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De buitenplaats Vechtstroom te Breukelen (2) 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In een vorig art ikel1 heb ik de geschiedenis van Vechtstroom tot 1822 be
schreven. De grond waarop Vechtstroom werd aangelegd, was gedeeltelijk 
al in 1694 eigendom van de Amsterdammer Pie ter Har ingh . De eers te 
vermelding van de naam Vechtstroom vond ik in een beleningsakte uit 1703. 
Tussen 1732 en 1753 vergrootte Jan Willink de buitenplaats naar het noor
den, waar hij een koetshuis liet bouwen, en naar het westen, waar hij een 
overturn liet aanleggen. Zijn opvolger Everardus Dudok kocht landerijen 
aan de zuidkant tot aan de Heycop, maar stond een gedeelte daarvan af als 
zichtlaan voor het huis Groenevecht aan de andere kant van de Vecht. In 
1802 werd de Amsterdamse koopman Hendrik Willem Cramer eigenaar 
van Vechtstroom, wiens weduwe de buitenplaats in 1822 aan J a n Coenraad 
Duur ing verkocht. 

1822 -1834 Jan Coenraad Duuring en Albertine Henriette Gildemeester 

J a n Coenraad Duuring (1779 - 1834) was in Rotterdam geboren, maakte 
als militair Napoleons veldtocht naar Rusland mee en bracht het tot kolonel 
der infanterie.2 Op 4 augustus 1819 trouwde hij te Amsterdam met Alber
t ine Henr ie t te Gildemeester (1789 - 1854). Het echtpaar woonde op de 
Keizersgracht en kreeg drie kinderen. Zijn schoonvader Mr Hendrik Gilde
meester, directeur-generaal der Levantse handel en lid van het Provinciaal 
Bestuur van Holland, had in 1818 de buitenplaats Vegtvliet te Breukelen ge
kocht. Toen in 1822 de benabuurde buitenplaats Vechtstroom beschikbaar 
kwam, kochten J a n Coenraad en zijn vrouw die. Ook zijn jongere broer 
Gerrit Duuring, makelaar in Rotterdam, zocht een buitenplaats in Breuke
len. Hij kocht in 1823 Vreedenoord, dat ten zuiden van de dorpskern aan de 
Straatweg was gelegen en waar hij tot zijn dood in 1857 bleef wonen.3 

J a n Coenraad heeft de tu inen van zijn bui tenplaats een grote onder
houdsbeurt laten geven, want op 12 december 1822 verkocht notaris P.A. 
Voigt voor hem allerlei bomen, hakhout en afbraak. In de koopvoorwaarden 
stond, dat de bomen op het voorplein aan de Vecht en de kastanjebomen "bij 
de groote ronde Kom" voor 1 januar i vervoerd moesten zijn. De lindebomen 
langs de schut t ing van de oude moestuin mochten echter niet voor die 
da tum gezaagd worden. De bomen uit de overturn moesten voor 15 januar i 
zijn afgevoerd, maar de kopers moesten zich vóór het vervoer bij de tuinman 
melden, die dan de geschikte paden zou aanwijzen. Alleen als de grond was 
opgedroogd, of bij vriezend weer, mochten zij een mallejan gebruiken. Voor 
afvoer via de Vecht moesten zij gebruik maken van "het Hek bij de Stal en 
Tuynmanswoning". De veiling bracht het enorme bedrag van ƒ 929,26 op. 
Het j aa r daarop werd er veel minder hout verkocht, want toen leverde de 
veiling slechts ƒ 164,055 op.4 (Men rekende tot op de halve cent.) 

Hendrik Gildemeester stierf op 19 maart 1823 te Amsterdam, 63 j aa r oud, 
en l iet Vegtvliet na aan zijn weduwe Albertina Freder ika Cornelia van 
Gheel. Haar schoonzoon J a n Coenraad Duuring had inmiddels de militaire 
dienst verlaten en was zich gaan toeleggen op het beheer van zijn landerijen 
en het fokken van paarden. Hij hechtte aan status, want in 1834 was hij 
Heer van Kockengen en Kortenhoef, titels die hij gekocht moest hebben, 
maa r die niet veel meer te betekenen hadden nadat de gemeente als bestuur
lijke eenheid was ingevoerd. Zijn bezit breidde hij uit met landerijen in Oud 
Aa, Otterspoorbroek en Kortrijk. De oppervlakte van Vechtstroom vergrootte 
hij in 1827 door de aankoop van de buitenplaats Groenevecht in Breukelen-
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Afb. 1. F r a g m e n t van de kadas te rkaa r t (werkkaar t van he t Rijksarchief U t rech t ingevuld 
door de auteur) naa r Minuutplan 1832, Gemeente Breukelen-Nijenrode, Sectie B. In de bij
behorende Oorspronkeli jke Aanwijzende Tafel van eigenaren s t a a n de k a d a s t e r n u m m e r s 
79 t/m 99 en 169 t/m 174 op naam van J a n Coenraad Duuring, rentenier te Amsterdam en 
eigenaar van Vechtstroom (koetshuis = 169, koepel = 171, huis = 172). Op naam van zijn 
schoonmoeder, de weduwe Hendrik Gildemeester , r en ten ie r s te r te Ams te rdam en eige
naresse van Vegtvliet staan de nummers 63 t/m 70, 100 t/m 116, 127, 128 en 158 t/m 163 
(koetshuis = 159, huis = 161, koepel = 163). Tot Hoffwerck behoren de nummers 117 t/m 126, 
129 t/m 131, 145 t/m 157, eigendom van J. Laan Willink, rentenier te Amsterdam (schuur = 
147, koepel = 151, vijver = 152, koetshuis = 153 en huis = 155). De buitenplaats Hoogerlust van 
de Erven Thomas Bruyn te Amsterdam omvatte de nummers 164 t/m 168 (koepel = 164, hu is 
= 166 en stal = 168). Er lijkt een foutje in de kadasterkaar t te zijn geslopen, want he t huis zal 
dichter bij de stal op nr. 167 hebben gestaan. Kadasternummer 177 is het tolhuis; 175, 176 en 
178 zijn de bleek en de wasserij van de erven J a n van Rijn. Op de k a a r t s t a an de Looyers-
dijk (76 en 188), he t water de Heycop (77 en 78), de leerlooierij Ameland (190 en 191), de 
watermolen (135), een kade (136), en water, moeras en rietland (140 t/m 142). 

St. Pieters, aan de overzijde van de Vecht, waartoe ook landerijen ten zuiden 
van Vechtstroom behoorden. Op 21 april 1830 kocht hij de tegenover Vegtvliet 
in Breukelen-St. Pieters gelegen boerderij Groenlust met 28 hectare land en 
op 7 maar t 1832 de eveneens aan het Zandpad liggende boerderij Voortwijk 
met ruim 29 hectare. Toen in 1832 het kadaster werd ingesteld, omvat te 
Vechtstroom de kadasternummers 169 t/m 174 en 79 t/m 99 (Afbeelding 1). 
In de overturn lagen toen een pleizierbos (86, 87) met waterpartijen (93, 94), 
boomgaarden (88, 91), schuur en moestuin (89, 90), bosschages (92, 96, 97) en 
lanen (79, 98). Waarschijnlijk was dit niet meer de onder J a n Willink en 
Everardus Dudok tot stand gekomen tuinstructuur, want Duuring voegde de 
overturn van Vechtstroom bij die van Vegtvliet en gaf de bekende Haar lemse 
tuinarchitect J .D. Zocher (1791 - 1870) opdracht de tuinen opnieuw aan te 
leggen.5 J a n Coenraad heeft vermoedelijk niet op Vechtstroom gewoond en 
zal na het overlijden van zijn schoonvader de zomermaanden met zijn gezin 
op Vegtvliet hebben doorgebracht. 
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Het huis Vechtstroom werd verhuurd, want op 28 juni 1830 verleende 
Carel Hendrik Grasveld een machtiging aan J.C. Duuring om voor hem te 
verkopen alle "meubilaire goederen huisraad en Imboedel, als mij zijn toe
behorende en zig bevinden op de Buitenplaats Vechtstroom door mij thans 
nog geoccupeerd". Duuring kocht bij die gelegenheid voor ƒ 10,55 enkele 
kleerstokken, een stofveeger, vier vaatjes en een puthaak. 

