerd in gemeen overleg en onder 
gezamenlijk toezicht van de provincie Utrecht en de stad Amsterdam. 

In Nieuwersluis was voor het onderhoud van het Zandpad een tol gevestigd; men kan op 
het brugwachtershuis nog steeds de wapens van provincie en stad bewonderen. Dit Zandpad 
was het jaagpad waarop de paarden de trekschuiten van Amsterdam naar Utrecht trokken, 
zoals men op vele oude prenten nog kan zien. Ook nu nog herinneren niet als weg in 
gebruik zijnde delen van dit jaagpad (ten noorden van Maarssen bij Goudestein en tussen 
Nieuwersluis en Loenen aan de westzijde van de Vecht) aan hun vroegere functie, daarbij 
een scheiding tussen de buitenplaatsen en de rivier vormend. Binnen de gemeentegrenzen 
van Breukelen had men ten westen van de Vecht geen pad, zodat de tuinen hier direct aan 
de rivier grensden. Theehuisjes of, zoals men ze oorspronkelijk noemde, 'speelhuizen', 
direct aan het water gelegen, waren geliefd om vanuit de veilige beschutting het vertier op 
de rivier te aanschouwen. 

Interieur 

Uit bewaard gebleven boedelbeschrijvingen blijkt dat de aankleding bin
nen kon wedijveren met de pracht en het aanzien van de bui tenkant . Ook al 
leefde men gedurende vier of vijf maanden, gewoonlijk van mei tot septem-
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ber, op het platteland, dan hoefde dat niet te betekenen dat het allemaal wat 
primitief toeging. De inwendige sier van vele van de huizen, hoewel van be
scheidener aard dan in het grachtenhuis, moest ook hier van de welstand 
van de bezitter getuigen. 

Dat betekende ook dat het huis, evenals de tuin, aan de heersende mode 
moest worden aangepast. Terwijl de huizen uit het einde van de 17de eeuw 
nog typisch voor die eeuw waren gebouwd, met kruiskozijnen en onder-
luiken en een Amsterdamse stoep, zien we dat de 18de-eeuwse renovaties de 
sierlijkheid van de huizen ten goede kwamen. Tevens werden sommige hui
zen niet onbelangrijk vergroot, al zien we dat in de bewaard gebleven huizen 
in Breukelen minder dan in de huizen ten noorden van de gemeentegrens, 
Over-Holland, S ter reschans en Rupelmonde. In enkele gevallen werd de 
naa r de Straatweg gekeerde gevel tot voorgevel gepromoveerd om zo aan de 
rivierzijde de in de mode gekomen koepelkamer te kunnen realiseren, zoals 
in Vegtvliet. 

Terugval 

Zoals in het begin van dit artikel reeds is gezegd, was Amsterdam om
streeks het midden van de 18de eeuw over haar hoogtepunt heen. De unieke 
positie als stapelplaats van Europa voor goederen uit alle delen van dit we
relddeel en ver daarbuiten moest zij gaan delen met Londen, Hamburg en 
andere steden. Er was echter niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk van 
een mala ise sprake. De welvaart kweekte een ander slag nakomelingen, 
waar in de koopmansdurf heel wat minder sterk vertegenwoordigd was dan 
in de 17de eeuw; men legde zich liever toe op veilige beleggingen en het 
bankwezen. 

M a a r ook zonder deze on twikke l ing ging de be l angs t e l l i ng van de 
Amsterdammers voor het buiten wonen aan de Vecht achteruit . De eerder 
genoemde landschapsstijl liet zich veel moeilijker in het vlakke polderland 
van deze streek realiseren dan in het Kennemerland en de omgeving van 
Haar lem. Aan het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw kwam 
daarbij nog de sterk toenemende populariteit van de Utrechtse Heuvelrug, 
vooral tussen Zeist en Doorn. 

De meest kritieke tijd voor het voortbestaan van de buitenplaats brak aan 
met de Franse Tijd en de eerste decennia van de 19de eeuw. Het gevolg hier
van was dat het onderhoud van de huizen sterk terugliep, hetgeen voor vele 
huizen het begin van het onherroepelijke einde betekende. Op sommige 
p laa t sen was dat zelfs desas t reus . In de Diemer- of Watergraafsmeer en 
langs de Amstel zijn slechts enkele huizen bewaard gebleven. Hiermee ver
geleken is Breukelen er nog redelijk goed afgekomen. Dit zal mede zijn oor
zaak hebben in het relatief grote aantal aanzienlijke huizen, die vaak ster
ker gebouwd waren en economisch een hogere waarde vertegenwoordigden 
dan de kleine buitenplaatsjes, zoals deze bijvoorbeeld meer langs de Angstel 
werden gevonden. Toch zijn ook in Breukelen verscheidene huizen afgebro
ken, waarvan Vechtstroom en Hoffwerck wel de aanzienlijkste waren. 

M a a r gelukkig waren er ook l ichtpunten. De aanleg van de spoorlijn 
tussen Amsterdam en Utrecht in het midden van de vorige eeuw vergrootte 
de bereikbaarheid aanzienlijk, zodat het mogelijk werd zich permanent in 
het buitenhuis te vestigen. En er zijn gelukkig ook steeds families geweest 
die een grote voorliefde voor Breukelen bleven houden. Zo is er voor gezorgd 
da t vele huizen bewaard zijn gebleven tot op heden, een periode waar in 
opnieuw het leven buiten bijzonder geliefd is en een relatief groot aanta l van 
de bui tenhuizen nog steeds of weer opnieuw part icul ier wordt bewoond. 
Moge dat nog lang zo blijven. 
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Dijkaanleg om het Ronde Dorp van Breukelen 
in de 11de en 12de eeuw 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

De nederzetting het Ronde Dorp van Breukelen ontwikkelde zich in de 
vork tussen twee armen van de rivier de Vecht.1 Daarvan was de westelijke 
arm toen de belangrijkste. Hiervan noemen we het later gekanaliseerde zui
delijke deel thans de Danne en de Kerkgracht en het vervolg ervan de Aa. De 
oostelijke, later ontstane arm was destijds ondieper en ter hoogte van de 
oost-west weg door de nederzetting (later de Brugstraat geheten) lange tijd 
meestal doorwaadbaar, maar ze was wel enige meters breder dan de hui
dige Vecht (en de "Brugstraat" dus korter). 

Het Ronde Dorp bestond al verscheidene eeuwen voordat er een dijk langs 
de Vecht kwam te liggen. Tijdens de Vroege Middeleeuwen werd het buiten 
de oevers treden van de onbedijkte rivier gezien als iets wat bij het bestaan 
hoorde, niet als een ramp. 

Wanneer de rivier overstroomde, gebeurde dat waar de oeverwal relatief 
het laagst was. Dat was ten tijde van het Ronde Dorp niet ter hoogte van 
Breukelen. Men ondervond hier meer overlast van overstromingswater dat 
zich van elders meer landinwaarts ook in onze richting uitbreidde.2 

Dijkaanleg om het Ronde Dorp van Breukelen heen in verschillende fasen 

Toen de Vechtdijk bij Breukelen er uiteindelijk kwam, volgde die een tracé 
aan de landzijde om het dorp heen. Later werd die in een algehele rivierdijk 
ingepast en sprak men ook wel van het Ronde Dorp van Breukelen Buiten
dijks. De dijk ter hoogte van het Ronde Dorp is bovendien naar alle waar
schijnlijkheid niet in één keer aangelegd. 

Het oudste deel van de dijk was mijns inziens het gedeelte aan de zuidzijde 
van het Ronde Dorp. Dat stuk dijk maakte een bijna haakse hoek met de 
rivier de Vecht. Duidelijk is dat nog te zien op de kaart die Bernard de Roij in 
1681 maakte van het dorp (Afbeelding 1). Die gang van zaken past in een 
algemeen beeld. De eerste kaden langs de Nederlandse rivieren werden niet 
min of meer evenwijdig aan de stroomrichting van de rivier aangelegd, 
maar ongeveer dwars daarop.3 Zo'n zijkade of zijdwende diende in de eerste 
plaats om de toestroming van water uit de hoger gelegen buurnederzetting 
te beletten en dat weg te leiden naar een achter de natuurlijke oeverwal gele
gen kom. In het geval van het Ronde Dorp van Breukelen was dat de Poel. 

De volgende stap werd gevormd door de aanleg van een achterkade, die 
dwars op de zijdwende stond. Die bood bescherming tegen het overstro
mingswater dat via de overvolle kom zijn weg in de omgeving zocht.3 Samen 
maakten zijdwende en achterkade het mogelijk het akkerland uit te breiden 
over het lager gelegen deel van de oeverwal, waar de grond tot dan toe alleen 
als weiland kon worden benut. Dat betekende een belangrijke agrarische 
verbetering. Ook bij het Ronde Dorp van Breukelen zien we hoe het volgende 
stuk dijk (naar het noorden toe tot bijna 100 meter noord van de 
Danne/Kerkgracht) ongeveer haaks op de zijdwende werd aangelegd. 

Opmerkelijk is dat de achterkade de oude Vechtloop (thans Danne/Kerk
gracht) zonder dam of sluis kruiste. Dat doet vermoeden dat deze rivierarm 
toen niet als een probleem in het waterbeheer werd gezien. Blijkbaar lag het 
Ronde Dorp hoog genoeg en droeg ook de splitsing van de Vecht in twee 
armen er toe bij dat de rivierwaterstand hier redelijk binnen de perken bleef. 

In een derde fase zal het dijkgedeelte langs het noordelijke gedeelte van 
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het Ronde Dorp van Breukelen zijn aangelegd. In begrippen van nu liep die 
van de hoek Straatweg/Nassaustraat tot de hoek Straatweg/Heycoplaan. Dit 
noordelijkste deel van de dijk liep langs de westzijde van het dorp geleidelijk 
dichter naar de Vecht toe en volgde zodoende een tracé ongeveer evenwijdig 
aan de grens tussen de oeverwal van de oostelijke Vecht-arm en de komklei 
van de Breukelerwaard. Dit dijkgedeelte voorkwam dat in ernstige gevallen 
het water uit de kom van de Breukelerwaard tot het dorp doordrong.4 

In zijn totaliteit vertoont de dijk die het Ronde Dorp omgaf waterstaat
kundig een voor die tijd normaal beeld. 

Een geschiedkundig belangrijke vraag is of de drie eerstgenoemde fasen 
in de dijkaanleg bij het Ronde Dorp van Breukelen plaats vonden vóór of na 
1123, het vermoedelijke jaar waarin in ons gebied het zwaartepunt van de 
macht werd verlegd van de Breukelerhof naar de bisschop van Utrecht.5 Om 
tot een antwoord te komen, moeten we eerst stilstaan bij enkele ontwikkelin
gen in breder verband. 

Aib. 1. Kaar t van he t dorp Breukelen, door Bernard de Roij, 1681. De oriëntatie van de k a a r t 
is gewijzigd, zodat noord nu boven is. De namen van de dijkgedeelten zijn toegevoegd. 
De do rpske rn wordt omgeven door "Den Heeren wegh", welke werd aangelegd op de 
Vechtdijk. Bij de wegreconstructie in 1813, waarbij de Heerenweg tot Straatweg werd, is ten 
zuiden van he t dorp het tracé gewijzigd; in plaats van de twee bijna haakse bochten kwam 
één langere , soepele bocht, die al betrekkelijk dicht ten noorden van Nijenrode van de oude 
Vechtdijk begon af te wijken. 
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Veenontginningen leverden kennis omtrent kade-aanleg 

Vanaf vroeg in de 11de eeuw was in onze omgeving kennis aanwezig in
zake het aanleggen van waterkerende dijken. Daarvan getuigen de oude veen-
ontginningen. Oukoop - mogelijk al omstreeks het jaar 1000 in agrarisch 
gebruik - had nog afwateringssloten die vrij uitliepen in de Kromme Angstel. 
Het eveneens oude Otterspoorbroek was echter al van kaden voorzien. 

Daarvan was de oostelijke kade, de Otterspoorbroekse Dijk, vermoedelijk al vóór de 
aanvang van de ontginning van de veenwildernis gelegd om de boeren op het oude land 
langs de Vecht te beschermen tegen wateroverlast uit het veengebied. Bij het in cultuur 
brengen van het Otterspoorbroek werd om dezelfde reden een nieuwe achterkade nodig, die 
spoedig daarna de Kortrijkse Dijk zou gaan heten. Aan de zuidzijde van het Otterspoor
broek - de stroomopwaartse grens - was een zijkade nodig om het ontginningsgebied af te 
schermen van het water van de bovenwaarts langs de rivier, dus hoger, gelegen ontginning 
Maarssenbroek. De noordelijke grenswetering had een verbinding met de Aa, die water
lozing mogelijk maakte; de dijk langs die wetering was de Broekkade. 

Alle volgende ontginningswerken konden niet anders beginnen dan met 
de aanleg van grensweteringen en -kaden. Deze grenskaden lagen direct op 
het veen en werden opgeworpen met materiaal uit de directe omgeving. 

De uitgegraven grond werd aanvankelijk naar de dijk gebracht met een berrie of 
draagbaar. Later kwam de kruiwagen tot ontwikkeling. Het houten wiel van de kruiwagen 
was naar verhouding smal en zakte in de zachte veengrond gemakkelijk weg. Dat pro
bleem werd opgelost door het leggen van rijen planken, een straal genaamd.6 

Dijk langs het Ronde Dorp werd bestuurlijke grens 

Aanvankelijk zullen het Ronde Dorp en het oude land daaromheen met 
elkaar één schoutendistrict hebben gevormd. De eerste verandering in die 
eenheid kwam door de veenontginningen. De plaats in de staatsorde van elk 
nieuw ontgonnen gebied en de collectiviteit van de bewoners diende geregeld 
te worden. Dat leidde meestal tot het instellen van een nieuw schouten
district, dat gerechtsheerlijkheid werd genoemd. Een tweede oorzaak van 
bestuurlijke versnippering was het machtsconflict tussen de plaatselijke be
stuurder op de Breukelerhof en zijn landsheer, de bisschop van Utrecht.5 

Daarbij moest de Breukelerhof de zeggenschap over het grootste deel van het 
oude land afstaan. De bisschop vestigde daar twee nieuwe gerechtsheerlijk-
heden: het Bisschopsgerecht en het Proostdijgerecht van St. Pieter. Alleen 
het dorp met directe omgeving bleef als de kleine gerechtsheerlijkheid van 
het Ronde Dorp onder de Breukelerhof vallen. 

Bij het trekken van grenzen werd in de Middeleeuwen waar mogelijk gebruik gemaakt 
van goed herkenbare elementen in het landschap. Zo werd aanvankelijk het Proostdij-
gerecht in het zuiden en noorden begrensd door de veenriviertjes de Vaart en de Weere. (Bij 
de aanleg van de Otterspoordam werd later de zuidgrens om praktische bestuurlijke rede
nen een eind naar het zuiden opgeschoven.) 

Van het gebied Otterspoor werd toen niet alleen de zuidelijke grens verlegd, naar de 
Otterspoordam, maar ook de noordelijke.5 

Op de kaarten van Nicolaas Visscher7 zien we bijna tegenover de uitmonding van de 
Vaart in de Vecht, slechts iets ten zuiden daarvan, een dijk door het gebied Otterspoor lopen, 
loodrecht op de hoofdstroomrichting van de Vecht. Lag daar misschien oorspronkelijk de 
zuidgrens van Otterspoor? 

Het voorafgaande maakt duidelijk dat de Vechtdijk rond het Ronde Dorp 
geheel volgens waterstaatkundige overwegingen tot stand is gebracht, zon
der aantoonbare politieke inmenging. De grens tussen Ronde Dorp en 
Bisschopsgerecht viel weliswaar samen met de dijk, maar dat lijkt niet 
meer dan een bijkomstigheid te zijn geweest. Toen de bisschop op de weste
lijke Vechtoever een bestuurlijke splitsing forceerde tussen enerzijds de ge-
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rechtsheerlijkheid het Ronde Dorp en anderzijds het Bisschopsgerecht, kon 
mooi van een al duidelijk in het landschap aanwezige lijn gebruik worden 
gemaakt, om die tot de grens tussen twee bestuursgebieden te verheffen. Op 
deze wijze kwam de Pieterskerk, die een bisschoppelijke eigenkerk was, zon
der complicaties in het Bisschopsgerecht te liggen. Extra plezier zal het de 
bisschop hebben gegeven da t zodoende tevens de vestigingsplaats van de 
Breukelerhof (Huis De Poel) deel van het Bisschopsgerecht ging uitmaken. 

Dam tussen Rijn en Kromme Rijn 

Vanaf omstreeks 1100 werd in ons land gewerkt aan de bouw van rivier
dijken. Door ontbossing verminderde het regen- en smeltwaterabsorberend 
vermogen van de bovenloop van de Rijn, waardoor benedenstrooms grotere 
waterhoeveelheden binnen kortere tijd verwerkt moesten worden. Deze, door 
he t toegenomen overstromingsgevaar noodzakelijk geworden, dijkaanleg 
vond eerst benedenstrooms plaats. Vandaar werkte men hogerop. Een van 
de belangrijkste dijken werd de op Utrechts gebied gelegen dijk langs de Lek 
en Nederrijn, van de bovenmond van de Hollandse IJssel stroomopwaarts 
tot Amerongen. Deze dijk is later bekend geworden als de Lekdijk Boven-
dams, dat wil zeggen de dijk stroomopwaarts van de dam in de mond van de 
Hollandse IJssel. 

In het eerste kwart van de 11de eeuw was men met het totstandbrengen 
van dijken langs de Lek zover gevorderd, dat de dijkaanleg Wijk bij Duur
stede naderde, waar de Rijn zich splitste in de Kromme Rijn en de Lek. In 
1122 besloten machthebbers woonachtig langs de Kromme Rijn en de Vecht 
gezamenlijk de bovenmond van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede af te 
d a m m e n . 8 Het doel was om zo de Kromme Rijn en de Vecht geschikter te 
maken om het water uit de aangrenzende gebieden af te voeren. In het deel 
van he t Kromme-Rijngebied da t aan de Utrechtse Heuve l rug grensde , 
heerste grote wateroverlast, omdat de rivier daar boven de gewone hoeveel
heid Rijnwater ook nog veel water uit die Heuvelrug te verwerken kreeg. 
Daardoor was het onmogelijk de laaggelegen gronden tussen de Kromme 
Rijn en de Utrechtse Heuvelrug te ontginnen; dat kon pas na de afdam-
m i n g . 9 Ook de boeren langs de Vecht hadden baat bij een sterkere regionale 
greep op de waterafvoer via die rivier. 

Het besluit tot afdamming van de Kromme Rijn leidde tot een heftig conflict met de bis
schop van Utrecht, want door de aanleg van de dam bij Wijk bij Duurstede werd de han
delsvaart tussen de stad Utrecht en de Rijn onderbroken. Om deze te behouden moest vanuit 
de s tad een kanaal naa r de Hollandse IJssel worden gegraven, zodat de Rijnvaart van en 
n a a r Ut rech t voortaan via deze r ivier tak kon varen.9 Deze nieuwe scheepvaartweg raakte 
bekend als de Vaartse Rijn. 

Otterspoordam ten zuiden van Breukelen 

Omstreeks dezelfde tijd als waar in de Kromme Rijn werd afgedamd, werd 
nabij de grens tussen Breukelen en Maarssen dwars op de Vecht de Otter
spoordam met sluis aangelegd. Het zeewater dat bij een springvloed de Vecht 
werd opgestuwd bezorgde zelfs de stad Utrecht regelmatig wateroverlast. De 
Otterspoordam, die zich u i t s t rekte tot op flinke afstanden oost- en west
waar ts van de Vecht, moest daaraan paal en perk stellen. 