Het huis Vechtstroom was waarschijnlijk zo in verval geraakt dat het , 
zoals de kadastrale legger vermeldt, in 1834 werd afgebroken. 

De vrijgekomen bouwmaterialen, zoals schoorsteenmantels , ramen, deuren, gebinten 
en puin, werden op 16 september 1834 door notaris Voigt in het openbaar verkocht. De totale 
opbrengst was ƒ 174,95. Enkele goten en zonneschermen gingen voor ƒ 4 naar metse laar 
Leender t Hageman, die op de hoek van de Dannegracht woonde. Timmerman Arie Kaste-
leyn uit de Herens t raa t kocht voor ƒ 9,25 enig ribhout, platen en lijsten. Cornelis Veenman, 
wagenmaker op de Straatweg, kocht twee schoorsteenmantels voor ƒ 1,25. Op deze veiling 
werd ook de nog af te breken koepel van de bui tenplaats Voortwijk verkocht. Arie Vierhant 
uit Utrecht betaalde er ƒ 179 voor.6 

Toen de Straatweg omstreeks 1976 verbreed werd, bleken de fundamenten 
van Vechtstroom nog in de voortuin van het huis Straatweg 188 te liggen. De 
aanlegplaats aan de Vecht met een ijzeren hek bevindt zich nog ongeschon
den in de achtertuin van dit huis (Afbeelding 2). 

Nada t mevrouw Gildemeester op 9 maar t 1834 te Amsterdam overleden 
was, kwam Vegtvliet aan haar dochter Albertine Henriette Duuring-Gilde-
meester. Zij verbleef daar met haar gezin, toen haar man op 5 december 1834 
plotseling overleed. J a n Coenraad Duuring was toen 55 jaar oud. Zijn we
duwe bleef op Vegtvliet wonen met haar twee kinderen; Henriette Albertine 
was toen 14 j aa r en Gerard Daniel 12 jaar oud. 

1834 -1854 Albertine Henriette Gildemeester, weduwe van J.C. Duuring 

Mevrouw Duuring liet op 24 februari 1835 een deel van haar onroerende 
goederen beschrijven. Plomp vermeldt2 dat dit waren: de paardenstal met 
vijf p a a r d e n en he t koetshuis van Vegtvliet; de paardens ta l , koe tshuis , 
oranjerie en koepel van Vechtstroom; de buitenplaats Groenevecht; de twee 
boerenhofs t eden a a n he t Zandpad en nog andere bez i t t ingen. O m d a t 
mevrouw Duuring er het een en ander van wilde verkopen, vond op 8 april 
1835 een veiling plaats. De opbrengst van het vee en de paarden, "uit lief
hebberij aangefokt", bedroeg ƒ 5001,75. De hofstede Groenlust en enkele 
landerijen ten westen van Breukelen werden op 7 mei 1836 verkocht. Het 
land van de buitenplaats Vechtstroom (waar dus inmiddels geen buitenhuis 
van die naam meer op stond) bleef onverkocht, met uitzondering van enkele 
percelen langs de Straatweg. 

Verkoop van enkele percelen tussen Vecht en Straatweg 

In 1840 en 1842 verkocht mevrouw Duuring de percelen nr. 173 en 174 (zie Afbeelding 1). 
Op een gedeelte daarvan stichtte de opzichter der Straatweg W.C. van Zijl in 1842 twee 
h u i z e n . 7 Ze wisselden enkele malen van e igenaar en droegen, toen ze in 1886 gekocht 
werden door Hendrik Breuninghoff, de hu isnummers 139 en 140.8 Hij had zijn woning en 
smederij a a n de S t raa tweg tegenover de Hervormde kerk, waar zijn familie al omst reeks 
1770 he t smidsvak uitoefende. Zijn 72-jarige vader Hendrik Breuninghoff Sr ging in 1886 
met zijn dochter in een van de twee huizen wonen. In 1887 kreeg hij vergunning om drie 
"rijkseikenboomen voor de twee woningen Sectie B nr. 529 en 530" te la ten rooien.9 Nada t 
de huizen waren verbouwd en samengevoegd, trok Hendrik Breuninghoff J r met zijn gezin 
in het vernieuwde huis . Dat kreeg het huisnummer 205 en de naam Spoor- en Vechtzicht. 
Breuninghoff zal zijn huis die naam hebben gegeven omdat hij in de verte de t re inen van 
de Rijnspoorweg kon zien rijden en bovendien uitzicht had op de toen nog drukbevaren 
r iv ie r . 1 0 Nada t zijn vrouw in 1891 overleden was, nam Breuninghoff een huishoudster , met 
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wie hij in 1895 trouwde. Zij kregen nog drie kinderen, van wie er twee niet ouder dan een 
j a a r werden. Hendrik overleed in 1901, zijn tweede vrouw in 1907. De erfgenamen ver
kochten he t huis aan Stephanus Breuninghoff en diens vrouw Maria E r n e s t a Griffioen.11 

Van 1910 tot 1919 woonde schoonmoeder Magdalena Griffioen-Moen met h a a r twee dochters 
in het huis. Stephanus woonde er zelf van 1919 tot 1939, zijn weduwe tot 1951 en zijn dochter 
Magdalena Jannet je tot 1960. Daarna woonde R. Vlug en vervolgens P. van Barneveld in 
he t hu i s , dat Magdalena Breuninghoff omstreeks 1968 verkocht. Het heeft nu h e t adres 
S t raa tweg 174 en is sinds 1976 eigendom van oud-legerpredikant A.S. Klusener . Op 31 
augustus 1996 heeft hij de oude naam van het huis weer op de daklijst laten aanbrengen. 1 0 

Ten zuiden van dit huis stond al voor 1832 op perceel nr. 177 een tolhuis, dat omstreeks 
1904 werd afgebroken. De tol was eigendom van het Rijk en werd steeds voor enkele j a ren 
verpach t . 1 2 De grond ten zuiden van he t tolhuis was omstreeks 1885 eigendom van de 
Gemeen te Breukelen-Nijenrode en werd vaak gebruikt door s t o e l e n m a t t e r s en ke rmi s 
gas ten , die daar hun paarden ui tspanden en hun wagens parkeerden. Om hen te weren 
werd daar in 1889 tussen de bruggen over de Heycop in de Straatweg en in de Herens t r aa t 
een plantsoen aangelegd. De benodigde aarde verkreeg men kosteloos van de a a n n e m e r 
van het Merwedekanaal, dat toen gegraven werd. Het onderhoud werd voor ƒ 15 per j aa r op
gedragen aan de gemeentewerkman die ook de Poeldijk onderhield.1 3 

Op de percelen 175, 176 en 178 bevond zich in 1832 nog de wasserij van de familie Van 
R i j n . 1 4 Dit huis en de grond kwamen in 1854 in het bezit van de familie Ahuijs en in 1886 
van J .D . J . Koning en zijn schoonzoon Nicolaas Wijnen. Deze t immer l i eden bouwden er 
nog datzelfde jaar een huis bij. De twee huizen onder een kap werden in 1903 verbouwd en 
k r e g e n de n a a m Dorpszicht .1 5 Het terrein van he t afgebroken tolhuis werd bij d a t van 
deze huizen gevoegd, die toen nieuwe kadas te rnummers kregen. Een van de bewoners , de 
zuivelfabrikant A.H. Colenbrander, kocht in 1921 de beide huizen en voegde ze samen . Hij 
mocht in 1924 zijn toegangsweg door he t gemeenteplantsoen verbreden, m a a r kon dat plant
soen aanvanke l i jk niet kopen. 1 6 Omstreeks 1925 liet Colenbrander zijn hu is verbouwen 
n a a r een ontwerp van architect A. Griffioen.17 Na het overlijden van Colenbrander op 17 
september 1937 woonden zijn weduwe en tot 1965 zijn zoon Hendrik in he t huis . De huidige 
eigenaar en bewoner J . van Baal gaf het huis (nu Straatweg 172) de naam Meeuwenhoek. 

Afb. 2. Het oude waterhek van Vechtstroom in de tuin van de heer H. van der Linde, Straat
weg 188, gezien vanaf de Vecht (foto H. van Walderveen, 1997, Foto-archief Historische 
Kr ing Breukelen) . 
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Renovatie van dienstgebouwen tot het huis Vechtstroom-2 

Mevrouw Duuring-Gildemeester liet in 1837 de tuinmanswoning op de 
bui tenplaats Vechtstroom, die waarschijnlijk één geheel vormde met het ge
bouw dat als stal, koetshuis en oranjerie dienst deed, renoveren tot een veel 
kos tbaarder huis . 1 8 Plomp schreef2 dat er een geheel nieuw Vechtstroom 
was gebouwd, Gunning dacht uit de kadastrale gegevens af te kunnen lei
den dat de naam was overgegaan op een oud huis.1 9 De kadastrale gegevens 
met de woorden "amotie en opbouw" steunen op het eerste gezicht de opvat
ting van Plomp. Gunning wees me erop, dat de kadasterkaar t van 1832 niet 
duidelijk is, doordat de huizen niet ingetekend zijn; bovendien worden in de 
legger geen stallen of dienstwoningen genoemd. Gunning baseerde zijn op
vatting vooral op een prent van Jan de Beyer uit 1745 - 1747 (zie vorige afleve
ring, blz. 92, afb. 4), waar het dienstgebouw van Vechtstroom grote gelijke
nis vertoont met het huidige gebouw Straatweg 198 en 200. Vermoedelijk 
heeft Gunning gelijk, maar er moet tussen 1837 en 1840 toch wel een in
grijpende verbouwing hebben plaatsgevonden, die de verhoogde waarde voor 
de belasting rechtvaardigde. 

Het vernieuwde huis, dat aan de stallen van Hoogerlust grensde, werd 
aangeduid met de naam van het in 1834 afgebroken hoofdgebouw. Voor 
de duidelijkheid zal ik het Vechtstroom-2 noemen. Nicolaas Monné, die in 
1846 zijn jongenskostschool van de Herenstraat naar Hoogerlust had over
gebracht, verkocht op 2 mei 1846 de bij Hoogerlust behorende stalling, koets
huis en daggelderswoning (Afbeelding 1, nr. 168 = stal en erf 1 roede en 75 
ellen) voor ƒ 1800 aan mevrouw Duuring. Zij voegde deze gebouwen toe aan 
he t n ieuwe huis Vechtstroom-2, waar haa r zoon Gerard Daniel na zijn 
huwelijk ging wonen (Afbeelding 3). 

1854 -1871 Gerard Daniel Duuring en Louize Maria Rosette van der Hout 

Gerard Daniel Duuring (1822 - 1871) trouwde op 20 mei 1846 te Amster
dam met de chirurgijnsdochter Louize Maria Rosette van der Hout (geb. 
1824). De testamenten die ze op 28 september 1846 lieten maken tonen aan 
dat Gerard Daniel en zijn vrouw in het nieuwe Vechtstroom woonden.2 

Duuring hield zich niet alleen bezig met het beheren van het familiebezit; 
in 1848 werd hij lid van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode en in 
1853 behoorde hij tot het college van notabelen der Hervormde Gemeente.20 

Zijn moeder, Albertine Henriette Duuring-Gildemeester, overleed op 24 
november 1854 op Vegtvliet, 65 j aa r oud. Gerard Daniel en zijn zuster Hen
riette Albertine Telders-Duuring brachten, om de waarde van de geërfde on
roerende goederen vast te stellen, deze op 17 april 1855 in openbare veiling. 

In de door Plomp2 geciteerde koopvoorwaarden werd de bui tenplaats Vechtstroom-2 fraai 
omschreven als: "a l le raangenaamst gelegen aan den St raa tweg en de rivier de Vecht (. . .) 
met deszelfs hechte, sterke en net betimmerde heerenhuizinge, koetshuis , stalling voor vier 
paa rden en hooizolder, koepel waaronder schuitenhuis, steiger aan de Vecht, aangelegden 
tu in en arbeiderswoning (. . .) een dubbele bank of gestoelte in de hervormde Kerk van 
Breukelen". Gerard Daniel zelf mijnde Vechtstroom-2 af op ƒ 5600. Ook de "zeer smaakvol 
aangelegde overplaats bevoorens behoord hebbende bij he t buitenverbli jf Vechtstroom, 
laatstel i jk bij Vegtvliet, groot circa negen bunders, gelegen aan den Straatweg, onder als-
voren, me t derzelver breede lanen , s l ingerlanen, vischrijke wa te rwerken , boomgaard, 
teel land en wandelingen, benevens rijke velden met extra zware eiken-, iepen-, beuken-, 
populieren-, nooten-, sparren- en andere boomen en hakhout beplant" werd door Gerard 
Daniel gemijnd, en wel op ƒ 12.400. Na samenvoeging werden de twee percelen aan hem 
toegewezen voor ƒ 18.500. Een perceel wei- en teelland ten zuiden van de overtuin werd door 
H.L. Vlug namens Gerard Daniel Duuring voor ƒ 5850 gekocht. Op deze veiling werd wel 
de "kapitale boerenhofstede, genaamd Voortwijk, met derzelver op Zwitsersche wijze ge
bouwde huizinge" verkocht. Die boerderij was in 1840 verhuurd aan Cornelis Schoonder-
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Aft>. 3. Vechtstroom-2 en rechts daarvan Nieuw-Hoogerlust (foto H. van Walderveen, 1997, 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

woerd, die er toen al vijf j aa r als arbeider gewerkt had . In 1855 be taa lde de koper, Mr 
Willem René Baron van Tuyll van Serooskerken te Zuilen, ƒ 28.000 voor deze boerderi j 
aan het Zandpad met 30 bunder land. Een bepaling bij de verkoop was, dat he t bes taande 
uitzicht van he t hu is Vegtvliet aan de overzijde van de rivier niet belemmerd mocht worden 
door bebouwingen of beplantingen. 

Bij de boedelscheiding door notaris N.F. Snel op 27 april 1856 werd Gerard 
Daniel Duur ing officieel eigenaar van de bui tenplaats Vegtvliet, waa r hij 
ook ging wonen nada t het huis grondig verbouwd was. Zijn eerste drie kin
deren zullen nog op Vechtstroom-2 geboren zijn, de zes andere op Vegtvliet. 
Het huis Vechtstroom-2 werd in 1857 verhuurd. 

Na negen j aa r lid te zijn geweest van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode, werd 
Gerard Daniel Duuring op 29 september 1857 door zijn mederaadsleden gekozen tot wethou
der. Op zijn voorstel besloot de gemeenteraad in 1860 twee huizen op de hoek van de Achter
straat , Herens t raa t en Nieuwstraat van hem te kopen om daar een gemeentehuis te bouwen. 
Een deel van he t sa lar is dat Duuring dat voorjaar als waarnemend burgemees te r ontving, 
schonk hij aan de Gemeente te r verdeling onder de armen.2 1 

Op 28 april 1862 werd hij benoemd tot burgemeester van Breukelen-Nijenrode.2 2 Het 
raadsl id A. van Leeuwen, stalhouder en herbergier aan de S t raa tweg tegenover de kerk , 
wenste in de vergadering van 15 mei 1862 de nieuwbenoemde namens de r a a d hartel i jk 
geluk en zei ingenomen te zijn met de keuze van Zijne Majesteit, omdat de nieuwe burge
meester , "van zijn jeugd af aan hier inwonende, door allen geacht en bemind en r eeds 
sinds 13 ja ren lid van de Raad en sinds 5 jaren als Wethouder, getoond heeft hoezeer hem 
de belangen der gemeente te r har te gaan". De burgemeester werd harteli jk toegejuicht door 
de raads leden en vele belangstellende toehoorders. In zijn dankwoord zei Duur ing , da t hij 
op 1 mei door de Commissaris des Konings beëdigd was en dat hij hoopte op Gods hulp en de 
steun der raads leden. 