De Otterspoordam diende een stad-Utrechts belang en werd door de bis
schop sterk gestimuleerd. Breukelen had er nadeel van, omdat het water dat 
door de dam werd tegengehouden daar de Vechtwaterstand verhoogde en 
aan weerszijden van de Vecht ten noorden van de dam meermalen proble
men voor de afwatering uit het achterland en zelfs overstromingen veroor
zaakte. 
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Wanneer de Otterspoordam als waterkering dienst deed, kwam het water op de Vecht ten 
noorden van de Otterspoordam en -sluis hoog te s taan. Dat gold dan ook voor het water op de 
Oude Aase m e a n d e r (Danne, Kerkgracht, Aa), dat vervolgens overstroomde n a a r h e t moe
rassige gebied de Poel en he t nog niet ingepolderde komgebied van de Breuke le rwaa rd . 
Mogelijk vormden de zodoende vaker optredende hoge waters tanden in de Poel de aanle i 
ding voor het opwerpen van de binnen het Bisschopsgerecht gelegen Poeldijk. Deze dijk, 
bedoeld om overstromingen vanuit de Kerkgracht/Aa naar de Poel te weren, loopt vanaf de 
dijk langs het Ronde Dorp naar het westen en is dus jonger dan fase 2 van die dijk om h e t 
dorp. Indien de Poeldijk gelijktijdig zou zijn aangelegd met de Broekkade aan de noord
zijde van Otterspoorbroek, zouden we moeten concluderen dat ten minste de fasen 1 en 2 
van de dijk om he t Ronde Dorp reeds in de 10de of vroeg- l lde eeuw werden opgeworpen; da t 
lijkt me wel heel erg vroeg in de tijd. Bovendien is uit he t kaa r tbee ld duideli jk da t de 
Broekkade niet echt in he t verlengde lag van die Poeldijk. 

Evenzo zal water vanaf de Vecht via het veenriviertje dat later de Vaar t hee t te (langs de 
huidige Nieuweweg) zijn opgestuwd in de r ichting van de nog onontgonnen wi ldern issen 
van h e t Maarsseveen en Breukeleveen. 

Mogelijk had ook he t westelijke deel van het gebied Otterspoor zo nu en dan onder inun
daties te lijden; da t deel ligt aanmerkelijk lager dan het oostelijke deel. 

Op een later tijdstip wil ik in een apart artikel gedetailleerder ingaan op 
de Otterspoordam en de Otterspoorsluis, mede omdat daarover in de laatste 
jaren enkele zeer aanvechtbare opinies zijn gepubliceerd.10 

Dyken evenwijdig aan de rivier 

Vanaf de tweede helft van de 12de eeuw werd het noodzakelijk dat ieder 
dorp langs de Vecht ook dijken ging leggen min of meer evenwijdig aan de 
rivier. Dat hield verband met een verscheidenheid aan factoren, zoals: (1) 
door de aanleg van kaden in het veengebied werd de rivierzone ingesnoerd 
en de bergingscapaciteit in geval van hoogwater verminderd; (2) de uitwate-
ring vanuit het toenemende aantal in cultuur gebrachte veengebieden11 

legde een groeiende druk op de Vecht als boezemwater en noodzaakte tot een 
gecompliceerder waterbeheer; en (3) een sedert het jaar 1100 toenemend 
aantal stormvloeden op de Zuiderzee deed hun invloed tot ver rivieropwaarts 
voelen. Op 26 mei 1173 trad de Vecht op rampzalige schaal buiten zijn 
oevers. Deze overstroming was ernstiger dan enige eerdere in de toenmalige 
mensenheugenis. Niet lang daarna is vermoedelijk ten zuiden en noorden 
van het dorp Breukelen de Vechtdijk langs de rivier gelegd.12 

Conclusies 

Tot omstreeks 1123 had het Ronde Dorp van Breukelen in hoofdzaak over
stromingswater te duchten dat van direct rivierafwaarts, dus vanuit het zui
den, kwam. Na het afdammen van de Kromme Rijn en de aanleg van de 
Otterspoordam bestond het risico uit directe overlast door opstuwing vanuit 
het noorden en indirecte overlast vanuit het zuiden, door overstromings
water dat door de Otterspoordam werd tegengehouden en naar het noorden 
werd teruggekaatst. 

Uit de oost-weststrekking van de Otterspoordam, dwars op de Vecht, blijkt 
dat er destijds nog geen dijk evenwijdig langs de Vecht lag. 

Ook het oudste dijkgedeelte nabij het dorp Breukelen, de zijdwende, was 
een oost-westdijk. Er zijn geen aanwijzingen dat deze dijk ten zuiden van 
het Ronde Dorp werd opgeworpen als reactie op de aanleg van de Otter
spoordam. Zou dat laatste het geval zijn geweest, dan had men de zijdwende 
vermoedelijk wel verder naar het westen toe doorgetrokken. 

De aanleg van de Otterspoordam maakt duidelijk dat in he t begin van de 12de eeuw de 
meermalen optredende stroomopwaartse wateroverlast door de Vecht tot in de s tad Utrecht 
als zeer hinderl i jk werd ervaren. Het een s tuk noordelijker gelegen Breukelen moet da t 
probleem toen ook gevoeld hebben. Als in die tijd pas met de dijkaanleg rond h e t Ronde 
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Dorp begonnen was, zou ten noorden van het dorp ook wel een zijkade dwars op de Vecht zijn 
aangelegd. Het feit dat daar een vloeiend gebogen dijk lag, duidt op een oudere - vermoede
lijk l l de -eeuwse - oorsprong. Alle dijken rond he t Ronde Dorp van Breukelen moeten dus 
ouder zijn dan de Otterspoordam. 

Toen de bisschop behoefte had aan een heldere afbakening tussen Ronde 
Dorp en Bisschopsgerecht was de volledige dijk langs het Ronde Dorp er. 

Al met al stel ik vast dat de gehele dijk aan de landzijde om het Ronde 
Dorp er dus omstreeks 1123 reeds lag, maar dat de dijkgedeelten evenwijdig 
aan de Vecht ten zuiden en noorden van het dorp pas nadien zijn aangelegd. 
Dat laatste gebeurde waarschijnlijk tegen het eind van de 12de eeuw.7 

Noten 

1 A.A. Manten , 1989. De Middeleeuwse scheepvaar t route via de Aa. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 3, blz. 137 - 148. 

2 Eerder opperde Steegh reeds de gedachte dat de dijk langs het Ronde Dorp meer bedoeld 
was als bescherming tegen water van de landzijde dan tegen water van de rivierzijde 
(A.W.A.Th. Steegh, 1988. Hoe oud is een dorp? In casu Broclede. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, j aa rgang 3, nr. 1, blz. 30 - 33). Hij dacht echter abusievelijk aan wate r 
afkomst ig uit veenkoepels , in p laa t s van van elders oprukkend fluviatiel overs t ro
mingswa te r , en daa rmee nam zijn verhaal een verkeerde wending (zie: A.A. Man ten , 
1988. Het ronde dorp van Breukelen buitendijks. Een antwoord aan A.W.A.Th. Steegh. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 3, nr . 1, blz. 33 - 36). 

3 G.P. van de Ven (Red.), 1993. Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheers ing 
en l andaanwinn ing in Nederland. Uitgeverij Matrijs , Utrecht , 304 blz., in he t bijzon
der blz. 79. 

4 De laaggelegen kom van de Breukelerwaard werd pas omstreeks he t midden van de 
12de eeuw in cul tuur gebracht. Zie: A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 2, nr. 3, blz. 107 - 118. 

5 A.A. M a n t e n , 1994. De grote machts ingreep rond Breukelen door de bisschop van 
Utrecht . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 121 - 127. 

6 Van de Ven, 1993, blz. 82 - 83. 
7 Afgebeeld onder meer in M. Donkersloot-de Vrij, 1985. De Vechtstreek. Oude k aa r t en en 

de geschiedenis van he t landschap. Uitgeverij Heureka, Weesp, blz. 82 en 83. 
8 C. Dekker , 1980. De dam bij Wijk. In: C. van der Kieft, G. van Herwijnen, C. Dekker 

e.a. (Red.), Scrinium et Scriptura. Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis 
aangeboden aan Prof. Dr. J .L. van der Gouw bij zijn afscheid als buitengewoon hoog
le raar in de archiefwetenschap en in de paleografie van de veertiende tot de zeventiende 
eeuw aan de Universi te i t van Amsterdam. Wolters-Noordhoff, Groningen. 

9 Van de Ven, 1993, blz. 63. 
10 Zeer discutabel is in he t bijzonder: H. Lägers, 1994. De sluis bij Otterspoor en de dam bij 

Het Gein. Oud Utrecht, jaargang 67, nr. 6, blz. 124 - 127. 
11 O m s t r e e k s het midden van de 12de eeuw nade rden de veenon tg inn ingswerkzaam-

heden ten westen van de Vecht/Aa al hun afronding. Vier ontginningsfasen waren toen 
voltooid. Ten oosten van de Vecht moest met he t in cultuur brengen van het Breukele-
veen echter nog worden begonnen. 

12 Een iets latere dater ing vinden we in Donkersloot-de Vrij, 1985, blz. 14 - 15. Daar lezen 
we: "Het overstromingsgevaar vanuit de Zuiderzee werd verminderd nada t vanaf h e t 
begin van de dert iende eeuw langs de kus t dijken werden aangelegd. . . . Ook de Vecht 
heeft vanaf die tijd gaandeweg zijn dijken gekregen, waarschijnlijk he t eerst nabij de 
mond ing in zee". Zij legde dus alleen een ve rband met de gevolgen van de s to rm
vloeden . 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

11. De huizen nummer 12 t /m 15 aan de Dannegracht 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De locatie in het verleden 

In twee vorige artikelen1 heb ik de geschiedenis weergegeven van het 
huis Dannegracht 16, het buitenplaatsje Vecht en Dam. Dat ligt op de ooste
lijke helften van de vroegere strook grond 1/2 en vooral strook 3 ten zuiden 
van de Danne. De andere huizen en tuinen aan de Dannegracht liggen op de 
westelijke helften van deze stroken, waarvan strook 3 leenroerig was aan 
het Huis Nijenrode. De westelijke helften van de derde en van de eveneens 
leenroerige vierde strook vererfden in 1645 van Maijge Joosten op haar neef 
Jacob Jansz Spies en in 1666 op diens zoon Jan Jacobs Spies. Jan verkocht 
zijn "boomgaard daer een huis op staende" aan Cornelis Gijsbertsz Kaan, 
waarna op 3 mei 1666 de grond van het leenhof van Nijenrode werd overge
dragen aan de nieuwe eigenaar.2 Het noordelijke deel van deze boomgaard, 
waar nu de tuinen van de huizen aan de Dannegracht zijn, bleef na 1682 nog 
voor een groot deel het bezit van de erfgenamen van Jan Gijsbertsz Kaan. 

Aan de Dannegracht lagen in 1645 nog maar twee huizen: het huis en erf 
van Abraham Tonisz van Osch en het huis van Jan Cornelissen. Het eerste 
zal op de hoek bij de brug in de Dannestraat hebben gestaan, het tweede on
geveer halverwege de Dannegracht. 

In 1681 tekende Bernard de Roy op zijn Gront Caerte van Breuckelen de 
huizen aan de Dannegracht en voegde er een lijst van eigenaren bij. Het 
hoekhuis van Van Os was toen het eigendom van Jan Hol, het huis van Jan 
Cornelissen maakte deel uit van een blokje van drie huizen, dat evenals de 
andere huizen aan de gracht in het Rampjaar 1672/1673 was verwoest. 

De herbouw van deze drie huizen vond pas jaren later plaats, want het 
westelijke van de drie was in 1680 nog "een ledig erf waar eertijds een huis 
heeft gestaan". Het middelste huis, eigendom van de erfgenamen van 
Huibert Petersz, was zelfs in 1685 nog een "erf met ruïne". Het verwoeste 
oostelijke huis was het eigendom van Hendrik Cornelisz, waarschijnlijk een 
nakomeling van bovengenoemde Jan Cornelissen. Dit huis zal omstreeks 
1681 herbouwd zijn, want in december 1682 bij de verkoop van het aangren
zende ledige erf door Jan Jacobsz van der Horst werd het aangeduid als "de 
huysinge en de grondt van Hendrick Cornelisz Kuijper". Het huis dat nu op 
deze plaats staat, is door een steegje gescheiden van de vier aaneengebouw-
de huizen ten westen ervan. 

Het huis Dannegracht 14 -15 

ca. 1680 - 1750 de kuipersfamilie Van der Sluys 

Het huis Dannegracht 14 - 15 (het dubbele huisnummer herinnert aan de 
tijd dat het uit twee woningen bestond) was vóór 1673 de woning van Hendrik 
Cornelisz. In de akten die betrekking hebben op belendende percelen3 wordt 
in de periode 1682 - 1686 Hendrik Cornelissen Cuijper of Hendrik Cornelisz 
Kuijper genoemd. De toevoeging zal de aanduiding van zijn beroep zijn 
geweest, want van zijn zoon Pieter Hendriksz weten we dat hij kuipen 
maakte.4 Vader en zoon zullen in dit huis niet alleen vaatwerk voor veehou-
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ders, maar ook tonnen voor de nabijgelegen brouwerij hebben vervaardigd. 
In 1728 repareerde Pieter voor 1 gulden en 4 stuivers de olieton van het 
gerecht Breukelen-Nijenrode, waaruit de straatlantaarns werden gevuld.5 

Het erf ten zuiden van het kuipershuis behoorde, zoals blijkt uit de koop-
voorwaarden van Vecht en Dam, op 11 november 1682 niet meer tot de boom
gaard van de familie Kaan, maar was toen al eigendom van Hendrik 
Cornelisz. Hij was voor dit erf leenman van Nijenrode, wat wordt bevestigd 
in de leenbrief van 25 augustus 1685 voor Jan van der Voort.3 In 1692 zal zijn 
zoon Pieter Hendriksz van der Sluys leenman zijn geweest, want Hendrik 
was toen al overleden. 

Dit laa ts te blijkt uit de verkoopakte van een huis in de zuidwesthoek van de Nieuwstraat 
(nu midden op het oostelijke deel van de Kerkbrink, voor de slijterij op nr. 25) door de wedu
we en de erfgenamen van Mr Hendr ik Vermeulen.6 Als kleinzoon behoorde Pieter tot die 
erfgenamen. Uit de akte blijkt ook, dat Pieter de achternaam Van der Sluys niet zelf had 
bedacht , m a a r da t zijn toen al overleden vader die naam ook had gedragen: "nagelaten 
zoon van Hendr ik Cornelisz van Sluys en Maria Vermeulen, in h a a r leven egtelieden". 
Samen met de bakker Cornelis Thonis van Loenen uit de Brugst raa t kocht Pieter dit huis 
van wijlen zijn grootvader . 

Tussen 1704 en 1726 t rad Pieter verschillende malen op als getuige voor zijn buren, de 
dames Van der Voort, bij he t passeren van akten bij de notarissen Hendrik Verwoert en J a n 
van der Horst te Breukelen.7 

Pieter woonde tot 1749 op de Dannegracht, want tot dat jaar betaalde hij 
daar de dorpslasten. Hij moet een tamelijk welgesteld man zijn geweest, 
want in 1720 bedroeg zijn aanslag 6 gulden en 4 stuivers, terwijl de dames 
Van der Voort 11 gulden en 2 stuivers betaalden en brouwer Jacobus Jansz 
van der Horst 8 gulden en 8 stuivers.8 Later werd hij als minder welvarend 
beschouwd, want na 1729 betaalde Pieter meestal 4 gulden en na 1745 nog 
slechts 2 gulden per jaar. 

Pieter was getrouwd met Josina van Noy, bij wie hij twee kinderen had: 
Maria en Hendrik.9 De zoon trouwde op 11 oktober 1731 met een meisje uit 
Kortenhoef.10 Toen de ongehuwde Maria van der Sluys in 1750 haar ouder
lijk huis op de Dannegracht verkocht, was haar broer Hendrik al overleden. 
Voor diens minderjarige zoon Jan Hendrikse van der Sluys traden als 
voogden op Anthony van Loenen, bakker in de Brugstraat (nu nr. 14) en Cors 
Slebus uit de Dannestraat. 

In 1755 woonde de bejaarde Maria van der Sluys bij haa r neef Anthony van Loenen,11 

m a a r kon he t in zijn huis ten gevolge van angstvisioenen niet langer u i thouden. Ze liet 
toen een verklar ing 1 2 door schout en schepenen opstellen, dat zij "geduerende eeniege tijd 
sig me t Continueele toevallen van benauwtheijd en aanvegtinge van b innen de rmaa ten 
vond aangedaan en bestreeden, da t het bange sweet haa r uijtbreekt en des nagts als sij 
alleen in h a a r slaapvertrek was off te bedde leijt met soo angstvalliege en naargeestiege 
gedagten is beset, dat het haar toescheen of er een bose geest bij haar was of met haar om
ging". M a r i a kon daarom niet bij h a a r neef in de Brugs t raa t blijven wonen en wilde naa r 
h e t ve rzo rg ingshu i s te U t r e c h t van "Monsr. J a n Stouw in de groene Steeg, g e n a a m t 
Rustwijk". Ze verzocht h a a r neef "om haa r aldaar te willen besteeden ten eynde om er bij 
provisie te verblijven en opgepast te worden soo als sal behooren". 

1750 -1756 Pieter van Steekelenburgh 

Bij de publieke verkoping op 7 mei 1750 werd Pieter van Steekelenburgh 
eigenaar van het voormalige kuipershuis.13 Het beroep van Pieter is niet 
met zekerheid bekend; misschien is hij hoedenmaker geweest, want later 
bevonden zich allerlei hoedenmakersgereedschappen in dit huis. Zij bleven 
er tot in 1756. 

Pieter had tevoren in een ander huis in de Dannestraat gewoond, waar hij al vanaf 1723 
dorpslasten had betaald. Hij was toen getrouwd met Jacomijntje Harmsz , van wie hij in 
1729 een dochter Maria en in 1732 een zoon Gerrit kreeg. Zijn vrouw en zoon zijn daa rna 
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overleden, want in 1737 kregen Pieter en zijn vrouw Jacomijntje van der Leemkolk een 
tweeling met de namen Gerrit en Johannes.14 

1756 - 1806 Evert Beyering, tuinman 

Pieter en zijn vrouw, die een testament op de langstlevende hadden, ver
kochten in 1756 hun huis en erf aan hun schoonzoon Evert Beyering, die in 
1753 met Maria van Steekelenburgh was getrouwd.15 Omdat het achtererf 
van Everts huis geen vrije grond was, werd er een leenakte voor opgemaakt 
voor het Leenhof van Nijenrode.16 Nadat Evert zijn vrouw had verloren, her
trouwde hij in 1763 met een meisje uit Amsterdam.17 Hij bleef op de Danne-
gracht wonen en betaalde tot 1768 ƒ 2 in de dorpslasten. Hij zal in 1769 
verhuisd zijn, want in dat jaar betaalde een Gert Beyering deze belasting. 
Waarschijnlijk was het huis gedeeltelijk verhuurd aan Jan van der Neut, 
die van 1766 tot 1779 voor zijn woning in het pand ƒ 1 per jaar dorpslasten 
betaalde. Van 1780 tot 1799 betaalde de kuipersknecht Evert Spier eenzelfde 
bedrag aan dorpslasten. Spier woonde er in 1783 met twee personen boven en 
één persoon onder de tien jaar oud en zijn belasting was "gezet" op ƒ 6 per 
jaar.18 

Het huis was gesplitst in twee woningen, waarvoor Evert Beyering in 1790 
tweemaal 5 stuivers klepgeld betaalde.19 Deze belasting, waaruit het salaris 
van de nachtwaker of klepperman20 betaald werd, drukte niet op de bewo
ners van de huizen, maar op de eigenaren. Evert is tot 1806 eigenaar van het 
huis gebleven, dat van 1789 tot 1792 door zijn schoonzoon, de hoedenmakers-
baas Johannes Frowijn werd bewoond. Die moet tamelijk welgesteld zijn ge
weest, want hij betaalde ƒ8 per jaar aan dorpslasten. Johannes had echter 
niet veel hoeven uitgeven voor de inrichting van het huis, want hij had een 
groot deel van de inboedel in 1788 van zijn schoonvader geleend.21 

Tot de huisraad behoorden drie bedden met elk een peluw en twee kussens, 12 bedde-
lakens en slopen, 4 dekens, 6 servetten, een "ijke kabinet en de laataafel", twee paar 
gordijnen, 12 stoelen en 2 tafels, een tinnen koffiekan, de bierkan, twee dozijn "porselijn 
coffiegoed", 12 roomkleurige borden, 12 porseleinen borden, een schotel, een doofpot, drie 
spiegels, een "postelijn stel", een "bijbel met zijn leesenaar" en nog een "leesenaar". 
Tot de inboedel behoorden ook "gereetschappen tot de Hoedemakersfabriecq noodig", een 
koperen verfketel, een walketel, vijf dozijn vormen en vier dozijn hoedenkasten. Of Evert 
Beyering ooit het vak van hoedenmaker heeft beoefend, is niet bekend. Volgens de akte uit 
1788 was Evert "tuynman" van beroep. 