Na v i j f j aa r vroeg Duur ing eervol ontslag als burgemeester , wat hem bij Koninkli jk 
Besluit nr. 50 op 22 april 1867 werd verleend. Nadat hij in de raadsvergader ing van 26 april 
1867 het voorzitterschap had neergelegd, bedankte de heer Van Leeuwen hem namens de 
raad en wees op de vele goede zaken die in zijn ambtsperiode tot s tand waren gekomen. Mr 
J A . Spengler werd in zijn plaats tot burgemeester benoemd. Op 15 februari 1871 overleed 
Gerard Daniel Duur ing op Vegtvliet in de leeftijd van 49 jaar . 
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1871 -1873 Louize Maria Rosette van der Hout, weduwe van G.D. Duuring 

Notaris Snel stelde een boedelbeschrijving op van de door Gerard Daniel 
Duuring nagelaten bezittingen.23 De weduwe Duuring verkocht tussen 1871 
en 1873 de terreinen van Vechtstroom aan verschillende kopers. Een s tuk 
wegberm in de buur t van het afgebroken Sonnestijn, waarop een stal stond, 
verkocht ze aan het Ministerie van Waterstaat . Het huis Vechtstroom-2, dat 
met de bijgebouwen in 1865 voor ƒ 650 per jaar aan de jongenskostschool op 
Hoogerlust was verhuurd , verkocht zij in 1871 aan de directeur van die 
school, Coenraad Nicolaas Klausz. Hij betaalde ƒ 5600 voor de gebouwen met 
de bijbehorende grond en de koepel.19 In 1875 verkocht Klausz deze percelen 
aan zijn opvolger Johan Goester.24 Die liet in 1876 de koepel afbreken en ver
kocht in 1881 het terrein met de overige gebouwen aan Joan Adam Matthes. 

Een ander huis (nu Straatweg 186) op het terrein van Vechtstroom-2 

Het zuidelijke deel van het oude perceel Sectie B nr. 170, waar omstreeks 
1872 een nieuw huis met kadasternummer 738 was gebouwd, werd eigen
dom van de metselaar J a n Hageman.2 5 Hij verhuurde dit huis (Wijk B nr. 
141) op 30.3.1872 aan Petrus Lodewijk Albertus Collard, die van 1871 tot 1882 
burgemeester van de beide Breukelens was. Na een verbouwing kwam de 
Amsterdamse koopman F. Jas er in 1883 wonen, in 1885 opgevolgd door Carl 
Lantz (1841 - 1904), die met de in de herberg Het State Wapen geboren Maria 
Agnes Kubatz (1840 - 1906) getrouwd was. Het huis, dat in 1890 het huis
nummer 206 had gekregen, werd in 1907 verkocht aan Johan Adolf Beerens 
(1852 - 1921) te Abcoude. Deze 55-jarige directeur van een Amsterdams schil
dersbedrijf was weduwnaar en vestigde zich met zijn huishoudster in Breu-
kelen. Hij liet het huis zo opknappen, dat het belastbaar bedrag steeg van 
ƒ 400 naar ƒ 467 per jaar en gaf het de naam Sophia. Op 5 mei 1912 her
t rouwde hij met zijn veel jongere buurmeisje J a n n a Philippina Griffioen 
(1878 - 1951), die met haar moeder op Spoor- en Vechtzicht woonde. Het echt-
paar vertrok in oktober 1919 naar Ermelo, waar Beerens op 3 april 1921 over
leed.26 Villa Sophia had hij in 1920 aan landbouwer Manus van der Grift 
en slager J an Roosendaal verkocht, die het in 1921 doorleverden aan J a n 
Lugten, bouwkundige te Heerlen. Lugten liet het huis in 1923 gedeeltelijk 
slopen en herbouwen met een garage (nr. 864 huis, garage en tuin, 9 are, 
be l a s tbaa r bedrag ƒ 492). In dit huis S t raa tweg 186, dat toen de n a a m 
Marjancla droeg, woonde van 1946 tot 1961 Klaas Lugten, daarna de veearts 
L.C.B. Blanken en vanaf 1967 veearts P.J.M. Derks. 

Terrein en gebouwen van Vechtstroom-2, nu Straatweg 188 t/m 202 

De kostschoolhouder Goester verkocht in 1881 het huis Vechtstroom-2 (Af
beelding 3) voor ƒ 8300 aan Joan Adam Matthes, een Amsterdamse commis
sionair die sinds 1861 op Queekhoven in Breukelen-St. Pi eters woonde. Deze 
liet het huis verbouwen en verkocht het in 1883 voor ƒ 7500 aan de welge
stelde t immerman-landbouwer Hendrik Griffioen, die zijn werkplaats en 
woning aan de Brouwerij te Breukelen had. In de koopakte stond het perceel 
omschreven als: "De Heerenhuizinge genaamd Vechtstroom met koetshuis 
en steiger aan de rivier de Vecht ( . . . ) benevens een dubbele bank of gestoelte 
in de Hervormde Kerk te Breukelen".27 

In 1884 bouwde Griffioen op dit terrein vier huizen in twee blokken (nu 
Straatweg 188 t/m 194). Het huis Vechtstroom-2 verdeelde hij in drie wonin
gen (nu Straatweg 198 t/m 202). In 1886 liet hij ten zuiden van Vechtstroom-2 
bovendien nog een vrijstaande woning bouwen (huize Deli, Straatweg 196).28 

Deze nu in totaal acht huizen werden verhuurd en bleven tot 1952 in bezit 
van de familie Griffioen. Na de dood van Hendrik Griffioen in 1891 was zijn 
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weduwe Magdalena Moen tot 1926 eigenaar, daarna haar dochters. Haar 
kleinkinderen hebben de huizen in 1952 geveild. Vechtstroom-2 werd voor 
ƒ 7300 het eigendom van M. Ultee en C. Rijksen. Via verschillende kopers 
werd het huis nog in 1952 doorverkocht aan twee van de bewoners, de heren 
M. Broekhuizen en M.J. Hollestelle. 

In he t huis Wijk B nr. 207 (nu Straatweg 188) woonden onder andere J o h a n n a Alida 
Linck met haar dienstbode (1885 - 1918). Van 1921 tot 1926 woonde er de jongste zoon van de 
eigenaar, de architect Arie Griffioen en later de familie Veen. In 1941 huu rde de huidige 
bewoner, H. van der Linde, het huis voor ƒ 28 per maand van de dames Breuninghoff en 
Beerens. Op de veiling in 1952 kocht hij het voor ƒ 4869,57. 

Het huis Wijk B nr. 208 (nu Straatweg 190) werd bewoond door onder andere H.A. Wierx 
(1884 - 1887), de rus tende priester W. Jaspers (1891 - 1895), de gemeentesecre tar is L.A. 
Collard (1897 - 1901), de houthandelaar J.A. Matthes J r (1902 - 1909), de griffiers van he t 
kantongerecht J.A. van der Ley (1909 - 1910) en J h r O.J. Quintus (1910 - 1915) en de fabri
k a n t van betonpalen J.W. Bronwasser (1920 - 1937). Vervolgens woonden er B.A. J ansen -
Sandaa l , de weduwe van een hoofd van de R.K. school en h a a r dochter . In 1945 kwam 
Hendr ik Mur er wonen, omstreeks 1980 burgemeester H.A. van Zwieten en na 1989 R.A.M. 
B r o e k m a n . 

In he t huis Wijk B nr. 209 (nu Straatweg 192) woonde de weduwe H. Oskam-van den 
Bosch (1884 - 1892), de weduwe J.H. van Westendorp-van der Linden (1899 - 1909), vervol
gens de veehouder J . Oosterlaak en daa rna H.B. Voorneveld. In 1935 kwam er de familie 
P .E. Wijers, bij wie in 1962 zoon E.G. Wijers met zijn gezin kwam inwonen. Sinds 1990 
woont de familie P.I.M. van Schoonhoven er. 

Het huis Wijk B nr. 210 (nu Straatweg 194) was van 1884 tot 1894 de woning van waag-
meester Cornelis Baas, van 1894 tot 1909 van P.W. Snel-van Eyk. Vervolgens woonden er 
g raanhande laar J a n Kastelein (1909 - 1915), kaashandelaar Jacob Molenkamp (1915 - 1929) 
en J a n Folkerts, die in Breukelen een slachtplaats voor schapen was begonnen. Van 1937 tot 
1959 woonde er mevrouw M. Stegenga (bij wie tijdens de Tweede Wereldoorlog de verzets
m a n Minderhout was ondergedoken), daa rna G. Beyen en nu J.P.A. van den Bergh. 