1806 - 1811 Corneas Schuurman, koopman 

In 1806 woonde Evert Beyering in Loenen, waar hij zijn plaatsgenoot Jan 
van Veeren machtigde het huis te Breukelen te verkopen. De koper was 
Cornelis Schuurman, eigenaar van het aangrenzende Vecht en Dam. Hij 
betaalde ƒ 380 voor de "huysinge en erve geapproprieerd tot twee woningen, 
benevens een houten schuur alhier op de dangraft, zijnde het huis vrij allo-
diaal goed en het erf leenroerig aan Nijenrode".22 Nadat Schuurman in 
Duitsland was gaan wonen, liet hij zijn bezittingen te Breukelen op 27 april 
1811 in het openbaar verkopen. Dat gebeurde "ten huize van Johannes 
Koning, Casteleyn in het geregthuis te Breukelen". In de koopvoorwaarden 
stond, dat het huis aan de Dannegracht toen was "gemerkt No. 79 int 
rood" en tot 1 november 1811 was verhuurd aan de timmerman Jan van 
Beusekom. 

1811 - 1832 Bartholomeus van Eijk, smid, en Margaretha Bieshaar 

Het huis werd op 6 juli 1811 naar de nieuwe eigenaren, de zwagers Bar
tholomeus van Eijk en Folkert van Niekerken, getransporteerd.23 Een jaar 
later, op 22 juni 1812, werden Bart van Eijk en zijn vrouw eigenaar. Het huis 
aan de Dannegracht droeg toen het huisnummer 78. In 1823 erfde Marga-
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Afb. 1. De Dannegracht, zomer 1992 (foto uit de collectie van Mw. J. Rufer). 

re tha Bieshaar, de weduwe van Bart van Eijk, het huis. Dit kreeg in 1832 de 
kadast ra le aanduidingen Sectie C, nr. 3 en 4 (huis en erf 98 el; tuin 1 roede 
12 el). Het huis werd tot klasse 17 gerekend met een "belastbare opbrengst 
gebouwd" van ƒ33 per jaar.24 Margaretha overleed in 1833 op Vecht en Dam. 
Op 30 maar t 1833 werd haar huis aan de Dannegracht ten behoeve van de 
erfgenamen geveild "ten huize van Dirk de Kruijff kastelein in het Staten-
wapen te Breukelen".25 

De omschrijving in de koopvoorwaarden luidde: "Een weldoortimmerd woonhuis Erve 
en tu in , s taande ende gelegen te breukelen aan de Dangracht gemerkt No. 78". De hoogste 
bieder zou een premie van ƒ 5 ontvangen. Dat hoogste bod werd gedaan door Hendrik Gerr i t 
Vorkink "meester k leedermaker wanende te Breukelen voor de somma van ƒ 575". Omdat 
dit bod "in de slag" niet werd verhoogd, werd het perceel aan Vorkink toegewezen. 

1833 - 1900 Hendrik Gerrit Vorkink en zijn zoon Anthonie, kleermakers 

De in 1803 te Lochern geboren kleermaker Vorkink betrok in 1833 zijn 
koophuis , waar zijn zoon en hij vervolgens bijna 75 j a a r lang een kleer
makerij hadden. Dit huis met het oude nummer 78 kreeg bij de samenstel
ling van het Bevolkingsregister in 1849 de aanduiding Wijk A nr. 156 en in 
1860 Wijk A nr. 167. Het gezin van Hendrik Vorkink telde in 1849 negen 
kinderen, maar na de dood van zijn vrouw in 1861 woonde Vorkink nog 
slechts met zijn zoon Anthonie en dochter Cornelia aan de Dannegracht . 2 6 

Hij werd 91 jaar oud en overleed op 29 april 1894. 
Zijn ongehuwde oudste zoon Anthonie was toen 60 jaar oud en zette de 

kleermakerij voort. Tot zijn dood in 1907 woonde Anthonie samen met zijn 
vier j a a r jongere zuster Cornelia in het ouderlijk huis, dat toen genummerd 
was Wijk A nr. 188 en in 1890 Wijk A nr. 227. De kleermakerij zal toen 
niet meer voldoende opgeleverd hebben voor hun levensonderhoud, want in 
1900 verkocht hij het huis aan de loodgieter Johannes Louis Spijker27 uit de 
Herens t raa t , van wie hij het voortaan huurde. 
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1900 - 1921 Johannes Louis Spijker en erfgenamen 

Ook na 1907 verhuurde Spijker het huis. Door vererving kwam het in 1910 
in bezit van zijn zoon Pieter Gerardus Spijker te Maarsseveen, en in 1919 
werd het huis eigendom van diens weduwe. 

In 1907 kwam de in 1872 geboren gemeentearbeider Hendrik van Donse
laar in het huis en woonde er met vrouw en twee kinderen tot hij in 1913 
n a a r het Kerkplein vertrok.28 De volgende bewoner was de 50-jarige sigaren
maker J a n de Jong, die het huis deelde met zijn vrouw, vier k inderen en 
twee kostgangers. In 1916 betrok de 25-jarige metselaar Gijsbert Vermeulen 
m e t zijn vrouw en drie k inderen he t hu i s . In 1918 k w a m t i m m e r m a n 
Teunis Spee er met zijn vrouw en twee kinderen wonen. 

Hoewel de kadastrale legger niets vermeldt over afbraak of vernieuwing, was het huis 
toen niet meer hetzelfde als in 1685. Waarschijnlijk is het in de 19de of aan het begin van de 
20ste eeuw verbouwd. De in 1919 in dit huis geboren Elisabeth Spee29 herinnert zich, dat de 
voordeur links van de voorkamer was. Daarachter was de gang naar de achterkamer, 
waar een keuken was aangebouwd. In die achterkamer was een bedstee en op de boven
verdieping waren twee slaapkamers. In de poort aan de westkant van het huis was een 
schuin geplaatste deur, die toegang gaf tot de tuin. Achter in de tamelijk diepe tuin waren 
een bergschuur en een pleehuisje, dat vroeger op de erachter gelegen sloot loosde. Nadat die 
gedempt was, kwam er een beerput die zo nu en dan door Tinus de Wit werd geleegd. De 
inhoud bracht hij met een kruiwagen naar zijn praam die in de Dannegracht lag en waar
mee hij naar de stortplaats bij het Merwedekanaal voer. Tinus de Wit moest ook wel de 
Danne uitbaggeren, maar meestal gebeurde dat voor rekening van de aanwonenden door 
Van der Velde uit het Rooie Dorp. Moeder Spee heeft haar wasgoed nooit op haar stoep in de 
Danne gespoeld, omdat ze het water te vies vond. Het water haalde ze bij de gemeentepomp 
in de Dannestraat, want haar eigen pomp tegen de buitenmuur van het huis gaf bruin water. 
In 1926 kreeg de familie Spee waterleiding en elektriciteit. Een gasaansluiting kwam er 
pas in 1931, want tot dan kookte moeder Spee op petroleum. Ze kreeg vaak groente uit de 
aangrenzende moestuin van Vecht en Dam, toen daar de familie Spaargaren woonde. Bep 
Spee en haar vriendin Truus Pfeiffer mochten daar ook wel eens morellen en kruisbessen 
plukken. 

1921 - 1952 Jan Dirk Klarenbeek en erfgenamen 

Op de veiling van 16 december 1921 kocht t immerman J a n Dirk Klaren
beek, die evenals de huurder Teunis Spee bij aannemer De Bruin werkte, het 
h u i s . 3 0 Hij was familie van de vorige eigenaars en woonde in de Heren
s t raa t op nr. 92, waar zijn vrouw een kruidenierswinkel had. Na he t over
lijden van J a n Dirk op 25 november 1932 kwam het huis op n a a m van zijn 
weduwe Anna Hendr ika Borgstede en zijn dochter Engel ina Magda lena 
Anna Klarenbeek. De familie Klarenbeek bleef in de Herens t raa t wonen en 
verhuurde het huis aan de Dannegracht. Toen de familie Spee in 1938 n a a r 
de Engel de Ruyters traat was verhuisd, kwam Jan Keiman met zijn gezin 
er wonen. Nadat diens weduwe in 1943 naar Kerkplein 7 was gegaan, huur
de G.J. Wolzak het huis tot 1946. Het gezin G.J. Wannes woonde er tot 1952, 
waarna Hendrik Bruins er met zijn vrouw en dochter in kwam. 

1952 - 1981 Hendrik Bruins en erfgenamen 

In 1952 verkochten de dames Klarenbeek het huis voor ƒ2800 aan de 41-
jar ige zand- en grindhandelaar Hendrik Bruins. De kadas t ra le aanduid ing 
was nog Sectie C nrs. 3 en 4 (huis en erf 98 centiare, tuin 1 are 12 centiare). 
De belastbare opbrengst gebouwd was intussen gestegen tot ƒ 68. Hendr ik 
Bruins ging aan de Dannegracht wonen en had zijn opslagplaats voor zand 
en grind aan de Vecht ten zuiden van Nijenrode. Zijn schoondochter P.C. 
Bru ins - van Vliet erfde in 1975 het huis aan de Dannegracht. Zij verkocht 
het in 1981. 
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1981 - 1984 Carina P. van Hinten en Michael Prins 

De nieuwe eigenaren, Michael Prins en Carina P. van Hinten, hebben het 
huis grondig verbouwd. De aangebouwde keuken is afgebroken en vervan
gen door een badkamer en bijkeuken. Zij woonden tot 1984 in het huis. 

1984 - 1986 H.H. Dieffenbacher - van der Weyden 

Mevrouw H.H. Dieffenbacher - van der Weyden kocht het huis in 1984. 
Haar ouders hebben er tot 1986 gewoond. 

1986 - heden Jacoba Rufer 

Mevrouw Rufer woonde in Amsterdam en kende Breukelen doordat zij al 
vanaf 1960 de zomers vaak doorbracht in het familiehuis op een eiland in de 
t rekgaten achter de jachthaven van Ben Wiegmans. In 1986 kocht ze het 
huis op de Dannegracht en vestigde ze zich permanent in Breukelen. 

Het huis Dannegracht 12 -13 

Over dit voor een deel nog 18de-eeuwse huis heeft mevrouw N.C. Albers-
van Os in 1989 al in dit tijdschrift geschreven.31 Ze vermeldde toen de eige
naren, voor zover die bekend waren, en noemde tal van bewoners van het 
voor- en achterhuis tussen 1849 en 1965. Ik kan haar verhaal hier nog wat 
aanvul len. 

ca. 1670 - 1685 Huybert Peeters van Portengen, bakker, en erfgenamen 

Bij de verkoop in 1680 van het westelijke belendende "leedigh erf daer eer-
tijts een huysinge op gestaan heeft"32 werden als eigenaren van dit perceel 
genoemd: "de erfgenamen van Huybert den backer". Bernard de Roy noem
de in 1681 op zijn Gront Caerte van Breuckelen als eigenaar: "de erfgena
men van Huijbert Petersz". Toen in 1685 het erf van het in 1673 verwoeste 
huis was verkocht, verschenen in de t ransportakte 3 3 de volledige namen van 
de voormalige e igenaren: "Huybert Pietersz van Por tengen en Claesjen 
Vreeken, in hun leven echteluiden gewoond hebbend in Breukelen". 

Of zij in het verwoeste huis aan de Dannegracht een bakkerij hebben gehad, is niet 
bekend. Het terrein werd omschreven als "een Erve met de ruïne daarop sijnde, soo 't selve 
van outs gelegen is tot breuckelen aan de Danne, strekkende voor van de Danne tot aan 
seker erve dat leenroerig is aan den Hove Nijenrode, waarmede de acceptant op huyden ook 
verleent is". 

1685 - 1705 Gerrit Gerrits Webbe en erfgenamen 

De nieuwe eigenaar van deze ruïne was Gerrit Gerritsen Webbe, die ook 
het erachter liggende leenroerige erf had gekocht. Gerrit Webbe woonde van 
1670 tot 1705 aan de wes tkant van de Klaps t raa t ten noorden van "den 
Ruwielschen Acker" en de daarbij aans lu i tende "kercke Boomgert", dus 
aan de huidige Hazeslinger ongeveer waar nu het Parochiehuis staat . Het 
huis op de Dannegracht zal hij verhuurd hebben of als opslagplaats hebben 
gebruikt. Gerrit Webbe had twee dochters: Jannigje die met Willem van der 
Hors t en Margrietje die met Jasper Bonecamp was getrouwd.3 4 De beide 
schoonzoons brachten na Webbes dood35 enkele van zijn huizen in veiling. 
Da t gebeurde op 10 december 1705 "ten huyse van J a n van der Horst , 
Geregtsboode van Breukelen Statengeregt en Herbergier in de Keysers 
Kroon bij de kerk aldaer" (nu Straatweg 106, res taurant De Danne). Het huis 
in de Klapstraat werd het eigendom van Baerend Engelbart, op wiens naam 
het op 10 februari 1706 werd overgeschreven. Het huis aan de Dannegracht 
ging voor ƒ325 naa r J a n Claassen Koek. 
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Afb. 2. De achterzi jde 
van de hu izen Danne-
gracht 11 en 12/13 zoals 
J . K o l l e m a n die om
s t reeks 1954 schilder
de, toen hij inwoonde 
bij zijn schoonvader B. 
van Schip op nr. 11. Het 
schi lder i j is door me
v r o u w Van S c h i p ge
s c h o n k e n a a n m e 
vrouw Albers. (Foto H. 
v a n W a l d e r v e e n , i n 
F o t o - a r c h i e f H i s t o 
r i s che K r i n g B r e u k e -
len . ) 

1705 - 1750 Jan Claassen Koek en erfgenamen 

Pas een halfjaar later werd het nieuwe bezit op naam van de koper ge
steld.36 Ook het leenroerige erf was in de koop begrepen. Daarvan werd in de 
kopie van de koopbrief als bijzonderheid vermeld: "een stuk erf buiten den 
Dandijk agter de voorz. Huysinge sijnde eertijds gemeen geweest met een 
Boomgaert die van Carel Marcenier sijn erf of hofsteede Westwaerts op 
streckende tot aen oude Jan Cornelis Heus erve of boomgaert toe en nader-
hant daervan gesplit". 

Tussen 1685 en 1705 was op het westelijk gelegen erf, dat in 1681 aan Leendert Jansz van 
Otterspoor behoorde, ook weer een huis gebouwd. Op de open rechtsdag van 9 april 1721 eiste 
Trijntje Gerr i t s , de weduwe van Jan Claassen Koek, dat t immerman Albert van Wees, de 
eigenaar van da t westelijke buurhuis , onder zijn dak een goot zou maken . Als reden voer
de Trijntje aan, da t "sey groot nadeel ende schaede" had aan "haer dack van he t waeter 't 
welke is vallende van gedaagdes huys". De daken waren toen meesta l met r ie t gedekt en 
dat was tamelijk kwetsbaar . Van Wees, die zelf in de Klapst raat woonde, bezat een aan ta l 
huizen in het dorp, onder andere op de hoek van de Kerkstraat en de Nieuwstraat , die hij 
ook niet zo goed onderhield.3 7 Toen Van Wees zich verweerde met te zeggen dat he t water op 
zijn eigen grond viel, antwoordde Trijntje dat dit bij zachte regen zo was, m a a r dat h e t 
water bij harde regen wel degelijk op haa r dak kwam en dat er vanouds een goot gelegen 
had, die voor gezamenlijke rekening was gemaakt . Tussen de hu izen was dus een smal le 
gang die tot h e t erf van Van Wees behoorde. Trijntjes b u u r m a n Pie ter van der Sluis en 
Jannigjen Gerr i ts Webbe waren met haa r meegekomen naar he t Rechthuys en konden dit 
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bevest igen. Ze zeiden, dat Van Wees inderti jd met Gerrit Webbe zaliger, voor gemene reke
ning een goot had gelegd, "welcke goot als nu door ouderdom vergaan is, m a a r tot evident 
bewijs als nog te sien is een houwvast aende muer daer deselve goot op gelegen heeft". De 
u i t spraak van schout en schepenen luidde dat opnieuw een gemeenschappelijke goot gelegd 
moest worden.3 8 

De weduwe Koek had twee zoons, Gerrit en Jan. Gerrit was in 1731 over
leden; toen werd op verzoek van zijn erfgenamen de waarde van het huis 
geschat . 3 9 Die was toen ƒ400. J a n Koek erfde het huis aan de Dannegracht 
en liet het na aan zijn weduwe Feijtje van Atteveld, die omstreeks 1740 in de 
Clap- of Herenstraat woonde. Het huis aan de Dannegracht zal na de dood 
van de weduwe van J a n Claassen Koek verhuurd zijn. H a a r kleinzoon 
Klaas Koek was op 30 november 1738 in de Pieterskerk te Breukelen ge
trouwd met de in Harderwijk geboren Catrina van Asselt. Zij hadden een 
slijterij op de hoek van de Brugstraat en de Herenstraat. Na de dood van zijn 
moeder verkocht Klaas Koek het huis aan de Dannegracht op 9 oktober 1750 
voor ƒ350 aan Jacob Schreurs.40 

1750 -1786 Jacob Schreurs 

De nieuwe eigenaar kon het huis niet direct betrekken, want in de koop-
voorwaarden stond dat het tot 1 mei 1751 was verhuurd aan Cornelis Jansz 
van den Boogert. Deze had in 1729 de betaling van dorpslasten in de Danne-
buur t overgenomen van zijn vader J a n Cornelisz van den Bogert, oud-tuin-
man op Nijenrode, die toen ongeveer 75 j aa r oud was.4 1 Cornelis betaalde tot 
1748 ƒ 1 dorpslasten voor dit huis. 

Jacob Schreurs was getrouwd met Stijntie Gerrits en had vijf kinderen: 
J a n , Gerri t , Cornelis, Geertruy en Christina Schreurs. Hij woonde al in de 
Dannebuur t , waar hij vanaf 1738 jaarl i jks 18 stuiver had be taa ld in de 
dorpslasten. In zijn nieuwverworven huis betaalde hij van 1751 tot 1787 
meestal ƒ 1,50 per jaar. In 1786 was hij weduwnaar geworden en verkocht 
hij met toestemming van zijn kinderen het huis voor ƒ 700 aan Pieter van 
der Heul . 4 2 

1786 - 1820 Pieter van der Heul en erfgenamen 

De t immermansknecht Pieter van der Heul4 3 en zijn vrouw hadden geen 
kinderen en benoemden tot hun erfgenamen hun nicht Lijsje Helmond, die 
me t de onderwijzer J a n J a n s e n te Zegveld getrouwd was, en h u n neef 
Evert Helmond te Uithoorn. Pieter betaalde in de Dannebuurt van 1786 tot 
1789 als bewoner 3 à 4 gulden dorpslasten per jaar en als eigenaar 10 stuiver 
klepgeld in 1791. In 1789 is hij verhuisd naar de Herenstraat , waar hij sinds 
1790 dorpslasten betaalde. 

1820 -1844 Jan Smit en zijn zoon Jan Jacobus Smit 

De erfgenamen verkochten in 1820 het huis aan de Dannegracht, dat in
tussen he t huisnummer 78 had gekregen, voor ƒ200 aan J a n Smit, timmer
m a n te Breukelen-St. Pieters.4 4 

Bij de instelling van het kadaster in 1832 was de tuinman J a n Jacobus 
Smit eigenaar.4 5 Het perceel kreeg de aanduidingen Sectie C nrs . 5 en 6 
(huis erf 1 roede 5 el; tuin 97 el). Het huis werd tot klasse 16 gerekend met 
een belastbare opbrengst van ƒ39 per jaar. 

1844 - 1856 Gerrit Duuring; Hermanus Hendrik Bekker en erfgenamen 

In 1844 werd Gerrit Duuring, die in 1823 de buitenplaats Vreedenoord 
had gekocht, eigenaar van dit huis aan de Dannegracht. Hij verkocht het 
nog datzelfde j aa r aan Hermanus Hendrik Bekker, de bode van de gerechts-
heerlijkheid Breukelen-Nijenrode die in de Kerkstraat woonde.46 Na diens 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 1, 1997 



34 

overlijden op 11 m a a r t 1849 werd het huis eigendom van zijn weduwe 
Helena van Stekelenburg en haar kinderen. Het huis werd toen door twee 
gezinnen bewoond en kreeg in het Bevolkingsregister van 1849 dan ook twee 
nummers . Het voorhuis werd Wijk A nr. 154, het achterhuis Wijk A nr . 155. 
De werkman J an Kapper woonde van 1849 tot 1872 met zijn vrouw en vier 
k inderen in he t voorhuis. In het achterhuis woonde de spoorwegwachter 
Willem Snel met zijn vrouw Anna Bekker en vijf kinderen. Anna was de 
dochter van de huiseigenaar Hermanus Bekker. Willem verhuisde na he t 
overlijden van zijn schoonmoeder in 1856 met zijn gezin n a a r h e t hu i s 
Kerkstraat 45. 

1856 - 1931 Dirk Koning en erfgenamen 

T i m m e r m a n Dirk Koning4 7 kocht het huis in 1856. Omdat het aan ta l 
woningen in Breukelen na 1849 toenam, kreeg het huis in het Bevolkings
register van 1860 de nummers A 165 en A 166, in 1875 A 186 en A 187 en in 
1890 A 225 en A 226. Het voorhuis werd door de familie Kapper bewoond, tot 
J a n in 1872 zijn vrouw verloor. Hij was toen 74 j aa r oud en zal bij zijn kinde
ren zijn gaan wonen. De volgende huurder , Gijsbertus Vermeulen , was 
een j a a r jonger, maar zijn vrouw werd in 1873 weduwe. Zij n a m toen twee 
bejaarde kostgangers in huis. Omstreeks 1875 huurde t i m m e r m a n Jacob 
van Lingen het voorhuis en woonde er 25 j aa r lang met zijn vrouw en twee 
kinderen. De volgende bewoners bleven er maar enkele ja ren . Dat waren 
achtereenvolgens schipper Nicolaas Boelhouwer, t i m m e r m a n G.J. Smink 
en smidsknecht Dirk Andries Takke. Van omstreeks 1908 tot 1943 woonde de 
in 1867 geboren schipper Boudewijn Vis met vrouw en vijf kinderen in het 
voorhuis. Tijdens de jaarlijkse overstroming van de Vecht, die vaak een tien
tal dagen duurde, woonde de familie Vis op de zolder. Omdat het voorhuis 
geen tuin had, deed moeder Vis de gezinswas in de steeg tussen de huizen. 

Het achterhuis bestond uit een keuken, een kamer met bedstede en een 
kleine zolder. In de aangebouwde keuken bevond zich de 1,70 mete r hoge 
toegangsdeur van deze woning. In 1856 kwam Johanna W. van Har l ingen, 
weduwe van H. Ketelaar, met haa r drie zoons in het achterhuis wonen. Het 
langst woonde er de tuinman Dirk Drost met zijn gezin. Hij huu rde he t 
achterhuis in 1860 en woonde er tot zijn vertrek naar Utrecht in 1899. Daar
na kwamen er de gezusters Ida en Wilhelmina Snel. Ida of Daat je was 
strijkster van beroep, maar had een zwakke gezondheid, waardoor ze niet 
Daatje Snel m a a r vaak Daatje Langzaam werd genoemd. Wilhelmina of 
Mijntje verkocht thee en koffie. Haar bestelwagentje, een soort hutkoffer op 
grote ijzeren wielen met massieve rubberen banden, kon net door de steeg en 
de poort naas t haa r huis.2 9 Het waren tamelijk deftige dames, die echter 
niet geheel in hun levensonderhoud konden voorzien en daarom werden 
bijgestaan door de diakenen van de Gereformeerde kerk.4 8 

Na het overlijden van Dirk Koning in 1883 erfden zijn weduwe Jacoba 
Doornenbal en haar dochter het huis. In 1886 kwam het in de kadas t ra le 
legger op naam van Jacoba's schoonzoon Nicolaas Wijnen, t i m m e r m a n te 
Maarsseveen, en in 1908 op naam van diens weduwe Jannet je Koning te 
Maarssen . Jannet je vermaakte in 1931 haa r huizen aan de Dannegrach t 
a a n de Diaconie van de Neder landsche Hervormde Gemeente te Breu
kelen.4 9 

1931 - 1969 Diaconie van de Nederlandsche Hervormde Gemeente 

Ook de diakenen verhuurden het huis, dat in 1920 de nummers Danne
gracht 12 en 13 had gekregen. De familie Vis bleef in het voorhuis wonen tot 
1942. In dat jaar kwam er de weduwe J. Keiman en in 1943 de weduwe D. 
Slotboom. Van 1944 tot 1948 woonde Gerrit van Os met zijn vrouw en twee 
dochters in het voorhuis, daarna gedurende twee j aa r J a n van Egdom met 
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zijn gezin en van 1950 tot 1955 de heer C. van der Velde met vrouw en kinde
ren. Wouter Nab woonde er met vrouw en dochter van 1955 tot 1959, daarna 
de alleenstaande Geeske Sukkel tot 1961 en Willem Dalhuizen tot 1965. 

Toen de gezusters Snel omstreeks 1931 naar het Korenpad waren ver
huisd, kwam Adriana Verschoof, de weduwe van H. Menke in het achter
huis wonen. Het diaconiehuis aan het Kerkplein, waar zij gewoond had, 
werd afgebroken en vervangen door twee huizen voor de families Matthes en 
Mur. De weduwe Menke wilde geen geld van de diaconie en werd door haar 
k inderen onderhouden, die h a a r ieder ƒ 1,00 per week gaven. Zoon Kees 
echter, die een groentenhandel had, betaalde ƒ1,50. Haar dochter Johanna 
of Anna, die j a ren lang in Den Haag "gediend" had, kwam later bij haa r 
moeder wonen en verzorgde die tot haar dood in 1944. Anna Menke bleef 
daarna in haar eentje in het achterhuis wonen tot ze in 1961 overleed. De 
weduwe Geertruida van Vliet woonde er daarna tot 1968. Na haar vertrek 
verkocht de diaconie het huis. 

1969 -1970 C.W. de Leede 

De nieuwe eigenaar was de heer C.W. de Leede, die Het Regthuys van 
Breuke l en exploi teerde. Hij liet het huis verbouwen door t i m m e r m a n 
Gerwig, die de t u s s e n m u u r verwijderde. De heer en mevouw De Leede 
hebben het huis verkocht nadat hun kind in de Danne was geraakt en ver
dronken. De kopers waren de heer en mevrouw Albers. 

1970 - heden Johan Jan Albers en Neeltje Cornelia van Os 

Mevrouw Albers had een speciale band met het huis, want zij was in het 
voorhuis geboren toen haar ouders daar van 1944 tot 1948 woonden. De nieu
we eigenaars l ieten h u n oom, aannemer J . Oosterom te Breukelen, een 
nieuwe voorgevel in het huis zetten. De muren, die geen spouw hadden, en 
het dak kregen een grondige opknapbeurt. Bij het inrichten van hun tuin 
vonden ze verschi l lende m u n t e n , waarvan de oudste u i t 1739 s t amde . 
Omstreeks 1993 zijn het dak en de muren beter geïsoleerd en is de achter het 
hu i s gebouwde keuken door een nieuwe vervangen. In he t a r t ike l dat 
mevrouw Albers in 1989 over haar huis schreef, vertelde ze dat het voor hen 
een genoegen was om in dit historische pand te wonen.31 Dat is ook nu nog 
het geval. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1996. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 9 en 10. Het huis Vecht en 
Dam tot 1805 en Het huis Vecht en Dam na 1805. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
11, nr. 4, blz. 195 - 208 en nr. 5, blz. 258 - 271. Op blz. 268 staan in de laatste alinea twee fouten. De 
derde voornaam van de heer Molenkamp is niet Cornells, maar Carel. De eerste zin moet luiden: Na 
het overlijden van zijn grootvader in 1980 werd Rudolf Molenkamp, samen met zijn echtgenote 
Cornelia Leeman, op 1 december 1980 eigenaar van het buitenplaatsje. 

2 Rechterlijke Archieven (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over ca. 1523 - 1677. 

3 Huisarchief Vechte en Dam, Copia authentica vande Coopconditien wegens het Huijs gecompeteert 
hebbende Jacob de Kinder ende nu de Heer Johan Vander Voort, d.d. 11.11.1682: "streckende voor uijt 
de Rev ie re de vech t tot a c h t e r a a n t Erf Van Hendr i ck Corne l i s sen Cui jpe r toe". Archief 
Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, fol. 143 -145, t ransportakte d.d. 27.8.1686. 

4 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 50 - 51, transport van het middenhuis d.d. 15.6.1706: "daer 
ten oosten Pieter Hendriks van de Sluys". Huisarchief Vecht en Dam, Verheffingh van 't Leen door 
Johanna van der Voort, d.d. 12.11.1726: "streckende uijt de Vecht tot agter aan het Erf van Pieter 
Hendricksz vander Sluijs kuijper". 

5 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 40, Uytzettinge 
van Dorpslasten en Kostergeld 1728 - 1729. 

6 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 188 - 189, transportakte d.d. 1.11.1692 van het op 25.10.1692 
verkochte "huys en erves daer Oostwaerts de plaets ofte nieuwe straat". De kopers waren Cornelis 
Thonisz van Loenen en Pieter Hendriks van de Sluis. In 1721 waren Pieter en Antony Cornelisz van 
Loenen samen eigenaar van dit pand, in 1729 was Pieter alleen eigenaar (Archief Dorpsgerechten, 
inv. nr. 361, open rechtsdag d.d. 6.8.1721 en inv. nr. 366, fol. 240, akte d.d. 9.6.1729). 
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7 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 524, Machtiging voor Adriaen vander Cruys tot 
verkoop van grafstede in de Heilige Stee in de Kalverstraat te Amsterdam d.d. 28.7.1704; idem inv. nr. 
527, machtiging d.d. 13.7.1716; idem inv. nr. 529, fol. 184, Machtiging voor Gerrit van Rusten door 
J o h a n n a van der Voort als mede-erfgenaam van wijlen Abighell van der Voort d.d. 21.12.1726. 

8 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 32, Uytzettinge van Dorpslasten en Kostergeld 
1720 - 1721. 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 11 verso, d.d. 16.6.1750: Transpor t van huis door Mar ia 
vander Sluys t.b.v. Pieter van Steekelenburgh. 

10 Trouwboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Rijksarchief te Utrecht) , 
inv. nr. 58: "Hendrik Pietersz vander Sluys, J.M. alhier te Breukelen, geassisteerd met zijn vader Pieter 
vander Sluys, en Zwaantje Smallenberg, J.D. van Cortehoeff doch mede wonende te Breukelen, ge
assisteerd met h a a r vader Gerbregt Smallenbergh te Cortenhoeff; 11 October 1731". 

11 De familierelatie tussen Anthony en Maria is niet helemaal duidelijk. Haar vader was van 1692 tot 
1721 wel samen met de familie Van Loenen eigenaar van een huis op de Nieuwstraat , m a a r was 
waarschijnlijk niet met hen verwant. Anthony was de zoon van bakker Cornelis van Loenen en 
Jacobje Óucoop. Op 5.5.1743 trouwde hij te Amsterdam voor de vijfde maal, nu met Geertruid van 
der Sluys, geboortig uit Nieuwersluys. Zij kan een nicht van Maria zijn geweest, waardoor dan de 
aanduiding "neef voor Anthony verklaard is. Voor Anthony van Loenen zie: H.J . van Es , 1993. 
Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 8, nr. l ,b lz . 3 3 - 4 5 . 

12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 63, Verklaringen voor Schout en Schepenen d.d. 22.1.1755. 
13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 11 verso, d.d. 16.6.1750: Transport van huis door Maria van 

der Sluys ten behoeve van Pieter van Steekelenburgh. 
14 Doopboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Breukelen (Rijksarchief te Utrecht) , 

inv. nr. 56, in data 21.8.1729,13.1.1732 en 9.6.1737. 
15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 84 - 85, testament op langstlevende van Pieter van Stekelen

burg en Jacomijntje van der Leemkolk, egtelieden. Idem fol. 86, d.d. 4.1.1757: t ransport huis aan 
Danne door Evert Beyering, gekocht van Pieter van Steekelenburg "volgens Coopconditie in dato 
20 November 1756 te Breukelen gepasseert". Trouwboek van de Nederdu i t sch Gereformeerde 
Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Everardus Beyring, J.M. geboortig van Linrik uyt het Graafschap 
Teckelenburg (acte van consent van zijn moeder Margarieta Beyring) en Maria Stekelenburg, J .D. ge
boren en wonende te Breukelen, geassisteert met haar vader Peeter van Steekelenburg wonende al
hier; alhier in de kerk getrouwd den 22 April 1753". 

16 H. van Walderveen, 1993. Breukelse leenakten uit 1757 en 1796. Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jaargang 8, nr. 3, blz. 130. Archief Historische Kring Breukelen, inv. nr. DA 2502, leenakte Nijen-
rode d.d. 4.1.1757 wegens verkoop van een erfje "zijnde het oostelijk deel van een gewezen boom
gaard strekkende van het huis van Pieter van Stekelenburg zuidwaarts tot aan het erf van de Wed. 
Bonecamp, daar ten oosten de heer Joan Stoesak en ten westen Jacob Schreurs met het westelijk ge
deelte van de voornoemde boomgaard". 

17 Trouwboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Everd Beyering, 
weduwnaar van Mar ia van Steekelenburg wonende alhier en Christiena Beek, jongedochter geboor
tig van Vendelo, t hans wonende te Amsterdam. Alhier in de kerk getrouwd op den 8sten Mey 1763". 

18 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Leyste en Summiere Staat van alle de in-
woonderen van breukelen Nijenrodes Geregte beneffens haar bestaan en conditie in dato den 2 May 
1783. Op nr. 135 van deze lijst staat Eevert Spier met een zetting van 6 gulden. Dat is geen hoog be
drag, want bij nr. 134 staat: "De Hr. J. Stoesak schout van deesen geregte, 4 persoonen boven 10 jaar , 
is gezet op 32 gulden". Bierbrouwer Cors de Jongh staat op nr. 141 met 8 personen ouder dan 10 jaar , 
een zetting van 72 gulden en voor zijn "brouwersneeringe" nog eens 225 gulden per j aa r . Op nr . 163 
(in de Achterstraat) staat: Johannes Frowijn, hoedemakersbaas, 6 personen boven en 1 onder de tien 
jaar , gezet op 30 gulden. 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij kunnen dragen in het Klepgeld, getekend 
18 november 1790. 

20 Oud Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 120, Uy t se t t inge van 't Sa la r i s van de 
Klepperman op desen 12en May 1711; idem vanden Nagtwaker off Klepperman van den Dorpe inge
gaan den l en J a n u a r y 1723. Teunis Joosten, Klepperman comt voor Zijn Jaerlijcx t ractement volgens 
publycque aennemingh deses van 90 gulden. 

21 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 182 verso, registratie van ter leen en in gebruik gegeeven goe
deren, d.d. 29.4.1788. 

22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 143, d.d. 29.7.1806: "Transport van twee huysen aan de hr. 
Schuurman op de dangraft". 

23 Huisarchief Vecht en Dam, machtiging te Rheine d.d. 15.6.1811 en t ransportakte Vechtendam d.d. 
6.7.1811, waarin tevens t ransport van "nog een Huijs en Ere staande en geleegen als voren aan den 
Danne, daar ten oosten het vorig Perceel en ten Westen Pieter van der Heul naast geërfd en gelegen 
zijn, zijnde dit perceel almeede van Ouds Leenroerig geweest aan den Huize Nijenrode, gemerkt No. 
79 int rood". 

24 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), artikel 37 ten name van de 
Weduwe B. van Eyk, rentenierster; regels 5 en 6: Sectie C nr. 3 en 4. Zie over het echtpaar Van Eijk ook 
dit tijdschrift, j aa rgang 11 (1996), blz. 259 - 261. 

25 Huisarchief Vecht en Dam, proces Verbaal van Publieke Verkoop, d.d. 30.3.1833. 
26 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 154 ten name van Hendrik Gerrit Vorkink, kleermaker; 

overschrijving in dienstjaar 1895 naar art. 881 ten name van Anton Vorkink en Cornelia Vorkink. 
Verkoop in d.j. 1901. 

27 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 863 nrs. 3 en 4 ten name van Johannes Louis Spijker, 
loodgieter te Breukelen; in d.j. 1911 successie en overschrijving op n a a m van Pieter Gerardus Spijker 
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te Maarsseveen; in d.j. 1920 successie en overschrijving op n a a m van Hendrina van der Meulen, 
weduwe van P.G. Spijker. Verkoop in d j . 1923. 

28 De in 1913 geboren en in 1997 overleden Gijs van Dijk vertelde me in 1989 dat Van Donselaar ook 
doodgraver was en bij het ruimen van graven de kunstgebitten verzamelde. Hij had er een doos vol 
van. Op een avond had een spreker die in de Christelijke Bewaarschool (nu Kerkbrink 13) zou op
treden, op het station een koek gekocht en daarop zijn gebit gebroken. Toen de voordracht daardoor 
dreigde niet door te gaan, liet de voorzitter gauw de doos bij Van Donselaar halen en kon de spreker er 
een passend exemplaar uitzoeken. Na afloop van de voordracht zei de spreker, dat hij het gebit wel 
wilde houden. Hij veranderde echter van gedachten toen hij de herkomst vernam. 

29 Interview met mevrouw E. Kuiper-Spee te Breukelen op 4.1.1988. 
30 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 1229 nrs . 1 en 2 ten name van J a n Dirk Klarenbeek, tim

merman te Breukelen-Nijenrode. Inschrijving in d.j. 1923; in d.j. 1934 op naam van Anna Hendrika 
Borgstede, weduwe van J.D. Klarenbeek c.s. Verkoop in d.j. 1953 naar art. 1848 nrs. 1 en 2 t.n.v. 
Hendrik Bruins, zand- en grindhandelaar te Breukelen. 

31 N. Albers - van Os, 1989. Een familie van nu in een huis van toen: Dannegracht 12 - 13. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 3, blz. 149 -151 . 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 55, transport d.d. 30.11.1680. 
33 Archief Dorpsgerechten, inv. nr, 365, fol. 113 - 114, d.d. 5.3.1685. 
34 Trouwboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: getrouwd op 21 

maart 1691 Wilhelmus Jansen van der Horst J.M. en Jannetje Gerrits Webbe, J.D., beide te Breukelen; 
getrouwd op 26 m a a r t 1699 Jasper J a n s Bonekamp, J.M. van 't Vrieseveen, wonende te Amsterdam 
en Margrietje Gerrits Webbe J.D. wonende alhier te Breukelen. 

35 Volgens Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 48 - 49, d.d. 4.8.1706 had Gerrit Gerritsz Webbe aan 
de kinderen van zijn dochter Jannigje gelegateerd: een huis aan de westkant van de Dannestraat ten 
noorden van de Danne en een hofstede met de ruïne van een huis en 8 morgen land in Oud Aa tussen 
de Oud Aasche dijk en de Boschdijk. Hun vader Willem van der Horst liet dit onroerend goed op 
16.12.1706 overschrijven op naam van de onmondige kinderen van zijn vrouw, tezamen met allerlei 
roerende goederen, onder andere 4 tafels, 7 stoelen, 4 schilderijen, een "kinderkackstoel" en een 
"vincketouw met koperdraet". 