In he t huis Deli, Wijk B nr. 211 (nu Straatweg 196), woonden G.W.C. Voorduin (1890 -
1895), de opzichter bij Rijkswaterstaat S. Klaassen (1895 - 1904) en zijn collega's J . Venema 
(1904 - 1910) en J.I . Balkens (1911). Van 1921 tot 1951 woonde er de eigenaresse, mevrouw 
J .Ph. Beerens-Griffioen, bij wie van 1924 tot 1926 haar moeder Magdalena Moen inwoonde, 
van 1920 tot 1946 Ingetje A. Bomhof en van 1946 tot 1953 de journalist J. Priem. In 1954 kocht 
H. Booy het huis, dat nu eigendom is van H. van der Vall. 

In he t oostelijke deel van Vechtstroom-2, Wijk B nr. 212 (nu Straatweg 198), woonde van 
1885 tot 1894 de gemeentesecretaris L.A. Collard, daarna een opzichter en een lu i tenant , 
de hoofdinspecteur van een verzekeringsmaatschappij A.G.V. Nol thenius (1897 - 1903), 
Mr J.W. Spin (1904 - 1910), de huisvriend van Kees de Tïppelaar,29 en later onder andere de 
kaashande laa r J . J . de Ligt (1917 - 1919). Van 1929 tot 1939 woonde de onderwijzer W.F. 
Hessel er. In 1939 kwam M. Broekhuizen (1892 - 1972) er wonen, die in 1952 eigenaar werd. 
In 1975 betrok zijn zoon M. Broekhuizen J r de woning. 

Het huis Wijk B nr. 213 (nu Straatweg 200) was van 1885 - 1894 de woning van J . Har te
lust , daa rna van de gemeentesecretaris L.A. Collard (1894 - 1897) en de gepensioneerde 
officier H.F. Barkhuijsen (1898 - 1911). De weduwe van het hoofd van de Hervormde school 
J. Matthijsse-van Doorn woonde er met haa r zes kinderen (1911 - 1920) en vervolgens de 
onderwijzeres C. Vester-de Koster. In 1929 kwam P.E. Wijers er wonen, in 1935 de huis
schilder M.J. Hollestelle, die in 1952 eigenaar werd van dit en he t volgende hu i s . Om
streeks 1975 werd het huis verkocht aan en bewoond door de familie Benders . Nu woont 
mevrouw B. Mulder er. 

Het huis Wijk B nr. 214 (nu Straatweg 202) werd na 1885 bewoond door Teunis Oskam, 
eerst samen met zijn broer Jil l is en na diens overlijden in 1892 met een huishoudster . Van 
1930 tot 1960 huurde J.A. Hueting het huis, daarna J.M. Hollestelle, die in 1961 eigenaar 
werd . 

Verdere bebouwing (Straatweg 176 -184) van het terrein langs de Vecht 

Een deel van het perceel nr. 173, dat mevrouw Duuring-Gildemeester in 
1840 aan Barend van Dijk had verkocht, kreeg het kadasternummer 487 en 
behoorde omstreeks 1873 nog bij de boerderij Vechtstroom.7 Pas omstreeks 
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1920 werden enkele gedeelten van deze grond door de toenmalige eigenaar, 
Anthonie Oskam Jzn, als bouwterrein verkocht. 

In 1918 kocht A.P. Snoep te Utrecht een kavel, waarop aannemer B. Smink he t huis 
Onderdak bouwde (nu Straatweg 176). In 1920 verkocht Snoep dit huis aan de heren C.F.W. 
en J . G . J . de Vries.30 De eerste was assuradeur te Amsterdam en woonde later op Klein 
Vechtvliet te Breukelen. Zijn broer, die Jantje genoemd werd, kwam in 1921 in het huis 
Onderdak wonen. Naar men zegt had hij wat toezicht nodig, maar kon hij zich op het ijs 
goed redden en heel fraai schoonrijden. In 1936 kwamen de gezagvoerder ter koopvaardij 
J a n Willem Korthagen en zijn 18 j a a r jongere vrouw Elisabeth van Til in he t hu i s wonen. 
Korthagen vertrok in 1950, zijn vrouw woonde er tot 1957. In 1975 werd G. Bijlenga eigenaar 
van he t huis Onderdak, waarin zijn weduwe nog woont. 

Het huis De Zwaluw, Straatweg 184, werd in 1921 gebouwd voor de heer en mevrouw Wüs-
tenhoff. Dat waren de schoonouders van D.J.M. Bianchi, rentmeester van Gunters te in , die 
toen tegenover de Gereformeerde kerk op Straatweg 74 woonde.31 Na het overlijden van de 
heer Wüstenhoff in 1930 verhuurde zijn weduwe het huis van 1931 tot 1934 aan de dichter 
J .C. Bloem, die toen griffier was bij he t kantongerecht te Breukelen.3 2 Van 1934 tot 1941 
woonde Gerardus Manche er. Na he t overlijden van haar man woonde C E . Bianchi-Wüs-
tenhoff van mei 1942 tot december 1953 met haar kinderen in het huis. A. Voogd, directeur 
van de melkfabriek Sterovita, woonde er van 1954 tot 1964. Hij verkocht het huis aan de ac
t eu r Hans Culemann, die er met de veel oudere actrice Elly van Stekelenburg ging wonen. 
Later woonde Elly alleen in het huis tot haa r dood in 1984. Het huis was toen eigendom van 
veear t s P.J .M. Derks, la ter van P. Moorman en nu van de huidige bewoner E. Langerak. 

Grietje Griffioen, de weduwe van J . Fokker, kocht in 1919 een stuk grond ten zuiden van 
De Zwaluw. Ze ging met haar dochter Geertruida in de Herenst raat wonen en verkocht in 
1922 het noordelijke deel van haa r grond aan de rustende smid Pieter Balk. Die liet er een 
hu is bouwen (nu Straatweg 182), waar na zijn dood in 1936 zijn weduwe Theodora de Jager 
nog enkele jaren woonde. Van 1938 tot 1945 woonde er de politieman J . de Noo, die zeer ac
tief was in he t verzet tegen de Duitsers. Van 1945 tot 1952 was het de woning van zijn collega 
Pie ter Heikens en daarna van de majoor van politie C. van der Steeg. Zijn weduwe, die met 
J . Ploeger trouwde, woont nog in het huis.3 3 

Op het nog onbebouwde perceel ten zuiden van dit huis liet Gijsbert Drinkwaard, die van 
1927 tot 1936 eigenaar van de boerderij Vechtstroom was, in 1937 twee huizen onder één kap 
bouwen, die hij aanvankelijk verhuurde . In he t zuidelijke huis (nu St raa tweg 178) woonde 
tot h a a r dood in 1958 Geertruida Fokker, daarna de familie J. van Veenendaal . Architect 
C.J. de Jeu kocht het huis en woonde er tot 1995. In het noordelijke huis (nu Straatweg 180) 
kwam de familie K. Folkerts wonen. Toen mevrouw Folkerts in 1982 naa r he t verzorgings
hu i s De Aa was gegaan, werd de woning gekocht door het bestuur van de R.K. parochie H. 
Johannes de Doper te Breukelen. Pastoor Th.J. Beening woonde er tot 1984 en pastor R.S. 
van Mierlo tot 1989. Op 20 juli 1989 werd het huis eigendom van de huidige bewoner, R.F.M. 
Savelsbergh . 3 4 

De overturn van Vechtstroom 

De overturn van Vechtstroom kreeg in 1832 de kadasternummers 79 t/m 
99 (zie Afbeelding 1). Op slechts één van die percelen stond toen een gebouw 
en wel op nr. 89 (schuur en plaats 4 roeden 10 el). Die schuur grensde aan de 
tuin nr. 90 (31 r 10 e) en was omgeven door park 87 (pleizierbosch 5 b 1 r 30 e). 
Daarin lagen de percelen 88 (boomgaard 3 r 60 e), 91 (boomgaard 23 r 20 e), 
92 (bos 8 r 70 e) en 93 (waterpartij 1 b 11 r 70 e). Bij het park hoorden ook de 
percelen 86 (terrein van vermaak 31 r 60 e), 94 (water 22 r 80 e), 96 (bos 3 r 10 
e) en 97 (bos 26 r 50 e). Aan de zuidkant van het park lagen 85 (bos), 84 en 80 
t/m 82 (weilanden), 83 (tuin) en 79 (laan). Ook perceel 98 was een laan en 99 
een weiland. De oppervlakte van deze overturn bedroeg 13 ha 39 a 70 ca. 