36 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 47, t ranspor t d.d. 10.2.1706. Idem, fol. 5 0 - 5 1 , Copia 
Coopcedulle d.d. 10.12.1705 en transport d.d. 15.6.1706. 

37 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, open rechtsdag d.d.6.8.1721, waar Pieter van der Sluis en 
Anthony van Loenen van Albert van Wees een schriftelijke verklaring eisen van hun overeenkomst, 
dat Albert de goot tussen hun woningen "eeuwiglijk en erffelijk behoorlijk soude onderhouden ". 

38 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, open rechtsdag d.d. 9.4.1721. 
39 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 2, Estimatie op verzoek van de Collatérale Erfgenamen van 

Gerit J a n s Cock op 20.12.1731. 
40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 13 recto en verso, t ransport d.d. 9.11.1750. 
41 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, verklaring d.d. 20.12.1734, omtrent de begroeiing ten westen van 

de korenmolen. Zie ook: 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 het bijzonder blz. 72. 

42 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 161 verso, d.d. 8.12.1786 en fol. 164 - 165, t ransport d d 
5.1.1787. F 

43 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Leyste en Summiere Staat van alle de in-
woonderen in dato den 2 May 1783, vermeldt hem onder nr 59 (in de Herenstraat) als alleenstaande 
t i m m e r m a n s k n e c h t m e t een ze t t ing van 7 gulden per j a a r . Volgens het Trouwboek v a n de 
Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Breukelen was hij geboren te Loenen en weduwnaar 
van Wijntje Hoog toen hij op 18.7.1784 trouwde met Stijntje Helmond "jonge dochter geboren onder 
en wonend te Breukelen". 

44 Notarieel Archief, inv. nr. 556, akte nr. 11, d.d. 29.2.1820. 
45 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 122 ten name van J a n Jacobus Smit; Sectie C nr. 5 en 6. 

Verkoop d.j. 1845 naar art. 33, nrs. 86 en 87 ten name van Gerrit Duuring, makelaar te Rotterdam. 
46 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 256 nrs. 1 en 2 ten name van Hermanus Hendrik Becker, 

bode te Breukelen; in d.j. 1851 overgeschreven naar art. 9 nrs . 13 en 14 ten name van Hermanus 
Hendrik Becker, overleden 11.3.1849, successie in d.j. 1851; naar art. 411 nrs. 6 en 7 ten name van 
Helena van Stekelenburg, weduwe van H.H. Becker. Verkoop in d.j. 1857 naar art. 436 nrs 4 en 5 ten 
name van Dirk Koning. 

47 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 436 nrs. 4 en 5 ten name van Dirk Koning, t immerman 
te Breukelen-Nijenrode; in d.j. 1884 naar art. 298 nrs . 12 en 13 ten name van Jacoba Doornenbal, 
weduwe van Dirk Koning; daarna naar art. 755 nrs. 11 en 12 ten name van Jacoba Doornenbal, 
weduwe van Dirk Koning, een t immermanszaak uitoefenende te Breukelen-Nijenrode. In d.j. 1887 
naar haa r kinderen. 

48 H.J. van Es, 1993. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Historische Reeks Breu
kelen / Uitgeverij Verloren, Hilversum, blz. 112. 

49 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 768 nrs. 1 en 2, ten name van Nicolaas Wijnen, timmer
man te Maarsseveen; in d.j. 1908 naar art. 1037 nrs. 1 en 2 ten name van Jannetje Koning, weduwe 
van Nicolaas Wijnen, Maarssen. In d.j. 1932 naar art. 1479 nrs. 1 en 2 ten name van Diaconie der 
Nederlandsch Hervormde Gemeente van Breukelen-Nijenrode, p.a. W. Melder, Stationsweg 45, Breu
kelen. In d.j. 1969 vond een verbouwing plaats, waarna het huis met behoud van het kadas ternummer 
werd ingeschreven op regelnr. 51 van art. 1479. Verkoop van Sectie C nr. 5 en 6 in d.j. 1970 naar art . 
2752 nr. 1 en 2 ten name van C.W. de Leede. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwachters , 
1911 - 1924 

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

Dit artikel is de negende aflevering in deze serie.1 In de periode 1911 - 1924 
kreeg veldwachter J. Plaizier te maken met twee burgemeesters als hoofd 
van de plaatselijke politie, tevens hulpofficier van justitie. Burgemeester 
H.P.F, van Roosendaal Jr overleed in 1915 na een ernstige ziekte. Bij Konink
lijk Besluit nr. 22 werd op 30 september 1915 B. Calissendorff benoemd tot 
burgemeester van de gemeente Kockengen en Laag Nieuwkoop.2 Op 21 okto
ber werd Calissendorff met zijn moeder in een open landauer in optocht 
naar het gemeentehuis gebracht, voorafgegaan door de muziekvereniging 
Crescendo uit Kockengen.3 De veldwachter werd op die dag geassisteerd 
door twee rijksveldwachters. 

Sollicitatie en benoeming van de nieuwe veldwachter 

Na het vertrek van veldwachter P. van der Jagt plaatste burgemeester 
Van Roosendaal in november 1911 een advertentie in het Algemeen Politie
blad voor de functie van veldwachter voor de gemeente Kockengen en Laag-
Nieuwkoop.4 Hierop kwamen vele reacties. Op de daarna opgemaakte 
staat van voordracht stonden tenslotte: de 35-jarige gemeenteveldwachter J. 
Plaizier,5 de 32-jarige agent van politie J. Kerver en de 38-jarige gemeente
veldwachter P. Grüne. Deze voordracht ging vergezeld van een brief van de 
burgemeester met zijn motivatie voor de keuze van deze drie kandidaten.6 

Van deze drie werd Johannes (John) Plaizier, geboren te Zevenhuizen op 
19 januari 1876, Nederlands Hervormd, vader van drie kinderen van 5, 9 
en 13 jaar (de laatste al in dienstbetrekking), door de Commissaris der 
Koningin met ingang van 1 januari 1912 tot veldwachter benoemd. Hij was 
voordien gemeenteveldwachter in Hillegersberg. Als reden voor zijn sollici
tatie had hij positieverbetering opgegeven; hij werkte in nachtdienst.5 Hij 
aanvaardde de aanstelling per brief aan de burgemeester.7 Zeer kort daarna 
volgde tevens zijn aanstelling als onbezoldigd rijksveldwachter.8 

Baldadige jongens probeerden strafte ontlopen 

Op 8 januari 1912 belden J.M. Gersen en G. de Langen bij burgemeester 
Van Roosendaal aan en vroegen hem te spreken. Zij wilden iets bekennen. 
De burgemeester liet hen binnen en hoorde van hen dat zij met z'n zessen 
haken van de muren van enige huizen hadden getrokken en in het water 
gegooid. Zij boden aan de schade te vergoeden als er geen straf zou volgen 
en het proces-verbaal dat veldwachter Plaizier had opgemaakt niet naar de 
Officier van Justitie zou worden gestuurd. 

De burgemeester zei toe hierover na te denken, maar besloot toch een 
vervolging in te laten stellen, mede vanwege de vele klachten over vernielin
gen waarbij de daders onbekend waren gebleven. Ook hadden de jongens 
geen berouw getoond over wat zij hadden gedaan. Van Roosendaal was van 
mening dat men de nieuwe veldwachter aan het "uitproberen" was. De 
ingezetenen waren dankbaar dat de veldwachter de schuldigen had kunnen 
vatten en mede om diens prestige te vergroten verzocht de burgemeester de 
Officier van Justitie te Utrecht om een strenge vervolging.9 

In een tweede brief aan de Officier van Jus t i t ie werd melding g e m a a k t van zodanige 
verklar ingen van de verdachten dat de minst schuldigen als getuigen tegenover de overi-
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gen zouden k u n n e n optreden.1 0 Een repr imande door de burgemeester en schadevergoe
ding l a t en be ta len zou niets ui t r ichten, daar ze alweer op zondagavond 21 j a n u a r i een 
pakhu i s , beschermd met zwaar ijzergaas, moedwillig hadden vernield. De burgemees te r 
verzocht nogmaals hen voor de rechter van instructie te dagen. Mocht daa rna "onverhoopt" 
niet tot strafvervolging worden overgegaan, dan zou dat toch meer indruk op hen maken 
dan seponering. Desnoods kon de zaak voor de kantonrechter komen als s t raa t schender i j . 
Bij he t geheel uitblijven van vervolging viel te vrezen dat de beklaagden voor taan nog 
bruta ler te werk zouden gaan. De burgemeester gaf dus aan hoe ernstig hij de zaak vond. 

Eenvoudige mishandeling 

Ook Kockengense vrouwen konden hun boekje ver te buiten gaan. Tegen 
Mar ia Smaling-Heger, echtgenote van Willem Smaling, maak te de veld
wachter op 31 mei 1912 proces-verbaal op wegens mishandeling. De vrouw 
sloeg en kneep kinderen uit de buurt. Zij stond bekend als zeer bru taa l en 
schold tegen iedereen. Hillegonda Stam was door haar in de rug gestompt 
en met een dweil geslagen.11 De Officier van Justitie vroeg de burgemeester 
naa r de wenselijkheid van vervolging en wilde weten of Hillegonda ook pijn 
had geleden door het stompen en slaan.1 2 

Pensioenregeling voor de veldwachter 

Op 29 september 1913 ontving het gemeentebestuur van Kockengen een 
circulaire van Gedeputeerde Staten van Utrecht omtrent een pensioenrege
ling voor gemeenteambtenaren en hun weduwen en wezen; dit in verband 
met het in werking treden in 1913 van de Pensioenwet en de Weduwenwet 
voor gemeenteambtenaren. De terzake genomen besluiten omtrent de uitvoe
r ing daarvan door de gemeenteraden moesten ter goedkeuring aan Gedepu
teerde Staten worden voorgelegd.13 

De gemeenteraad van Kockengen stelde op 27 oktober 1913 voor haa r amb
tenaren een voorlopige lijst van jaarsa lar issen/pensioengrondslagen vast: 
ƒ 356,66 (als veldwachter) + ƒ 30 (als gemeentebode) voor J. Plaizier, ƒ50 voor 
M.E. van Heems (schoonmaakster), ƒ 36 voor R. Vos (klokkenluider), ƒ25 
voor G.J. Peters (opzichter der begraafplaats), ƒ 44 voor J. Massop (wegwer
ker) en ƒ 14 voor J. Okkerman (oppasser der brandblusmiddelen).1 4 Alleen 
J . Plaizier kwam in aanmerking voor de opbouw van pensioenrechten. 

Gemeenteambtenaren mochten kiezen of ze van de nieuwe wetten gebruik wensten te 
maken , waarbij ze zich dan moesten inkopen. Desgewenst mochten ze ook verk la ren bui
ten de toepassing der wetten te willen blijven. Het risico bestond dan echter dat ze la ter als
nog, bijvoorbeeld wegens invaliditeit, ten laste van de gemeente zouden komen.1 5 

In oktober 1915 deelde de Commissaris der Koningin mee dat veldwachters voortaan op 
60-jarige leeftijd me t pensioen zouden gaan.1 6 

Het ambt van politieambtenaar ook in trek by Kockenezen 

Uit een verzoek om inlichtingen uit 191417 van de politie te Vlaardingen 
zien wij dat een vaste baan bij de politie aantrekkelijker werd gevonden dan 
broodjes bakken. Gerrit Brunt, een 21 j aa r oude bakkersknecht, had gesolli
citeerd n a a r de functie van agent bij het Vlaardingse politiekorps. Brun t 
was geboren op 8 maar t 1893, was 1,75 meter lang en goedgekeurd voor de 
mil i ta i re dienst , zo schreef de burgemeester van Kockengen naa r Vlaar-
din-gen. Brunt was van nette burgerafkomst, Nederlands Hervormd en was 
mat ig me t alcohol. Met politiek liet hij zich niet in en hij was de Anti-
Revolutionaire beginselen toegedaan. Niets stond volgens de Kockengense 
burgervader een opleiding tot politieambtenaar in de weg.18 

Gijsbertus Verlaan uit Abcoude, 24 jaar oud, die vanaf zijn geboorte tot 1905 in Kocken
gen h a d gewoond, solliciteerde in 1914 naar de functie van agent van politie in Amster
dam. Aan de burgemeester van Kockengen werden inlichtingen omtrent zijn persoon en 
ged rag gevraagd. 1 9 
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Mobilisatie in Wereldoorlog I (1914 -1918) 

Het Nederlandse leger werd in 1914 gemobiliseerd in verband met de 
dreiging van een Duitse aanval op ons land. Het Duitse leger was België al 
binnengevallen. Veel Belgische militairen vluchtten naar Nederland, daar 
ons land zich neutraal had opgesteld. Zij werden geïnterneerd in kampen, 
onder andere in Zeist, Amersfoort en Nunspeet. 

Door de mobilisatie konden ook politieambtenaren worden opgeroepen 
voor militaire dienst. De Commissaris der Koningin vroeg per circulaire 
aan alle burgemeesters in de provincie of er ook dienstplichtig politieperso
neel aan het leger ter beschikking kon worden gesteld.20 De burgemeester 
van Kockengen kon zeggen dat dit in zijn gemeente niet het geval was.21 

Door deze oorlog was er veel gebrek aan etenswaren en brandstoffen. De 
aanvoer van kolen en turf bijvoorbeeld was erg moeilijk. Toen waren er ook 
al lieden die er beter van probeerden te worden. Zo werd in 1916 een scheeps
lading turf uit Wilnis, die zwart verhandeld zou worden, door de veldwach
ter in beslag genomen. Onder toezicht van Plaizier werd de schuit gelost en 
de brandstof onder de bevolking van Kockengen verdeeld.3 

P R I J Z E N VAN L E V E N S M I D D E L E N . 

A R I I K \l L. I-: N. 
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Afb. 1. Een door 
de Bond van Ge
m e e n t e - P o l i t i e 
beambten in Ne
d e r l a n d s a m e n 
gesteld overzicht 
v a n de p r i j z e n 
v a n l e v e n s m i d 
de l en v a n 1893 
to t mei 1915, 
w a a r b i j de p r i j 
zen van 1893 op 
100 zijn ge
s t e ld . 1 5 W e r e l d 
oorlog I b r a k in 
juli 1914 uit . 
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Prijsstijgingen tijdens Wereldoorlog I 

Het bestuur van de Bond van Gemeente-Politiebeambten schreef in 1915 
aan alle gemeenteraden dat men zich zorgen maakte over de armoede waar
in veel lagere politiemensen moesten leven. Het was van groot belang dat 
hun onafhankelijkheid gewaarborgd zou blijven en ze niet in de verleiding 
zouden komen door het aannemen van giften hun zelfstandigheid te verlie
zen. Toen het j aa r tevoren de oorlog uitbrak, werden veel bezuinigingsmaat-
regelen genomen, waaronder het bevriezen van salarissen, ook van politie-
dienaren. Een bijgesloten overzicht van prijsstijgingen in de oorlogstijd (zie 
Afbeelding 1) toonde aan dat die zorg niet ongegrond was.1 5 Op een zelfde 
v raag van Gedeputeerde Sta ten in oktober 1916 antwoordde de raad van 
Kockengen dat de veldwachter een salaris genoot van ƒ 425, plus ƒ 183,50 aan 
neveninkomsten (vergoedingen voor kleding en onderhoud van zijn rijwiel 
n ie t meegerekend) , en aan tijdelijke inkomsten (duurte toeslag) ƒ 46; in 
totaal derhalve ƒ 654,50. Hij huurde echter een huis met een grote tuin voor 
slechts ƒ 50. Tevens ontving hij als bode bij huwelijksvoltrekkingen fooien; 
dit was in de ogen van de raad afkeurenswaardig, maar moeilijk te verande
ren. Al met al vonden ze het veldwachterssalaris wel voldoende om daar 
behoorlijk van te kunnen leven.22 

In november 1918 ging opnieuw een schrijven van de Commissaris der Koningin uit 
over de bezoldiging van de veldwachters.23 Het aanvangssalaris van een rijksveldwachter 
bedroeg minimaal ƒ 1060, zodat een aanvangssalaris voor een gemeenteveldwachter van 
ƒ 1000 redelijk geacht werd. B & W schreven in april 1919 terug, dat de inkomsten van de 
veldwachter ƒ541 voor Kockengen en ƒ267,50 voor Laag-Nieuwkoop bedroegen, in totaal 
ƒ 808,50. Daarnaast had hij echter allerlei neveninkomsten: als bode van vier waterschap
pen ca. ƒ 60; als magazijnmeester van het Groene Kruis ƒ 30; inkomsten van de verkoop 
van groenten uit zijn grote tuin en uit een ander door hem gekocht stuk land; fooien bij 
huwelijksvoltrekkingen (per jaar zo'n tien huwelijken in Kockengen en zes in Laag-
Nieuwkoop). Zijn echtgenote verdiende bovendien nog ƒ 60 per jaar als schoonmaakster 
van het gemeentehuis. Dat alles moest voldoende zijn om zijn dienst onafhankelijk te 
kunnen vervullen; een loonsverhoging leek de raad opnieuw niet nodig.24 

Bezoek van de Commissaris der Koningin aan Kockengen 

De Commissar is der Koningin in de provincie Utrecht , Mr Dr F.A.C. 
Graaf van Lynden van Sandenburg, legde werkbezoeken in de hele provincie 
af. In september 1916 deed hij ook de gemeente Kockengen aan. Veldwachter 
Plaizier moest daarbij het nieuwsgierige publiek op een afstand houden.3 

Andere archiefindeling en vernietiging van archiefstukken 

Na 1915 werden de brievenboeken en de verzamelboeken met ingekomen 
s tukken als zodanig afgeschaft. De uitgegane en ingekomen stukken wer
den voortaan per onderwerp gearchiveerd, waardoor het zoeken naa r infor
matie over het doen en laten van de veldwachters tijdrovender is geworden. 
Uit het tijdvak 1916 - 1934 werden ook nog veel archiefstukken vernietigd, 
waardoor kostbaar historisch materiaal verloren ging. Uit fotoboeken en 
prentbriefkaarten is nog iets uit die tijd terug te vinden; alleen is het jam
mer dat geen authentiek stuk daarover wat meer kan vertellen. 

Stationering van een rijksveldwachter in Kockengen 

De jarenlange smeekbeden van de burgemeesters om permanente onder
steuning door de rijksveldwacht werden in 1919 verhoord. De eerste rijks
veldwachter kwam uit Laag-Nieuwkoop. Hij heette Kornelis Koers en was 
agent van politie in Amsterdam geweest. Lang bleef hij niet: van 24 april 
1919 tot 20 oktober 1920. Hij kreeg Vinkeveen als nieuwe standplaats en bleef 
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Afb. 2. Op een foto uit omstreeks 1930 staat veldwachter De Graaf bij een keuring van trek-
honden. In zijn rechterhand heeft hij een meetlat om de schofthoogte van een hond te meten. 
Links op de foto staat rijksveldwachter L. Kole. Naast Kole staat burgemeester B. Calissen-
dorff. Naast De Graaf de dierenarts G.J.W. Schoenmaker, die de keuring verrichtte. De 
man met baard en een hond aan de lijn is Hein Griffioen. De melkkar met hond eronder is 
van Jan Oosterom. Op de achtergrond de kruidenierswinkel van Maarten van Dijk (om
streeks 1950 opgeheven; woning daarna verbouwd). (Foto-archief voormalige Gemeente 
Kockengen.) 

dus wel in de omgeving van Kockengen. Zijn opvolger was Arie Tempelman. 
Hij was gemeenteveldwachter in Bodegraven geweest en daarna overge
gaan naar de beter betaalde rijksveldwacht. Tempelman bleef tot 1921 in 
Kockengen dienst doen, waarna hij in Koudekerk werd gestationeerd. Hij 
werd in dat jaar opgevolgd door L. Kole. 

Ontslag veldwachter Plaizier en benoeming nieuwe veldwachter 

Volgens het bevolkingsregister van Kockengen is Plaizier daar tot 1924 
veldwachter geweest. Daarna verhuisde hij naar Den Haag. De burge
meester zag zich wederom genoodzaakt een advertentie in het Algemeen 
Politieblad te plaatsen voor een nieuwe veldwachter in Kockengen en Laag-
Nieuwkoop. Er zullen evenals voorgaande keren vele sollicitaties zijn binnen
gekomen. Een daarvan was van Henri de Graaf, geboren in Borculo op 30 
oktober 1894.25 Hij kwam uit Woerden. Over hem is weinig in het archief 
te vinden, maar oudere inwoners uit Kockengen zullen zich hem wellicht 
herinneren. Veldwachter H. de Graaf bleef tot 30 april 1931 in Kockengen, 
waarna hij veldwachter werd in Doorn. Dit was voor de burgemeester aan
leiding om wederom naar een opvolger van de veldwachter uit te kijken. 

Noten 

1 De delen 1 - 8 in deze serie verschenen in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, 
blz. 104 -111; nr. 4, blz. 210 - 217; jaargang 8, nr. 1, blz. 14 - 21; nr. 2, blz. 86 - 93; nr. 4, blz. 201 - 206; jaar
gang 9, nr. 2, blz. 100 -106; nr. 4, blz. 207 - 216; en jaargang 10, nr. 3, blz. 160 -166. 
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2 Archief van de voormalige Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breukelen) (verder afgekort als 
Archief Kockengen), inv. nr. 226. Ingekomen stukken 1915. Daarin: brief van de Commissaris der 
Koningin aan B & W van Kockengen omtrent benoeming burgemeester, d.d. 6 oktober 1915. J .C. 
Jongeneel (Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente Kockengen, 1980) schreef door zijn hele 
boek heen de naam van de burgemeester foutief als F.H.P. Roosendaal. 

3 A. van Dongen e.a. (Red.), 1980. Groeten uit Kockengen. Drukkerij Mar t Spruijt, Amsterdam, onge-
pagineerd. 

4 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Kopieboek van uitgaande stukken (voorheen Brievenboek geheten) 
december 1908 - december 1915. Daar in : 1911, Nr . 229/617, brief van de b u r g e m e e s t e r van 
Kockengen aan het ministerie van justitie omtrent oproeping gemeenteveldwachter, d.d. 17 novem
ber 1911. 

5 Archief Kockengen, inv. nr. 222. Ingekomen stukken 1911. Daarin: Nr. 114, sollicitatiebrief J . Plaizier, 
d.d. 28 november 1911. 

6 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1911, Nr. 242/661, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Commissaris der Koningin omtrent benoeming veldwachter, d.d. 11 december 1911. 

7 Archief Kockengen, inv. nr. 222. Daarin: Bedankbrief J . Plaizier, d.d. 20 december 1911. 
8 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1912, Nr. 2/2, brief van de burgemeester van Kockengen aan 

de Inspecteur der Rijksveldwacht te Utrecht, d.d. 3 januar i 1912. Tevens Archief Kockengen, inv. nr. 
223. Ingekomen stukken 1912. Daarin: brief van de Commissaris der Koningin aan de burgemeester 
van Kockengen, d.d. 2 februari 1912. 

9 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1912, Nr. 22/30, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Officier van Just i t ie te Utrecht omtrent proces-verbaal J.M. Gersen c.s., d.d. 10 januar i 1912. 

10 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1912, Nr. 33-30, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Officier van Just i t ie te Utrecht omtrent proces-verbaal J.M. Gersen c.s., d.d. 24 januar i 1912. 

11 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1912, Nr. 110/248 en 111/254, brieven van de burgemeester 
van Kockengen aan de Officier van Justi t ie te Utrecht omtrent justitie, d.d. 31 mei 1912 en 3 jun i 1912. 

12 Archief Kockengen, inv. nr. 223. Ingekomen stukken 1912. Daarin: Nr. 1094, brief van de Officier van 
Just i t ie te Utrecht aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 1 juni 1912. 

13 Archief Kockengen, inv. nr. 224. Ingekomen stukken 1913. Daarin: Circulaire van Gedeputeerde Staten 
omtrent Pensioenregeling voor Gemeenteambtenaren en hunne Weduwen en Weezen, d.d. 29 sep
tember 1913. 

14 Archief Kockengen, inv. nr. 224. Daarin: Voorloopige Vaststelling Pensioengrondslagen, d.d. 27 okto
ber 1913. 

15 Archief Kockengen, inv. nr. 226. Ingekomen s tukken 1915. Daarin: Circulaire van de Bond van 
Gemeente-Poli t iebeambten in Nederland aan de gemeenteraad van Kockengen, d.d. 30 augus tus 
1915. 

16 Archief Kockengen, inv. nr. 226. Daarin: Circulaire Commissaris der Koningin aan de burgemeester 
omtrent ontslag gemeente-veldwachters, d.d. 13 oktober 1915. 

17 Archief Kockengen, inv. nr. 225. Ingekomen stukken 1914. Daarin: Nr. 616, brief van de Commissaris 
van Politie te Vlaardingen aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 14 juli 1914. 

18 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1914, Nr. 139/243, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Commissaris van Politie te Vlaardingen, d.d. 16 juli 1914. 

19 Archief Kockengen, inv. nr. 225. Daarin: Nr. 400, brief van de Hoofdcommissaris van Politie te Amster
dam aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 28 maar t 1914. 

20 Archief Kockengen, inv. nr. 226. Daarin: Circulaire van de Commissaris der Koningin omtrent dienst
plichtig politiepersoneel, d.d. 29 april 1915. 

21 Archief Kockengen, inv. nr. 252. Daarin: 1915, Nr. 102/254, brief van de burgemeester van Kockengen 
aan de Commissaris der Koningin omtrent dienstplichtig politiepersoneel, d.d. 4 mei 1915. 

22 Archief Kockengen. Daarin: Nr. C/2-38, Brief van B & W aan Gedeputeerde Staten omtrent salaris 
politiepersoneel, d.d. 15 november 1916 (na de "schoning" van het archief in 1990 - 1994 niet meer 
teruggevonden). 

23 Archief Kockengen. Daarin: Circulaire van de Commissaris der Koningin omtrent bezoldiging veld
wachters, d.d. 15 november 1918 (na de "schoning" van het archief in 1990 - 1994 niet meer terug
gevonden) . 

24 Archief Kockengen. Daarin: Brief met 4 bijlagen van B & W aan de Commissaris der Koningin om
trent jaarwedde gemeente-veldwachter, d.d. 25 april 1919 (na de "schoning" van het archief niet meer 
teruggevonden). Zie ook het boek genoemd in noot 3. 

25 Archief Kockengen, inv. nr. 1264. Stukken betreffende aanstelling, ontslag en pensioengrondslagen 
oud-personeel der gemeente, 1903 - 1935. Daarin: map 22, H. de Graaf. 
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Het huis Spoor- en Vechtzicht: een kleine 
verantwoording 

A.S. Klusener 
Straatweg 174, 3621 BX Breukelen 

Sinds zaterdag 31 augustus 1996 staat er weer een naam op ons huis, dat 
volgens de gevelsteen gebouwd werd in 1842. Deze naam luidt "Spoor- en 
Vechtzicht". Waarom deze naam? Daarvan wil ik hier een - niet historisch 
gefundeerde - verantwoording afleggen. 

Toen ik in de zomer van 1995 ons huis aan de Straatwegzijde aan het 
schilderen was, vroeg een voorbijkomende "onvervalste" Breukelaar mij: 
"wanneer komt de oude naam weer op uw huis?". Op mijn vraag hoe die 
naam dan luidde, was het antwoord: "Spoor- en Vechtzicht". Mijn zegsman 
was hiervan volkomen zeker. Anderzijds wordt echter als de oude naam van 
ons huis ook "Spoorzicht" genoemd. 

Zo vindt u deze naam onder andere vermeld op blz. 69 in jaa rgang 11, nr. 2 van dit tijd
schrift, waar een oude, door Jacob Schippers J r gemaakte foto staat afgebeeld (nr. 7), met he t 
bijschrift op blz. 95: "Gezicht op Breukelen vanuit het noorden, met de Rijksstraatweg, de 
huizen Spoorzicht en Dorpszicht en het in 1904 verdwenen tolhuis". Een vrijwel zeker aan 
hetzelfde glasnegatief ontleende prentbriefkaart s t aa t afgedrukt in J . van Muiswinkels 
boekje "Oude p ren tkaa r t en vertellen over Breukelen", zonder vermelding van de n a a m 
van he t hu is . Het origineel van deze prentbriefkaart , met daarop een geschreven nieuw
jaa rswens voor he t j aar 1903, is in mijn bezit (zie Aibeelding 1). De foto dateer t dus van vóór 
1903. Een naam van he t huis is er echter niet op te lezen. 

Verdere navraag bij een aanta l oude Breukelaars leverde beide versies op: "Spoor- en 
Vechtzicht" en "Spoorzicht", waarbij iedereen steeds volkomen overtuigd was van de juist-
heid van de door hem of haar genoemde naam. 
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Afb. 1. Prentbriefkaart met poststempel 31 december 1902. Links op de voorgrond he t huis 
van de schrijver van dit ar t ikel . 
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Afb. 2. De naam staat 
weer op het huis. (Foto 
H. van Walderveen, 
1997, in Foto-archief 
H i s to r i s che Kring 
Breukelen.) 

Bij mijn daaropvolgende naspeuringen in de bij de Gemeente Breukelen aanwezige 
kadastergegevens kreeg ik waardevolle medewerking van de heer H.J. van Es. 

Het stuk grond waarop ons huis staat, was in 1832 onderdeel van een bouwland van 20 
roeden, eigendom van Jan Coenraad Duuring, de eigenaar van het buiten Vechtstroom, dat 
in 1834 afgebroken is. In 1834 werd dit stuk grond gekocht door Barend van Dijk uit 
Amsterdam, die het splitste in een stuk bouwland van 17 roeden en 80 el en een tuin van 2 
roeden en 20 el. Deze tuin verkocht hij aan Willem Cornelis van Zijl, "opzigter der Straat
weg", die daar in 1842 twee huizen stichtte: een huis met een erf en een kleiner huis zonder 
erf. Na volgens de kadastrale gegevens vier maal doorverkocht te zijn, kwamen deze beide 
huizen in 1886 in het bezit van de familie Breuninghoff, wat tot omstreeks 1960 geduurd 
heeft. In 1894, of misschien al enige jaren eerder, werden beide huizen "vernieuwd en ver
enigd"; het nieuwe pand kreeg dus het aanzien zoals dat op Afbeelding 1 is te zien. 

Terug naar de naam. In 1842 vond dus de eerste bouw plaats. Wanneer de 
naam erop is gekomen, is niet meer te achterhalen; dus ook niet of dit bij, 
vóór of na de vernieuwing in 1894 gebeurd is. Ik vermoed ervoor, om de vol
gende reden. In 1843 is de spoorverbinding Amsterdam - Utrecht geopend, 
e e n j a a r na de bouw van de twee huizen, maar in 1842 was de aanleg van de 
raillijn al in volle gang. Die spoorlijn was in die tijd iets heel opmerkelijks 
en dus ook het uitzicht op de, weliswaar op enige afstand, langsri jdende 
trein. Het is waarschijnlijker dat de naam toen meteen aangebracht is, dan 
dat dit pas ruim 50 jaar later is gebeurd. Hoe het ook zij: het zicht op het 
spoor was destijds uitzonderlijker dan het zicht op de Vecht, die al eeuwen
lang door de streek stroomde. 

Toch hebben we gekozen voor de dubbele naam "Spoor- en Vechtzicht". 
Het eerste gedeelte herinnert aan het bijzondere van de spoorlijn sinds 1843, 
waarop men toen nog vanuit het huis een vrij uitzicht had. Dat zicht op het 
spoor is door de latere bebouwing allang verdwenen. Gelukkig maar , want 
er is wel een groot verschil tussen het toenmalige zicht op een enkel puffend 
stoomtreint je per dag en het huidige frequente snel treinverkeer met alle 
lawaai van dien. Het zicht op de Vecht is gebleven en zal ook wel blijven. Ook 
daarvan zeg ik: gelukkig maar. 

We hebben geen volledige zekerheid kunnen krijgen omtrent de oorspron
kelijke n a a m van ons huis: "Spoorzicht" of "Spoor- en Vechtzicht". Voor mij 
gaf de aanwijzing van de heer J.M. Hollestelle de doorslag. Hij vertelde dat 
hij als huisschilder ons huis vroeger (bij)geschilderd heeft en dat de naam 
toen "Spoor- en Vechtzicht" was. Daarop heeft schilder Cees Vervat op mijn 
verzoek deze naam weer zo fraai aangebracht. 

Wie er ook gelijk heeft: Het spoorzicht is een aardig historisch gegeven en 
het Vechtzicht mag er nog steeds wezen! 
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De verdwijning van het bevolkingsregister van 
Breukelen in november 1944 

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

In he t t h e m a n u m m e r Tweede Wereldoorlog 1 s t a a t vermeld da t Wim 
Smink met zijn Breukelse verzetsgroep in 1944 het bevolkingsregister van 
Breukelen ui t het gemeentehuis heeft gehaald en da t in de t immerwerk
plaats van zijn vader verborgen heeft gehouden tot het einde van de oorlog. 
Die conclusie was gebaseerd op verschillende interviews. 

La te r publiceerden we correcties en aanvullingen op dat themanummer , 2 

waarin we ook melding maakten van een bericht in het Utrechts Nieuws
blad van 6 mei 1995, dat de heer J a n Hulsman uit Nieuwer Ter Aa, nu wo
nend in Krimpen aan de IJssel, dat bevolkingsregister uit Boom en Bosch 
had weggehaald. We noemden daar in ook de mededeling van de hee r P. 
Smit Jzn, dat enkele leden van de ondergrondse uit Nieuwer Ter Aa het be
volkingsregister via een daartoe opengelaten raam hadden meegenomen. 

Uit daarna verkregen informatie blijkt, dat elk van deze passages slechts 
een deel van de ware toedracht bevat. 

Op 31 mei 1996 belde mevrouw F. Mudde-Hulsman, een dochter van de bovengenoemde 
Jan Hulsman, ons op. Zij had ons artikel in het themanummer gelezen en vroeg ons de 
passage over Wim Smink te rectificeren en haar vader Jan Hulsman3 te noemen als de
gene die in 1944 het bevolkingsregister uit Boom en Bosch had meegenomen naar zijn toen
malige woonplaats Nieuwer Ter Aa. We stelden haar in kennis van de reeds gepubliceerde 
correcties en aanvullingen en beloofden haar contact op te nemen met haar vader en diens 
verhaal te noteren. Dat is op 18 juni 1996 gebeurd, zodat we nu een nauwkeuriger weergave 
van de gebeurtenissen kunnen geven. 

Initiatief van Jan Hulsman 

In november 1944 werkte J a n Hulsman bij Boom en Bosch, w a a r hij 
bomen rooide (onder andere een beuk die voor het gemeentehuis stond en 
een omtrek van ruim drie meter had), die tot brandstof voor de gemeente
lijke gaarkeuken moesten dienen. Hij merkte op dat Jacobus Smit, de ge
meente tu inman die in het koetshuis woonde, iedere avond het Breukelse be
volkingsregister met een kruiwagen naa r de kluis van de Middens tands-
bank bracht en 's morgens daar weer ophaalde. Op een namiddag kwam 
Smit echter weer terug met het bevolkingsregister nog in zijn wagen. J a n 
Hulsman maakte een praatje met hem en hoorde dat de bank vroeger dan 
anders was dichtgegaan. Ook de volgende middag kwam Smit met een volle 
kruiwagen terug naar het gemeentehuis. Omdat Hulsman wist in welk ver
trek de kast met het bevolkingsregister stond, besloot hij dit te laten verdwij
nen. Daarvoor was het volgens hem toch wel de hoogste tijd geworden. 

Na de avondmaalti jd zei Hulsman tegen zijn vrouw, da t hij nog even 
melk ging halen op de boerderij van Marinus Fokker in het Honderdsche 
Laantje. Hij fietste echter van Nieuwer Ter Aa langs de Kanaaldijk n a a r 
Breukelen, waar hij omstreeks zeven uur de draaibrug over het Merwede-
kanaal passeerde. Het was een duistere avond en op de Stationsweg was he t 
zonder straatverlichting zelfs aardedonker. Daardoor reed Hulsman bij de 
hoek van de Engel de Ruyterstraat met de bagagedrager van zijn t ransport-
fiets tegen een daar lopende jongen op. Zij kenden elkaar gelukkig niet en 
Hulsman reed zonder iets te zeggen door naar Boom en Bosch. Met een mee
gebrachte koevoet schoof hij het niet vergrendelde raam rechts van de voor
deur omhoog, waarachter de ladenkast met het bevolkingsregister stond. 
Hij klom naar binnen, haalde drie bakken met kaar ten uit de kas t en deed 
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die in een jutezak. De bovenste lade kon hij met zijn handen niet los krijgen, 
m a a r Hulsman wilde toch zijn koevoet daar niet bij gebruiken, omdat hij 
bang was dat de in het noordelijke deel van het gemeentehuis wonende veld
wachter De Koekoek hem zou horen. Hij vertrok dus met driekwart van het 
bevolkingsregister door het opgeschoven raam. Toen hij met de zware zak 
tegen het kozijn stootte, maakte dit behoorlijk veel lawaai en ook het sluiten 
van het raam ging niet geruisloos. Toch is J a n onopgemerkt weggekomen 
en nog voordat om acht uur de spertijd inging, was hij over de kanaalbrug 
en reed hij naar zijn huis in Nieuwer Ter Aa. 

Thuis gekomen, verstopte hij de kaartenbakken in een oude wieg, die op 
de vliering van het schuurtje tussen opgerolde r ie tmat ten stond. Daarna 
haalde hij melk bij Fokker en bracht die naar zijn huis. Zijn vrouw was er al 
aan gewend dat hij na achten thuis kwam. Hulsman hield zijn verzetsdaad 
voor iedereen geheim. Hij heeft zelfs zijn vrouw niets over zijn expeditie 
n a a r het gemeentehuis van Breukelen en de kaar tenbakken in zijn schuur
tje verteld, want dan zou ze verder rust noch duur hebben gehad. 

J a n Hulsman was geen lid van de ondergrondse, zoals zijn vader en zijn 
broer. Hij zou er ook graag bij zijn gegaan, maar is er nooit voor gevraagd. 

Ondergrondse van Breukelen eveneens actief 

Ook de Breukelse illegaliteit vond het inmiddels urgent dat het bevolkings
register naar een veiliger plek verhuisde, buiten het bereik van de bezet
t ingsautoritei ten. Toen Wim Smink echter in de nacht volgend op Hulsmans 
eenmansact ie he t bevolkingsregister uit het gemeentehuis van Breukelen 
kwam ophalen, trof hij daar nog slechts één lade aan. Hij slaagde er wel in 
die mee te nemen. In die tijd was het verstandig niet meer te zeggen dan 
echt noodzakelijk was. In de verzetsgroep heeft Smink dus waarschijnlijk 
alleen maar gerapporteerd dat de opdracht was uitgevoerd. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat het Breukelse verzet er de hand in heeft 
gehad, dat het kantoor en de kluis van de Middenstandsbank die week zo 
vroeg gesloten waren. 

Afb. 1. Het gemeentehuis Boom en Bosch, omstreeks 1958, toen het er nog net zo uitzag als 
t i jdens de Tweede Wereldoorlog. In de aanbouw links woonde in de oorlog veldwachter T, 
de Koekoek. Het r aam rechts van de voordeur van het gemeentehuis werd door J a n Huls
m a n als in- en ui tgang gebruikt toen hij driekwart van het bevolkingsregister meenam. 
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Na de bevrijding 

In mei 1945 lag Hulsman met geelzucht in bed, zodat hij de doortrekken
de bevrijders niet heeft gezien. Kort daarna waren de leden van de voormali
ge ondergrondse bijeen in het gemeentehuis van Loenen. Jans vrouw was 
daar toevallig ook en hoorde in het voorbijgaan de vraag stellen of iemand 
wist waar het bevolkingsregister van Breukelen was gebleven. 