Mevrouw Duuring-van der Hout verkocht in 1872 het zuidelijke deel van deze overtuin 
(nr. 79 t/m 85 en een aanslui tend deel van nr. 95) aan J.A. Matthes van Queekhoven. Na 
diens dood erfde zijn zoon Huibert Matthes in 1905 dit terrein van bijna 4 hectare. In 1922 
ging h e t naa r diens weduwe en kinderen te Zeist. Die verkochten het in 1933 grotendeels 
aan de zuivelfabrikant A.H. Colenbrander, die ertegenover aan de St raa tweg woonde.35 De 
boomgaard van Colenbrander werd na 1938 de boomgaard van Jonker. Op een gedeelte 
e rvan was ja ren lang de i jsbaan. 
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Een hoekje van he t terrein dat aan de Heycop en de Straatweg grensde, werd in 1933 
verkocht aan J . J .G. Vor der Hake, burgemeester van Ruwiel en Loenersloot. Die liet daa r 
het huis De Riethof bouwen (nu Straatweg 117), dat in 1950 door de Hervormde kerkvoogdij 
gehuurd werd als pastorie voor dominee F.J . t e r Beek. Het huis werd eigendom van A. 
Folkerts Kzn, die van 1966 tot 1988 met zijn gezin in dit huis woonde. De huidige e igenaar J . 
Bijlenga woont er sinds 1994. 

De boerderij Vechtstroom, nu Straatweg 125 

Het noordelijke deel van de overturn (nr. 86 - 99, ruim 9 hectare) verkocht 
mevrouw Duuring in .1872 aan de koopman CA. Schouten te Gouda. Die liet 
op perceel 87 een schapenschuur bouwen, maar verkocht nog datzelfde jaar 
de verworven percelen aan de in 1834 te Apeldoorn geboren schaapherder 
Johannes Buitenhuis.36 Die verving omstreeks 1878 de schapenschuur door 
een boerderij met het huisnummer 139. Nadat die in 1882 afbrandde,37 liet 
Buitenhuis de boerderij in 1884 op dezelfde plaats herbouwen. Het pand 
bestond uit twee woningen, die de huisnummers 231 en 232 kregen. 

In het voorste huis nr. 231 woonde tot 1891 de weduwe A.M.P. Martens-
Wijsmuller en daarna de rentenier-rozenkweker J.W. de Groot (1893 - 1897). 
De volgende huurders, een rentenier, een kapitein der infanterie en een 
directeur bleven er slechts een half tot twee jaar met hun gezinnen en een 
dienstbode wonen. 

Johannes Buitenhuis woonde zelf met zijn vrouw, een dienstbode en een 
jaarlijks wisselende schaapherder in het achterhuis nr. 232. Hij en zijn 
herder trokken bijna dagelijks met een kudde langs de wegbermen in de om
geving van Breukelen. Toen in 1886 wegens gevaar voor hondsdolheid weer 
eens alle honden moesten worden aangelijnd en gemuilkorfd, vroeg Buiten
huis vrijstelling, omdat zijn hond zo "geen dienst kon doen bij de kudde". De 
burgemeester verleende de gevraagde vrijstelling, nadat hij advies had ge
vraagd aan de Commissaris des Konings.38 In 1904 verkocht de toen 70-jari-
ge Buitenhuis zijn boerderij en ging terug naar Apeldoorn. Het vrijgekomen 
achterhuis werd van 1904 tot 1911 verhuurd aan de koopman-landbouwer 

Afb. 4. De boerderij Vechtstroom (foto H. van Walderveen, 1987, Foto-archief Histor ische 
Kr ing Breuke len) . 
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R.J. van Stam, die zijn pachtboerderijtje in Oud Aa (nu nr. 5) had moeten af
s taan aan Cornelis van Ginkel, die met de dochter van de eigenaar ging 
t rouwen. 

Jacob van Voorst, de nieuwe eigenaar van boerderij Vechtstroom, was 
bloemist in Amsterdam en bleef daar voorlopig nog wonen. Hij liet de lande
rijen opnieuw indelen, zodat er meer moesland ontstond.3 9 Van 1906 tot 1907 
berust te de leiding van de groentenkwekerij bij tuinbaas H.F. Bolderdijk, die 
in het voorhuis woonde. In 1907 trok de toen 38-jarige Van Voorst zelf met 
vrouw en vier kinderen in het voorhuis. 

Een nieuw voorhuis in 1911 

Van Voorst verkocht de boerderij in 1910 aan de 51-jarige weduwe A.C. 
Verbree-Visser uit Bodegraven. Zij liet de huizen in 1911 grondig verbouwen 
tot een boerderij met een kapitaal voorhuis en een schuur (Afbeelding 4). Het 
huis dat eerst als schuur was geregistreerd, werd in 1915 met de boerderij 
samengebracht op kadasternummer 1121. De weduwe Verbree woonde van 
19 december 1911 tot 12 mei 1916 met haar zoon en een dienstbode in het 
nieuwe voorhuis. In 1916 verhuisde ze naar Breukelen-St. Pieters.40 

De volgende eigenaar, de veehouder en veehandelaar Anthonie Oskam 
uit Oud Aa, woonde van 1916 tot 1927 met zijn vrouw, vijf dochters en een 
zoon in het voorhuis.4 1 Tussen 1918 en 1926 verkocht hij ruim 15 stukjes 
tuin, weiland en boomgaard, samen bijna 2 hectare, voor woningbouw langs 
de Straatweg. Daarop kwamen de reeds genoemde huizen aan de Vechtzijde 
(Straatweg 176, 182 en 184) en de hierna te noemen huizen aan de westkant 
van de Straatweg. 

Bebouwing ten noorden van de boerdery, nu Straatweg 127 -147 

Anthonie Oskam verkocht tussen 1920 en 1923 de eerste percelen aan de westkant van de 
S t raa tweg, onder andere aan t immerman B. Smink en metse laar J . Frowein.4 2 Nog voor 
1924 verrezen daar vijf huizen, waarvan die voor de rustende bakker Huibert de Hartog (nu 
S t raa tweg 135) waarschijnlijk he t eerst werd opgeleverd.43 De andere vier hebben ongeveer 
hetzelfde fraaie metselwerk in de gevelpunt als de huizen Straatweg 139 en 143. 

Het hu is ten zuiden van De Hartog werd gebouwd voor de rus tende landbouwer Willem 
Jacob Fokker (1869 - 1955) uit Portengen-Zuid. Hij was van 1930 tot 1940 ouderling en vice-
voorzi t tervan d e k e r k e n r a a d i n deGere formeerdeKerk teBreuke len .Z i jn zwager Goedjaar 
liet tegen de zuidmuur een wat terugwijkend huis bouwen (nu Straatweg 131), dat aanvan
kelijk door een binnendeur met he t huis van Fokker was verbonden. In 1927 werd ook dit 
k le inere hu i s eigendom van W.J. Fokker. Na diens overlijden in 1955 huurde de huidige 
bewoner G.W.A. Smink he t huis , dat eigendom werd van de drukkersfamilie Van Dijk.44 

Wenceslaus Adrianus van Weerdenburg (1878 - 1928) liet in 1924 voor zichzelf en zijn 
zuster een dubbel woonhuis bouwen (nu Straatweg 127 en 129), waarvan hij het zuidelijke 
huis met de garage verhuurde aan de kaashandelaar Tijmen Kroon, die eerst in het huis 
Buitendorp bij de Markt had gewoond. Het huis Straatweg 127 was later eigendom van een 
nicht, Maria van Weerdenburg die op Straatweg 153 woonde, en is nu van A.P. Hoogveldt. 