Toen ze na thuiskomst deze ervaring aan haar man vertelde, zei die tot 
haar stomme verbazing: "Dat ligt in de wieg op de hanebalken van de 
schuur". Mevrouw Hulsman heeft dit daarop zo spoedig mogelijk aan de 
ondergrondse gemeld en enkele dagen later kwam Wim Smink de drie kaar
tenbakken ophalen. Hij was nogal kortaf, waarschijnlijk omdat Hulsman 
eigenmachtig was opgetreden en niet aan de illegaliteit had gemeld dat het 
register in veiligheid was. 

Gedurende een halve eeuw heeft Hulsman van geen enkele instantie iets 
gehoord over zijn optreden in november 1944 of daarvoor een bedankje gekre
gen. Hij vond dat ook niet belangrijk en bleef over zijn verzetsdaad zwijgen. 

In 1995 bracht zijn dochter de zaak in de openbaarheid door het verhaal 
van haar vaders verzetsdaad aan het gemeentebestuur van Breukelen en de 
plaatselijke Oranjevereniging te vertellen. Niemand van die beide instanties 
kwam op het idee ook de Historische Kring Breukelen te informeren. Als eer
betoon werden Jan Hulsman en zijn vrouw toen wel op het gemeentehuis 
ontvangen en kregen ze een uitnodiging van de Oranjevereniging om de 
dodenherdenking in de R.K. kerk bij te wonen. Mevrouw E. Spraakman, de 
correspondente van het Utrechts Nieuwsblad, interviewde hen en op 6 mei 
1995 verscheen in die krant het bericht dat Jan Hulsman in 1944 het Breu-
kelse bevolkingsregister had weggehaald. Hulsman en zijn vrouw bezochten 
ook de oorlogstentoonstelling van de Historische Kring Breukelen. Zij koch
ten daar het al eerder genoemde themanummer, maar hebben zich toen niet 
aan ons bekend gemaakt. Dat gebeurde dus pas ruim een jaar later. 

Er blijkt geen verband te zijn geweest tussen he t weghalen van de bevolkingsregisters 
van Breukelen en die van Ruwiel, Loenersloot, Loenen en Vreeland, zoals we in de correc
ties en aanvul l ingen suggereerden. Op onze vraag wie de twee illegalen u i t Nieuwer Ter 
Aa waren, die op 3 j anuar i 1945 het bevolkingsregister van Loenen per fiets hebben wegge
haald, moest de heer Hu l sman het antwoord schuldig blijven. Hij vermoedt dat zijn vader 
en zijn broer Cornelis, beiden inmiddels overleden, daar wel meer van geweten hebben , 
vooral omdat enkele gekaapte bevolkingsregisters na de bevrijding bij de houtzager i j van 
H u l s m a n in N i e u w e r s l u i s tevoorschi jn k w a m e n . Volgens J a n H u l s m a n h a d d e n zijn 
vader en broer veel lef getoond, want op het terrein van de zagerij huisden toen veel Duitse 
mil i tairen. De heer H.P. Vermaat vertelde ons, dat toen hij omstreeks 1954 bij houtzageri j 
Hulsman kwam werken, daar op zolder nog een voorraad van in de oorlog gedropte wapens 
l a g . 

Noten 

1 Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 10, nr. 2, mei 1995, in he t bijzonder 
blz. 83. 

2 Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 4, blz. 231 - 236, in he t bijzon
der blz. 234. 

3 Arie J a n H u l s m a n , geb. Nieuwer Ter Aa (Gemeente Ruwiel) 9 .4 .1915, t r o u w d e op 
1.2.1939 met Francisca Bijl, geb. Hoge Zwaluwe 12.12.1916. Zijn vader Ever t Hu l sman 
vormde samen m e t zijn oom Willem Gerr i t Hu l sman de directie van houtzager i j Huls 
m a n te Nieuwers luis , waar zijn oudste broer Cornelis werkbaas was . J a n H u l s m a n was 
voor zijn huwelijk bakker, maar werkte van 1939 tot 1950 in de houtzagerij . Van 1939 tot 
1943 woonde hij op Broekdijk 15 in Breukelen naas t een lijfwacht van Musser t ; d a a r n a 
woonde hij achter de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nieuwer Ter Aa. In 1950 
verhuisde hij n a a r Den Haag, waar hij als bakker werkzaam was. In 1957 kwam hij a ls 
machinale houtbewerker op de scheepswerf Van der Giessen in Krimpen a a n de IJssel , 
l a te r in Alblasserdam, te werken. 
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Kwam het geslacht Attinga uit Oostergo ? 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Na he t afwegen van diverse mogelijkheden kwam de Utrechtse rijks
archivar is C. Dekker in 1983 tot de conclusie dat de plaatsnaam At t ingahem, 
die in een a a n t a l Middeleeuwse documenten voorkomt, alleen m a a r op 
Breukelen betrekking kan hebben.1 Ik zei dat Dekker vol overtuiging na, al 
in het eerste jaar in het bestaan van de Historische Kring Breukelen, na een 
uitvoerige heroverweging en aanvulling van zijn argumenten. 2 

Vervolgens rijpte het inzicht dat de p laa tsnaam Attingahem afgeleid is 
van de Friese familienaam Attinga en dat met het geslacht Attinga in de 
Vechtstreek ook de geschiedenis van de gouwgraven van Niftarlake begon. 

Een vooraans taande familie dus; geschiedkundig de moeite waard te 
proberen er meer over te weten te komen. Een belangrijke vraag daarbij is 
of de familie oorspronkelijke adel uit de Vechtstreek was of van elders kwam. 
In dit artikel wordt de mogelijkheid onder de loep genomen dat het geslacht 
Attinga uit de gouw Oostergo stamde, in het noorden van de huidige provin
cie Frys lân (Friesland). 

Het Friese Rijk in de Vroege Middeleeuwen 

Het Friese Rijk was in de 6de en 7de eeuw groot. Het strekte zich uit langs 
de Wadden- en Noordzeekust, tot aan het Zwin in Vlaanderen; ook onze Vecht
streek maakte er deel van uit. Het was vermoedelijk een samenwerkings
verband van betrekkelijk onafhankelijke pagi (= gouwen, districten) of sub-
stamgebieden, waarvan de belangrijkste in het noorden lagen. 

Tot zo'n jaar of tien geleden wisten we geschiedkundig en archeologisch naar verhou
ding weinig van dat oude Friese Rijk. Terwijl over de Angelsaksische en Frankische ko
ningen vrij veel uit de overleveringen bekend is, worden Friese koningen slechts zijde
lings genoemd. De Frankische kroniekschrijvers deden hen denigrerend af als "herto
gen". De bronnen die uitvoerig berichten over missionarissen als Willibrord en Bonifa-
tius geven nauwelijks de namen van de heidense Friese koningen en zwijgen over hun 
machtsbereik. En waar lag hun machtsbasis? In het noorden van het Friese Rijk, dat was 
langzamerhand wel duidelijk. De archeologen konden op basis van een beperkt aantal on
derzoekingen en vondsten zeggen dat Westergo rijker is dan Oostergo, en dat is rijker dan 
Groningen dat weer rijker is dan Noord-Duitsland. Vooral doordat de archeologie tot voor 
kort een te beperkte belangstelling had voor boeren in hun regio en voor de grote verbanden, 
werd juist het Friese kerngebied van Westergo en Oostergo verwaarloosd. Gelukkig is 
daarin de laatste tijd verandering gekomen en belangrijke wetenschappelijke successen 
zijn daarbij niet uitgebleven. Bij een daarvan staan we nader stil. 

In 1992 werd onder leiding van de archeoloog Dr J. Bos van de Universi
teit van Groningen begonnen met opgravingen in de terp van Wijnaldum, 
noordoost van Harlingen. De duizenden voorwerpen die daar aan de opper
v lak te werden gebracht , waaronder zilveren en gouden munten , glazen 
kralen, glazen drinkbekers, en allerlei metaalvondsten, maakten steeds dui
delijker dat daar een Friese elite had gewoond of althans had rondgereisd. 

In 1996 werd tussen de roestige metalen voorwerpen een hoogst opmerke
lijke ontdekking gedaan: een matrijsje dat door een edelsmid was gebruikt 
om geslepen almandijn (rode granaatsteen) in gouden sieraden te leggen. 
Die steen heeft een symbolische betekenis; rood gold in de Vroege Middel
eeuwen als een koninklijke kleur, die door de goden werd gedragen en op 
aarde alleen door hun plaatsvervangers, de koningen. 

Almandijn was ook verwerkt in een bij Wijnaldum gevonden 7de-eeuwse 
fibula (mantelspeld), die sterk gestileerd een menselijke figuur tussen twee 
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dieren voorstelt. Die fïbula kon niets anders dan een Fries kroonjuweel zijn. 
De godin Freya droeg in de oude beschrijvingen een fibula van goud en al-
mandijn onder haar kin; dat sieraad wierp lichtflitsen als vlammend vuur. 

De fibula van Wijnaldum bleek beschadigd te zijn geweest. Een stukje van 
de rand van de speld is vervangen. De koning had hem naar de enige man 
gebracht die hem kon repareren: zijn koninklijke goudsmid, van wie ook 
nog een smeltkroes met gouddraad en een toetssteen zijn teruggevonden. 

Door deze vondsten weten we nu dat in de 7de eeuw in het noorden van 
Westergo (boven de lijn Harlingen-Franeker) een cultureel centrum van het 
Friese Rijk lag, met een koninklijk hof. Eindelijk beschikken we over een con
crete aanwijzing waar het machtscentrum van het Friese Rijk gelegen was. 

Voor de Friese bevolking in onze Vechtstreek lag deze koninklijke residen
tie ver weg. 

De terp van de Adinga's by Ingwierrum 

Een samenleving met een koning kent meestal ook een sociale laag tus
sen de koning en de gewone boeren. 

In de gouw Oostergo behoorde het geslacht Adinga (/Edinga, Attinga) tot 
de notabele families. In aanmerking genomen hoe diverse Friese familie
namen zich hebben ontwikkeld, betekent Adinga (of Attinga) naar alle waar
schijnlijkheid: nakomeling(en) van Ado (of Atto).3 

De familie Adinga had zijn verblijfplaats op een grote hoeve of zelfs state 
op een wier (= terp) nabij de nederzetting Ingwierrum (door Hollanders 
vaak gespeld als Engwierum). Het ontstaan van die nederzetting wordt aan 
de hand van bodemvondsten op omstreeks 500 gedateerd. De terp was ouder 
dan de nederzetting, want de naam Ingwierrum betekent: dicht bij de wier. 
Deze laatste was een hoge (zelfs de hoogste) wier of terp aan de oever van de 
Lauwers- en Ee-mondingen, die in het begin van de 20ste eeuw ten behoeve 
van de winning van terp-aarde volledig af- en vergraven is. 

Ingwierrum ligt 47 kilometer oostnoordoost van Wijnaldum. Het is dus 
zeer aannemelijk dat de Friese koningen uit de 7de eeuw goed bekend zijn 
geweest met de bewoners van de wier van de Adinga's. 

De hoeve op de wier van de Adinga's of Attinga's heeft daar, volgens oor
konden en registers van kerkelijke bezittingen, gestaan tot in de 17de eeuw.4 

Niftarlake en Attingahem 

In de 7de eeuw drongen de Franken, door het veroveren van delen van 
Frisia, naar het noorden op.5 Om redenen van defensie stelde de Friese 
koning toen in het bedreigde binnenland achter de Noordzeekust een aantal 
nieuwe gouwen in met een eigen bestuurder. Een daarvan was de gouw 
Niftarlake. Ongeveer gelijktijdig met de naam Niftarlake duikt in de anna
len ook de naam van de binnen Niftarlake gelegen plaats Attingahem op. 

Het lijkt er sterk op dat de Friese koning bekwame Friese leidsmannen 
uit het noorden naar elders detacheerde, waarbij het hoofd van de familie 
Adinga of Attinga een belangrijke rol in de Vechtstreek toebedeeld kreeg. 

Evenals dat in de Oostergo het geval was met Adingawier6 of de wier van 
de Adinga's, ging ook hun (belangrijkste) domicilie aan de Vecht de naam 
van de familie dragen: Attingahem. Dat gebeurde niet pas na verloop van 
eeuwen, zoals Henderikx suggereerde,7 maar min of meer vanaf het begin. 

Uit de familie Attinga stamde Wurssing, die in onze omgeving in het 
begin van de 8ste eeuw - toen de Franken Niftarlake op de Friezen verover
den - een zeer belangrijk man was.5 Omstreeks 720 was Attingahem een 
stevig gewortelde nederzetting aan de Vecht, van zodanig belang dat Bonifa-
tius het de moeite waard vond daar naar toe te reizen om er, met steun van 
Wurssing, zijn zendingswerk te doen.8 Een nadere toelichting waar Attinga
hem precies lag, werd toen al niet meer nodig gevonden. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 1, 1997 



51 

Wurssing was ook de grootvader van de beroemde evangelieprediker 
Liudger, de eerste missionaris van Nederlandse afstamming. 

Liudger en het Friese Wierum 

Een sedert omstreeks 1500 in de provincie Fryslân bestaande, traditionele 
Liudger-overlevering geeft extra voeding aan de gedachte dat Attinga mag 
worden gelijkgesteld aan Adinga en dat het Niftarlaakse geslacht Attinga 
van noord-Friese herkomst was. 

Dit Liudgerverhaal kwam naar buiten in een tijd met sterk regionaal nationalisme, 
ook in het gewest Friesland. In dat kader was een claim op de beroemde Liudger een mooie 
opsteker voor de Friezen. Maar zo'n verhaal kon toch niet zomaar uit de lucht komen val
len; er moest wel enige basis van geloofwaardigheid onder zitten. 

De wetenschap dat Liudger Fries van geboorte was, werd in de 16de - 19de eeuw in dit 
noordelijke gewest niet langer gekoppeld aan kennis van het grote Friese Rijk dat ooit be
staan had, maar met trots aan de eigentijdse provincie Friesland. En waar dacht men dan 
aan? Aan het dorpje Wierum, aan de Waddenkust, dat, hoewel pas rond 1200-1300 gesticht, 
inmiddels het oudere en zo'n 12 kilometer zuidoostelijker gelegen Ingwierrum in bekend
heid overvleugeld had. Het oude gegeven dat de Adinga's of Attinga's een toen nog be
staand wier hadden bewoond, niet ver van de Lauwerszee, was duidelijk nog wel in de her
innering bewaard gebleven. 

Het begon met de in handgeschreven vorm bewaard gebleven kroniek van 
Worp Tyaerda van Rinsumageast. Deze poneerde dat de zalige Liudger in 
een Fries dorp, Wierum genaamd, niet ver van Dockyn-chierika (= het ha-
venkerkje), nu Dokkum, in Dongeradeel, uit adellijke en christelijke ouders 
geboren is ("Beatus Ludgerus in pago Frisiae qui dicitur Wierum non procul 
a Dockingae, nunc Dockum, in Dongeradeel, ex nobilis et christianis paren-
tibus est ortus").9 

Daarop volgde een reeks andere kroniekvermeldingen van dezelfde strekking, door 
Friese auteurs zoals Cornelius Kempius (De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae, 
1588), Ubbo Emmius (De Frisia et Frisiorum republica, 1596), Pierius Winsemius (Chro
nique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant, 1622) en Christianus Schotanus a Ster-
ringa (Beschryvinge ende Chronijck van de heerlickheydt van Frieslandt, 1655 en later). 

In 1656, ongeveer 150 jaar na Tyaerda, schreef Jacobus de la Torre in een rapportage 
over de na-reformatorische situatie in de Nederlanden, gericht aan paus Alexander VII 
(paus van 1655 tot 1667) en zijn Inquisitie ("et cardinalibus congregationis de propaganda 
Fide") dat bovendien in de nabijheid van Dokkum, in het dorp Wierum in de streek 
Dongeradeel uit de edele en christelijke vader Thiadgrim en moeder Liafburg de heilige 
Liudger geboren werd ("Insuper prope Docomium, in pago Wirum in tractu Dongeradeel 
nobilibus et christianis patre Thiargrino et matre Liafburge natus fuit SsLudgerus . . .").10 

Na drie en een halve eeuw was Gerhardus Paris de eerste Fries die het 
niet meer zo stellig wist. Hij schreef in een proefschrift (Disquisitio de 
Ludgero Frisiorum Saxorumque apostolo ... , Amsterdam, 1859) met betrek
king tot de geboorteplaats van Liudger dat de plaatsbepaling in dit geval erg 
onzeker is ("res plane incerta redditur"). 

Sedertdien raakte de opvatting dat Liudger misschien in Wierum geboren 
werd wetenschappelijk weer op de achtergrond, maar in populaire publica
ties komt men ze zo nu en dan nog steeds tegen, vooral aan Duitse zijde.4'11 

Slotopmerking 

We zijn in dit artikel niet verder gekomen dan het formuleren van een re
delijk aannemelijke veronderstelling. Harde gegevens die bewijzen dat het 
geslacht Attinga uit Oostergo afkomstig was, ontbreken. Hopelijk brengt toe
komstig onderzoek ons verder, maar de schaarste aan goede 7de-eeuwse 
bronnen stemt me op dat punt niet al te optimistisch. 
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Noten 

1 C. Dekker , 1983. Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. S t ich tse His tor ische 
Reeks, 9. De Walburg Pers, Zutphen, 672 blz., in het bijzonder blz. 294, 297, 316 - 317. 

2 A.A. Man ten , 1986. Hoe oud is Breukelen? Tijdschrift Historische Kr ing Breuke len , 
j aa rgang 1, nr. 2, blz. 41 - 72. 

3 De n a a m Attinga betekent in strikte zin: zoon van de man die Atte heet te . De naam Atte 
is t aa lkund ig nauw verwant aan Ado. De ident i tei t van Wurss ing werd door zijn ach
terkle inzoon Altfried nader gepreciseerd als "met de famil ienaam Ado". In mijn s tu
die uit 1986, blz. 65, veronderstelde ik dat Attinga een persoon was die deze naam als 
voornaam (doopnaam) had; die opvatt ing heb ik inmiddels met een geleidelijk gegroei
de overtuiging verworpen. De Amsterdamse hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis P . 
L e u p e n geeft de voorkeur aan de ver ta l ing : Wurss ing "b i jgenaamd Ado". Ik d e n k 
evenwel dat in de prakti jk beide versies op hetzelfde neerkwamen. Wurss ing zal n ie t 
door e lkaar heen nu eens bij die naam en dan weer als Ado zijn aangeduid . Wat be
doeld werd, is he t aangeven van zijn afkomst en maatschappelijke positie. 

4 Correspondent ie met KI. Sierksma, St icht ing voor Banist iek en Hera ld iek , Tyts jerk , 
1994. 

5 A.A. Manten , 1992. De kers tening van de Vechtstreek. Tijdschrift His tor ische Kr ing 
Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 65 - 82. 

6 Niet te verwarren met Allingawier, ten oosten van Makkum. 
7 P.A. Hender ikx, 1987. De Beneden-delta van Rijn en Maas . Landschap en bewoning 

van de Romeinse tijd tot ca. 1000. Hollandse Studiën, 19. Uitgeverij Verloren, Hilver
sum, blz. 45 - 48, 84, en in het bijzonder blz. 85. 

8 Altfr idus, circa 840. Vita sancti Liudgeri . Gepubliceerd in W. Diekamp (Red.), 1881. 
Die Vi tae Sancti Liudger i . Die Geschichtsquel len des B i s t h u m s M ü n s t e r , B a n d IV. 
Herausgegeben von Freunden der vaterländischen Geschichte, Münster , blz. 3 - 53. (Zie 
ook Manten, 1992, blz. 68 en blz. 81 noot 16.) 

9 In druk versehenen onder redactie van J.G. Ottema, Leeuwarden, 1847, onder de titel: 
Worperi Tyaerda ex Renismageest Chronicorum Frisiae libri t r es (. . . e t c ) . 

10 Jacobus de la Torre, 1656, Rome. Relatio seu descriptio s t a tus religionis catholicae in 
Hol landia . . . ( e tc ) . In druk verschenen in Archief Geschiedenis Aar tsbisdom Utrecht , 
deel XI, 1883, blz. 56 e.V.; zie in het bijzonder blz. 194. 

11 KI. S ie rksma, 1995. Liudger Thiadgrimszoon. Leven en voortleven van een Chr i s tus 
prediker (742 - 809). Uitgeverij Van Wijnen, Franeker , 282 blz. 

Boekje over de geschiedenis van het parochiehuis te Breukelen 

De R.K. parochie H. Johannes de Doper te Breukelen publiceerde in j anuar i 1997 een 
boekje van 38 bladzijden A4-formaat "Het Parochiehuis en de Exploi tat ie , 1937 - 1997". 
Daar in komt de gang van zaken met het Parochiehuis gedurende een periode van 60 j a a r 
aan de orde, evenals een verscheidenheid aan in te ressan te onderwerpen betreffende de 
Rooms-Katholieke parochie. Deze ruim geïl lustreerde publicatie ontstond als een bijpro
duct van de festiviteiten rond 200 jaar parochie, die vorig jaar plaats vonden. 

Het boekje is voor ƒ 10,- te koop in het Parochiehuis, wanneer de familie Slinger daar 
aanwezig is , en verder bij de heer C. Roeleveld, Heycoplaan 11, Breukelen. De opbrengst 
gaa t n a a r Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties . 

Driedelig boek over de geschiedenis van de provincie Utrecht 

In he t najaar van 1997 komt in de Stichtse Historische Reeks een driedelige uitgave op 
de m a r k t over de geschiedenis van de provincie Utrecht, van prehistorie tot heden. Het door 
een t eam deskundige historici samengestelde en rijk geï l lus t reerde werk zal meer dan 
duizend grote bladzijden omvatten. Deze Geschiedenis van de Provincie Utrecht zal ƒ 350,-
per set gaan kosten. Bij voorintekening is de prijs ƒ 275,-, waarvan ƒ 95,- te beta len bij in
schrijving en ƒ 180,- bij aflevering. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we n a a r de bij 
dit tijdschrift ingesloten folder. 
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Mededelingen van het bestuur 
HKB-voorjaarsvergadering op 7 april 1997 

De voorjaarsledenvergadering 1997 van de HKB vindt plaats op maandag 7 april, 19.30 
uur , in h e t Parochiehuis te Breukelen. Deze begint, als gebruikelijk, met een korte huishou
deli jke ve rgade r ing ( jaarvers lagen , bes tuursverk iez ing , begrot ing e.d.). D a a r n a volgt 
een lezing door Dr C L . Verkerk (Universi te i t van Amsterdam) over Koninklijke tollen in 
de Middeleeuwen in Holland, Zeeland en Utrecht (zie verder de toelichting hieronder) . 

In de huishoudelijke vergadering aan he t begin van de voorjaarsbijeenkomst 1997 zijn 
de bes tuurs leden 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 egenkandida ten stellen. 
Volgens de Statuten 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 bes tuu r skand idaa t 
voordragen. Daarbij moet een verklar ing van de kandidaa t worden gevoegd dat hij of zij 
met de voordracht instemt. Een bestuurstermijn duurt drie jaar . 

Tollen in westelijk Nederland in de Middeleeuwen 

Het heffen van tol op verkeerswegen en oeververbindingen i s s i nds de Gemeentewet van 
1951, de Provinciewet van 1961 en de Wet op het Rijkswegenfonds van 1965 weer toegestaan. 

N a d a t in 1795 alle b innenlandse tollen als feodale overblijfselen door de F ran se revolu
t iona i ren waren opgeheven toen zij Neder land veroverden, was langzaam m a a r zeker de 
Nederlandse overheid er in de loop van de 19de eeuw opnieuw toe overgegaan tol te heffen op 
verkeerswegen om zo aan geld te komen voor de instandhouding van deze wegen. Dat leid
de tot een groot debat met als gevolg de opheffing van deze tollen rond de eeuwwisseling. 
Kanaal tol len en tol op de invoer en uitvoer van goederen, douane, bleven evenwel bes taan . 
Deze laa ts te soort van tolheffing, die in het Duits nog steeds Zoll en in het Engels toll heet, 
heeft zijn wortels in de Vroege Middeleeuwen. 

In de Middeleeuwen bestonden twee soorten tollen. Allereerst werd er tol geheven op de 
doorvoer van waren over bepaalde land- en waterwegen. Vooral de waterwegen waren van 
belang voor de verre handel en de tollen op die waterwegen waren voor de landsheren dan 
ook de belangrijkste. Deze soort heet een doorvoertol. Daarnaast werd er tol geheven van op 
bepaalde plaatsen ter verkoop aangeboden waren, in hoofdzaak op mark ten die daartoe spe
ciaal waren aangewezen op vaste tijdstippen in het jaar . Dat is de markt tol . 

In zijn voordracht zal Dr Verkerk vooral ingaan op de eerste vorm van tolheffing. Hij 
bespreekt eers t de ontwikkeling tot de Karolingische tijd toen door de koning/keizer tol 
werd geheven in Dorestad. Na de 9de eeuw kwamen de belangrijkste tollen in handen van 
gewestelijke bestuurders , zoals de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht . De ont
wikkeling in Utrecht , Holland en Zeeland vanaf he t verdwijnen van Dorestad tot in de 
15de eeuw komt in het tweede deel van Dr Verkerks verhaal aan de orde. 

Excursie naar Maarssen op zaterdagochtend 10 mei 1997 

In de jaarl i jkse HKB-excursie bezoeken we dit j aa r de omgeving van Goudestein, he t 
gemeentehuis van Maarssen. Om 10.00 uur worden we in de oranjerie verwelkomd (met 
koffie en koek!) door de heer Hans Sagel, voorzitter van de Historische Kring Maarssen . 
D a a r n a omvat het programma: (1) Wandeling door het park en rond he t hu is Goudestein 
onder le id ing van de heer Sagel . (2) Bezoek, met rondleiding, a a n de t en toons te l l ing 
Buitenplaatsen in Maarssen: ontstaan, ontwikkeling, gebruik in he t Museum Maarssen , 
da t gevestigd is in het koetshuis van Goudestein. In deze expositie wordt aandacht besteed 
aan he t ontstaan van de buitenplaatsen, de stichters en bewoners, de woonhuizen, de bij
gebouwen (koetshuizen, oranjerieën, theekoepels, botenhuizen en ijskelders) en de tu inen 
en pa rken . (3) Bezoek aan het naas t he t Museum Maarssen gelegen Neder lands Drogis
terij Museum, met rondleiding door de heer J .P . Koster, de grote man achter dit museum. 
Te bewonderen zijn onder meer een collectie gapers (waaronder de grootste te r wereld), 
complee t inger ich te winkels ui t 1901 en 1934, en veel producten (met h u n geuren!), ' 
gebruiksvoorwerpen, boeken, foto's en reclames uit de ouderwetse drogisterij. 

He t officiële gedeelte eindigt omstreeks 12.30 uur, maar wie daa rna bepaalde dingen 
nog nader wil bekijken of vragen wil stellen, blijft overal nog enige tijd welkom. 

E r is voldoende parkeerruimte bij he t gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan, naas t 
Goudes te in . De oranjerie ligt daar vlakbij . De deelnameprijs bed raag t voor HKB-leden 
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leden beta len ƒ 10,-. Omdat de groep niet groter kan zijn dan 50 mensen, vragen we u drin
gend u vooraf aan te melden bij onze 2de secretaris, Mw. Wisse. 

Cursus veldnamenonderzoek 

Bij eerdere gelegenheden liet het HKB-bestuur al een oproep ui tgaan voor een of meer 
mensen die zich bezig zouden willen houden met onderzoek naa r oude ve ldnamen in onze 
omgeving. Als u belangstelling hebt, maar eerst meer wilt weten over hoe je zoiets aanpak t , 
dan kan da t via een cursus van de Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG). Daar in wordt 
onder meer ingegaan op inventarisat iemethoden, he t vinden van bronnen, he t gebruik van 
k a a r t e n en kadas tergegevens en het beschrijven van de verzamelde informatie . De cursus 
vindt p laa ts op vier maandagavonden: 17 en 24 maar t , 7 en 28 april 1997. Eerdere ervaring 
me t his tor isch onderzoek is niet nodig. De kosten zijn ƒ 65,-, inclusief koffie en syl labus. 
Inlichtingen en opgave: SSG, Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030 - 2343880. 

De SSG organiseert ook diverse andere cursussen, zoals een basiscursus over h e t zelf 
bezig gaan me t lokale en regionale geschiedenis en een cursus over he t gebruik van he t 
rijke archiefmateriaal dat zich in het Rijksarchief te Utrecht bevindt. 

De Brouwery te Breukelen waard om te behouden 

Nu op donderdag 6 maar t 1997 de openbare inschrijving voor de verkoop van de brouwe
r i jpanden te Breukelen heeft plaats gevonden, kunnen wij onze toezegging, gedaan in dit 
tijdschrift, j aa rgang 10 (1995), nr. 4, blz. 238, nakomen om te leden in te lichten over de op
stelling van h e t HKB-bestuur in deze zaak. 

Het is de meesten van u niet onbekend dat de HKB voorstandster is van he t behoud van 
he t in Breukelen nog (schaars) aanwezige historische dorpsaanzicht . Een specimen hier
van zijn de oude panden nabij de Vecht in de Brouwerij . Minstens vanaf he t begin van de 
16de eeuw werd op die plek bier gebrouwen, zodat daar waarschijnlijk de wortel ligt van de 
indus t r i ë le bedri jvigheden in Breukelen. 

Omda t de voormalige bedrijfsgebouwen momenteel geen functie hebben, m a a k t e de 
Gemeente Breukelen in het begin van 1995 he t voornemen kenbaa r ze via openbare in
schrijving te verkopen. Onze Kring stelde toen dat ze graag zou zien dat r e s taura t i e p laa t s 
vindt b innen de bes taande muren en da t bij het geven van een nieuwe invull ing aan de 
panden de oude s i tua t ie zo goed mogelijk he rkenbaa r blijft. Voorheen zijn deze panden 
misschien beschouwd als saaie industriegebouwtjes, maar nu worden zij gewaardeerd als 
in t e res san te vertegenwoordigers van oude bedrijvigheid en m a r k a n t ondernemerschap . 

Afb. 1. Zo zou de Brouwerij er vanaf de Vecht uit kunnen gaan zien, bij uitvoering van h e t 
door de werkgroep van de vijf verenigingen voorgestelde restauratie-Zverbouwingsplan. 
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Afb. 2. Impressie van hoe de verdieping van de brouwerijpanden n a verbouw, met behoud 
van belangri jke au then t ieke elementen, ingericht zou kunnen worden. Ook deze i l lustra
tie is ontleend aan he t door de werkgroep uitgebrachte rapport. 

In stijl bewaren i s gemakkeli jker gevraagd dan gedaan. Er was ons dus veel aan gele
gen concreet aan te tonen dat onze wens praktisch goed uitvoerbaar is. Gelukkig bleken er 
ook andere organisa t ies te zijn die in dezelfde r icht ing denken: de Commissie voor de 
Vecht en h e t Oostelijk en Westel i jk Plassengebied , h e t O u d h e i d k u n d i g Genootschap 
Niftarlake, de Bond Heemschut en de Dr. R. van Luttervelt Restaurat ie Stichting. 

Een gezamenlijke werkgroep heeft daarop in de loop van 1995 in een zeer coöperatieve 
sfeer en met medewerking van deskundigen (w.o. dank zij een kleine subsidie, de archi-
tektenkombinat ie Ir. J a n Plas en Par tners te Loenersloot) de op monumentbehoud gerichte 
ideeën nader ui tgewerkt en in geld vertaald. De conclusie van deze groep was, kort samen
gevat, dat een gegarandeerd behoud van het karakter van de Brouwerij zowel praktisch uit
voerbaar is, alsook voor de Gemeente Breukelen niet tot een lagere verkoopopbrengst hoeft 
te leiden dan bij verkoop in de huidige staat , waarbij aan de koper - onder bepaalde voor
waarden - wordt overgelaten hoe de panden verbouwd worden. Het gemaakte rapport - met 
beschrijving, tekeningen, computersimulat ies (zie Afbeeldingen 1 en 2) en een begroting -
werd op 24 oktober 1995 aan B&W van Breukelen aangeboden. B&W verzocht om vervolg-
discussies in rus t te kunnen voeren en daarom het rapport buiten de pers te houden. Het 
College gaf er ook de voorkeur aan zelf de Gemeenteraad te informeren. Een voorstel van 
de werkgroep om de verbouw van de brouwerijpanden te la ten uitvoeren in opdracht van een 
hiervoor op te r ichten stichting, waarin de Gemeente zou deelnemen, de panden zou inbren
gen en uiteindelijk he t volledige batig saldo zou krijgen, verdween al snel van tafel. 

Alleen over openbare verkoop bij inschrijving kon verder gepraa t worden. De werk
groep deed daarop in 1996 een voorstel inzake aan de verkoop te koppelen harde voorwaar
den. Deze aanpak is naar de geest door het Gemeentebestuur gevolgd. In de panden mogen 
twee eengezinshuizen worden ingericht (eventueel uit te breiden tot vier), met de randvoor
waarden dat de goot- en nokhoogte van de bestaande gebouwen niet gewijzigd mogen wor
den; da t in de gevels en dakvlakken slechts ramen en dakkapel len mogen worden aan
gebracht die in redelijke verhouding s taan tot de uitwendige afmetingen van de panden, 
recht doen aan he t historische ka rak te r daarvan en aanslui ten bij de omliggende histo
rische bebouwing; da t de huidige gevels voor het overige gehandhaafd dienen te blijven; en 
dat de niet-originele tussen- en achterstukken in de bestaande bebouwing moeten worden 
verwijderd. Bij de inschri jving moet niet alleen een prijs worden geboden, m a a r ook een 
u i tgewerk t bouwplan worden ingediend; de gunning is vervolgens niet alleen afhankelijk 
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gesteld van de hoogte van de inschrijving m a a r ook van de kwal i te i t van de bouwplannen . 
Verder geldt he t ke t t ingbeding dat zonder toestemming van B&W van Breukelen de gevels 
niet mogen worden gewijzigd, op straffe van een boete van ƒ 350 000,- en dat B&W het recht 
hebben om herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen. 

De werkgroep heeft er ui teraard geen bezwaar tegen als de koper he t door de werkgroep 
ontwikkelde bouwplan zou uitvoeren! Onze Kring heeft zich voorgenomen aler t te blijven 
wat de verdere ontwikkelingen betreft, zowel op de korte als de langere termijn. 

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 

Het bes tuur van de HKB heeft in haar vergadering van 19 december 1996 besloten ook de 
eerstvolgende afleveringen van de Archeologische Kroniek Provincie Ut rech t aan te bie
den aan alle HKB-leden die een volle contributie betalen. Het contributiebedrag van ƒ 32,50 
zal daartoe niet worden verhoogd. 

Sabine: Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk 

Sinds enkele j a ren wordt met financiële s teun van de Provincie Ut rech t gewerkt a a n 
Sabine, een da tabank waar in de titels zijn opgenomen van boeken en t i jdschrif tar t ikelen 
betreffende de provincie Utrecht , van geschiedenis tot milieuzorg en van archeologie tot in
dustr ië le bedrijvigheid. Op 17 januar i is deze bibliografische d a t a b a n k officieel in wer
king gesteld door mevrouw T. Poortenaar-Sikkema, gedeputeerde van de Provincie Ut rech t 
voor maatschappel i jke dienstverlening, educatie, cultuur- en mediabeleid. Sabine is be
doeld voor iedereen die informatie zoekt over de provincie Utrecht, voor werk en voor hobby, 
en is on-line raadpleegbaar op het Internet en in een toenemend aanta l bibliotheken. Het is 
de bedoeling deze da tabank te laten uitgroeien tot een volledig bibliografisch apparaa t , me t 
daar in alle ooit over de provincie verschenen t i tels . Sabine is een gezamenli jk project van 
de Universiteitsbibliotheek Utrecht, de Stichting Stichtse Geschiedenis, de Vereniging Oud-
Utrecht, de Provinciale Bibliotheekcentrale, het Rijks- en het Gemeentearchief Utrecht en 
de Gemeente l i jke Openba re Bibliotheek Ut rech t . Voor de invoer v a n t i t e l s i n z a k e de 
Gemeente Breukelen zorgt de voorzitter van de HKB. 

Vechtstreek Biografieën 

Na drie delen Utrechtse Biografieën, boeken met een grote verscheidenheid aan levens
beschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters , zal half november 1997 een deel 
Vechtstreek Biografieën verschi jnen . De coördinat ie van deze u i t g a v e b e r u s t bij de 
Stichting Stichtse Geschiedenis. Namens de HKB heeft mw. Anneke van Baal-de Vries zit
t ing in de redactie. Uitgevers zijn de Stichting Publicaties Oud-Utrecht en Broese Kemink. 

Ledenaantal Historische Kring Breukelen 

Per einde 1996 had de HKB 776 betalende leden (einde 1995: 762). Daarvan woonden er 
661 (85%) binnen de Gemeente Breukelen, 45 in de buurgemeenten, 19 in de res t van de pro
vincie Utrecht en 51 bui ten onze provincie. Bovendien hadden we 15 (15) ru i l l idmaatschap-
pen en 14 (14) betaalde abonnementen op ons tijdschrift (ter vergelijking zijn tussen haak 
jes de cijfers over 1995 toegevoegd). 

Na de gebruikel i jke afboekingen (wegens overlijden, opzeggen of royemen t ) en bij
boekingen (nieuwe leden vanaf 1 januari 1997) per 31 december s ta r t te de nieuwe lijst me t 
751 betalende leden (1 januar i 1996: 743). De groei over 1996 bedroeg 1 % en kwam gelijk
ma t ig gespre id ui t alle onderscheiden groepen; al leen de groei in Kockengen was i e t s 
boven he t gemiddelde. De kleine terugloop van he t ledental in "oud" Breukelen en de be
scheiden toename in Broekland zijn vooral te verklaren ui t verhuiz ingen. Onder de leden 
per eind 1996 waren 572 (553) mannen, 198 (204) vrouwen en 6 (5) onpersoonlijke leden 
(scholen, ins te l l ingen, bedrijven). 

De geografische verdeling van het ledenbestand was als volgt: 
Breukelen-Centrum + Noord 383 (391) = 49,4 % 
Breukelen zuid van de oprit naa r de hoge brug 74 (67) = 9,6 % 
Breukelen oost van de Vecht (Zandpad - Scheendijk) 31 (27) = 4,0 % 
Breukeleveen 9 (9) = 1,1 % 
Breukelen west van he t Amsterdam-Rijnkanaal 30 (30) = 3,9 % 
Nieuwer Ter Aa (incl. Oukoop) 39 (39) = 5,0 % 
Kockengen (incl. Por tengen, Spengen, Laag-Nieuwkoop) . 104 (95) = 13,4% 
Nederland buiten Gemeente Breukelen en Breukeleveen . . 104 (102) = 13,4% 
Buitenland 2 (2) = 0,2 % 
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In dit tijdschriftnummer staan op blz. 4 - 13 artikelen over een Breukelaar 
die in de 17de eeuw emigreerde naar Noord Amerika en over de kolonie 

Nieuw Nederlandt waarvan het Amerikaanse Breuckelen deel uitmaakte. 
Als u, om welke reden dan ook, verder onderzoek zou willen doen naar 

Nieuw Nederlandt en Breuckelen 

dan kunnen de onderstaande publicaties voor u van belang zijn. 
Deze lijst maakt overigens geen aanspraak op volledigheid. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: De Achterstraat in het dorp Breu
kelen, met gezicht op de dorpskerk. Bij de smidse met travaille op de hoek 
staan een pomp en een slijpsteen. Gewassen tekening in Oost-Indische inkt 
door Dirk Verrijk (1734 - 1786). Het origineel wordt bewaard in het Konink
lijk Huisarchief, Den Haag (nr. D-A A/T 117). In diezelfde collectie bevindt 
zich ook nog een variant van deze prent (A/T 118) die is verlucht met dakdek
kers en een schilder, keuvelende dorpelingen en paarden die naar de smidse 
worden gebracht. 