In 1924 verkocht Oskam een stuk van zijn weiland aan de zadelmaker A.J. Knoop (1872 
- 1935), wiens werkplaats aan de Dannest raat te klein was geworden om aan de groeiende 
v raag n a a r fietszadels te kunnen voldoen. Knoop liet er een fabriek en een woonhuis 
bouwen (nu Straatweg 141 en 143). In de crisisjaren kon Knoop het hoofd niet boven water 
houden en in 1934 werd zijn zadelfabriek verkocht aan de N.V. Industr ie en Handelsmaat 
schappij voorheen A.J. Knoop. Nadat Knoop in december 1935 was overleden, werd C.M. 
van Wijngaarden directeur van he t bedrijf, waar nog tot omstreeks 1970 fietszadels werden 
v e r v a a r d i g d . 4 5 Later s t icht te automakelaar R.J.M. Habraken in de verlaten fabriek zijn 
bedrijf, dat door F.W. Taling is voortgezet. In he t huis nr. 143 woont nu P.G.J. van Eijk. 

Ten zuiden van de ui tweg van de zadelfabriek bouwde Smink in 1925 een hu is (nu 
Straatweg 139) met erachter een timmerwerkplaats.4 6 Het metselwerk werd door de gebroe
ders De Kruyff uitgevoerd.4 7 Het huis bleef tot 1972 eigendom van Barend Smink, daarna 
was he t van zijn zoon en van een kleinzoon. In 1978 kocht S. van Schaik het huis. Langs het 
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pad achter de werkplaats stonden tot na de oorlog varkenshokken van boer Korver, na 1963 
garageboxen van Wim Smink, en nu een pand van Habraken . 

Ten zuiden van Smink liet Oskam, samen met de weduwe Smulders uit De Bilt, een 
woonhuis met garage bouwen (Straatweg 137). In 1930 verkochten zij dit perceel aan de 
garagehouder J a n Kleton, die er zich in juli met vrouw en vier k inderen vest igde. He t 
bedrijf liep niet zo goed, want negen maanden later verkocht hij he t aan Celis Winters , die 
het tot 1933 als garagehouder in Breukelen volhield. Toen kocht de Utrechtse automobiel
handelaar H.J. Rijnstra het pand en verhuurde het van 1934 tot 1936 aan J a n de Roos, die 
tevoren zijn garagebedrijf aan de Engel de Ruyterstraat 5 had. In 1938 huurde oliehande
laar A.A. van de Pol he t pand, waar hij de benzinepomp exploiteerde en zijn bandencover
bedrijf Apoline vestigde. Een gedeelte van de garage verhuurde hij als pakhu i s aan kaas 
handelaar H. Kroon, die even verderop woonde. In 1942 kocht Kroon het pand, dat hij nog 
datzelfde j a a r doorverkocht aan W.A. van Stam. In 1946 verk laa rde de r ech tbank deze 
koop nietig en werd Ri jns t ra weer eigenaar.4 8 Waarschi jnl i jk was R i jn s t r a van joodse 
afkomst en had hij zijn bezit aan de Duitsers moeten afstaan. Van Stam had in 1942 al he t 
huis Stationsweg 39 van de gedeporteerde joodse familie Van Zuiden betrokken.4 9 In 1946 
kocht Van de Pol het pand aan de Straatweg, waar hij tot zijn dood in 1984 bleef wonen. In 
1985 werd C. Vervat eigenaar en vestigde die er zijn schildersbedrijf. 

De bermsloot voor deze huizen werd al spoedig na 1925 gedempt, waarna de houten brug
gen naar de S t raa tweg werden afgebroken. De sterk vervuilde bermsloot ten noorden van 
de zadelfabriek werd pas omstreeks 1947 gedempt en vervangen door de huidige parallel
weg. Ook het dubbele woonhuis (Straatweg 145 en 147) had tevoren een houten brug naar de 
Straatweg. Dit huis en he t bijna identieke, maar kleinere huis St raa tweg 151 en 153 zijn 
omstreeks 1923 door Smink en Frowijn gebouwd. Zij verkochten he t eerste blok aan de 
heren J.T. Pras ing en M.J. Streng, die het splitsten en doorverkochten.50 Op Straatweg 145 
woonde van 1928 tot 1940 de familie H. Kroon Wzn, daarna tot 1950 de uit Vinkeveen afkom
stige kaashandelaar H. Kroon Ezn. Van 1958 tot 1962 werd dit huis in tweeën bewoond door 
E.G. Wijers en J . Kent ink . Een volgende bewoner, W. van Wijngaarden , l iet he t h u i s in 
1977 verbouwen en vergroten. In 1988 verkocht hij het aan J.W. Hekkenberg, de huidige 
bewoner. In het huis nr. 147 woonde vanaf 1929 de familie Spruyt, van 1955 tot 1959 de chauf
feurs van de firma Folker ts , A. Wilhelmus en M. Tukker . Het gezin van de boekhouder 
van deze firma, W.F. van Muiswinkel, woonde er tot 1979. De landbouwleraar C. Verduyn 
werd toen eigenaar en liet het huis verbouwen. Hij verkocht het in 1988 aan J A . Martens . 

Het dubbelhuis nr. 151 en 153 werd eigendom van J.G. van Weerdenburg, la ter van zijn 
dochter Maria Sophia van Weerdenburg, die op 1938 na 15 j a a r kloosterleven naar hu is 
kwam en muzieklerares werd. Op zeer hoge leeftijd verdronk zij in 1994 in de Vecht, waar
na haa r huizen werden verkocht. Het huis nr. 151, waar sinds 1930 de onderwijzer H.M.J. 
Terheggen woonde en nu nog zijn weduwe, werd eigendom van R.W.C. Molenkamp. He t 
huis nr. 153 werd eigendom van mevrouw E.E.M. Dhondt. 

Het huis De Hoogt, Straatweg 149, is omstreeks 1939 gebouwd. Tot 1947 woonde de belas
t i n g a m b t e n a a r J .K. Ve ldman er, d a a r n a tot 1950 E. de Vries en vervolgens tot 1959 
mevrouw J .M. Er inga-Hinlopen. De landbouwkundige, tevens lid van Provinciale S t a t e n 
van Utrecht, J . Berentschot, later burgemeester van Kockengen, woonde er lange tijd met 
zijn gezin. Nu woont mevrouw A. Bomers-Hulshof er. 

De drie dubbele huizen met de nummers 161 t/m 165 zijn omstreeks 1925 door de metse
laar Kaspers gebouwd en staan, evenals de huizen met de nummers 151 en 153, in de voor
malige overtuin van Vegtvliet. 

De boerderij Vechtstroom van 1927 tot heden 

Anthonie Oskam verkocht in 1927 de boerderij met ruim 7 hectare wei
land aan Gijsbert Drinkwaard, die er bijna 10 j aa r veehouder was. Toen hij 
in 1936 zijn bedrijf verkocht aan de veehouder Wilhelmus Adr ianus van 
Weerdenburg uit Vinkeveen, behield Drinkwaard een stukje grond aan de 
Vecht. Daar liet hij twee huizen onder één kap bouwen (nu Straatweg 178 en 
180). Hij verhuurde die huizen en ging zelf op Eendrachtlaan 31 wonen.5 1 

Toen Van Weerdenburg in 1947 overleed, kwam de boerderij op naam van 
zijn weduwe, Martha Rugera Stalenhoef, die na 1960 haa r landerijen aan 
de Gemeente Breukelen verkocht voor de uitbreiding van het dorp. Eers t 
werden er huizen gebouwd aan de Gijsbrecht van Nijenrodestraat en de zij-
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Afb. 5. Mevrouw E. Korthagen aan het werk bij haa r paardenstal len (foto H. van Walder-
veen, 1988, Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

s t ra ten naa r de G.S. van Ruwiellaan. Omstreeks 1968 kwamen er huizen 
aan het Bisschopswater en de Heycoplaan. Tussen deze laan en de boerderij 
kwamen de bungalows Straatweg 119, 121 en 123. Het terrein van boerderij 
Vechtstroom bestond daarna nog slechts uit de percelen 2461 (= erf 7 a 35 ca) 
en 2462 (= twee huizen, twee bergplaatsen, drie garages, tuin en boomgaard, 
38 a, 10 ca, ƒ 960). 

Het voorhuis van de boerderij was gesplitst in twee woningen. De bene-
denwoning, Straatweg 125, behield de oude hoofdingang op het noorden en 
de fraaie erker op het zuiden. Hij werd tot 1996 bewoond door H.M. Vlug. 
De bovenwoning, Straatweg 125b, kreeg zijn ingang via de achterdeur aan 
de zuidzijde. Het bovenhuis werd tot 1997 bewoond door B. Opperhuizen. 
Mevrouw Van Weerdenburg woonde op nr. 125a, de voormalige paardensta l , 
waar in een voordeur op het noorden en een erkertje op het zuiden waren 
aangebracht . De vertrekken waren door een houten wand van de koestal 
gescheiden. In een van de schuren achter de hooiberg woonde tot 1996 
mevrouw E. Korthagen. Zij had in de naastgelegen bergplaatsen en garages 
haa r twee Friese paarden en diverse rijtuigen gestald, waarmee zij regel
matig door het dorp en de Vechtstreek reed (Afbeelding 5). Toen ze wegens 
haa r hoge leeftijd haar paarden en voertuigen niet langer kon verzorgen, is 
haa r collectie overgebracht naar het rijtuigmuseum in Leek. 

Mevrouw Van Weerdenburg verkocht in 1995 haa r boerderij a a n een 
projectontwikkelaar , die van plan is acht woningen met garages op het 
terrein te bouwen. Het uiterlijk van het karakteristieke voorhuis zal behou
den blijven, maar veel van het oorspronkelijke interieur, alsmede de andere 
opstallen en de boerentuin met boomgaard zullen verloren gaan. Dat is jam
mer, want tijdens het Monumenten Inventarisatie Project van de Provincie 
in 1991 werd dit perceel ingedeeld in de hoogste klasse van jonge monumen
ten. Het kan alleen behouden blijven als het gemeentebestuur de boerderij op 
de gemeentelijke monumentenlijst zet. Van de wil daartoe is ons echter nog 
niets gebleken. Er is zelfs nog geen begin van zo'n monumentenlijst, hoewel 
de op 1 januar i 1989 van kracht geworden Monumentenwet dat wel verlangt. 
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Noten 

1 H.J. van Es, 1997. De buitenplaats Vechtstroom te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breu-
kelen, jaargang 12, nr. 2, blz. 82 - 96. 

2 De gegevens over Vegtvliet en de families Duuring en Gildemeester zijn grotendeels ontleend aan: R. 
Plomp, 1984. Vegtvliet te Breukelen als zomerverblijf, 1665 - 1854. Jaarboekje van het Oudheidkundig 
Genootschap Niftarlake 1983, blz. 23 - 51. 

3 Gerr i t Duur ing , een zeer welgesteld man, liet over eigen grond de Woerdenseweg of L a a n van 
Duuring naar Portengen aanleggen; van 1827 tot 1857 was hij Heer van Oud Aen (Oudaan) en van 
1846 tot 1847 eigenaar van Boom en Bosch. 

4 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 558, akte d.d. 12.12.1822, verkoop op Vechtstroom 
van boomen, hakhou t en afbraak toebehorende de heer J a n Coenraad Duur ing , g ronde igenaar 
wonend te Amsterdam; inv. nr. 559, akte nr. 54, d.d. 13.9.1823: koopcontract Vreeden Oord; inv. nr. 559, 
d.d. 10.12.1823, publieke verkoop op Vechtstroom van boomen hakhout en afbraak. 

5 P.J . Lutgers schreef in 1836 over Vechtstroom: "Deze zoo fraai gelegen Lustplaats heeft opgehouden 
te bestaan. Laatstelijk behoorde zij aan den Heer J.C. Duuring, die hare Overplaats, sedert zoo sierlijk 
door den smaakvollen Zocher aangelegd, met de hofstede Vechtvliet vereenigd heeft". R. van Lut ter -
velt, 1948, blz. 184 - 185, meldt dat Zocher de tuin van Vegtvliet vergrootte met een gedeelte van de 
voormalige bui tenplaats Vechtstroom, die opnieuw aanlegde en herschiep in een der fraaiste wandel
parken. 

6 De kadastra le legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) vermeldt onder ar t . 34 t.n.v. 
J a n Coenraad Duuring rentenier te Breukelen, dat het huis op Sectie B nr. 172 (= huis 4 roeden 20 el, 
huis klasse 4, belastbaar bedrag ƒ 330) in het dienstjaar 1834 is afgebroken. De grond werd gevoegd 
bij nr. 170 (= bos 21 r 90 e) en kreeg het kadasternummer 491 (= terrein van vermaak 26 r 10 e). 
Notarieel Archief, inv. nr. 570, d.d. 16.6.1834 verkoping van afbraak op Vechtstroom. 

7 Het in 1840 aan Barend van Dijk te Amsterdam (kadastrale legger art. 170) verkochte perceel nr. 173 
(= bouwland 20 r) werd dat jaar gesplitst in nr. 487 (= bouwland 17 r 80 e) en nr. 488 (= tuin 2 r 20 e). 
Het laatste verkocht hij aan het Rijk (art. 116), die het in 1842 verkocht aan de opzichter der Straat
weg W.C. van Zijl (art. 237). Die kocht van de familie Duuring nog 1 r 22 e van wegberm nr. 174 (= bos 
5 r 80 e) en stichtte er twee huizen: Sectie B nr. 529 (= huis en erf, 2 r 94 e, klasse 15, ƒ 48) en Sectie B nr. 
530 (= huis 48 e, klasse 17, ƒ 33). De verkleinde wegberm nr. 174 kreeg het kadas t e rnummer 531 (= bos 
4 r 58 e). In 1872 werd dit perceel verkocht aan Rijkswaterstaat (art. 464). Perceel nr. 487 kwam om
streeks 1873 aan Johannes Buitenhuis (art. 584), de eigenaar van de aan de overkant van de Straat 
weg gelegen boerderij Vechtstroom. Het perceel ging over op de volgende eigenaren van de boerderi j . 
Antonie Oskam Jacobuszn verkocht omstreeks 1920 enkele gedeelten ervan als bouwterrein. 

8 In het dienstjaar 1851 kochten Helena Stekelenburg, weduwe van de gemeentebode H.H. Bekker, en 
haar gehuwde kinderen Pieter en Anna (art. 311) de huizen Sectie B nr. 529 en 530. In 1852 werden ze 
het eigendom van Joh. Krook te Utrecht (art. 368), in 1874 van Ph.P. Smit te Amsterdam (art. 615), in 
1878 van de weduwe van Jacob Spruyt (art. 658) en in 1886 van Sara M.W.E. Breuninghoff (art . 766). 
Na Sara 's dood in 1891 kwamen ze op naam van haar echtgenoot Hendrik Breuninghoff J r , smid te 
Breukelen (art. 831). 

9 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 203, Inkomende 
en uitgaande stukken, onder B7 d.d. 31.3.1887; de bomen stonden tussen de kilometerpalen 25 en 26, 
van 946 tot 936 meter uit kilome terpaal 25. 

10 Zie A.S. Klusener, 1997. Het huis Spoor- en Vechtzicht; een kleine verantwoording. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 12, nr. 1, blz. 44 - 46. Klusener acht het waarschijnlijker, dat de n a a m 
al in 1843 bij de aanleg van de spoorlijn aan de twee huizen is gegeven. 

11 Hendrik Breuninghoff (1847 - 1901) had de huizen laten vernieuwen en ze verenigd tot één woning 
Sectie B nr. 967 (= huis erf 3 a 42 ca, klasse 80, ƒ 247). In 1895 kwam het huis op naam van zijn tweede 
echtgenote C.W.M. Segaar (art. 927, later art . 983). Na haar dood in 1907 ging het naa r de twee 
dochters Breuninghoff (art. 805). In 1919 betrokken Stephanus Breuninghoff (1862 - 1939), zijn 
vrouw Maria Ernes ta Griffioen (1875 - 1951) en hun dochter Magdalena Jannet je (geb. 26.3.1918) het 
huis, dat in d j . 1922 in de kadastrale legger op hun naam kwam (art. 978). Het huis werd in d.j. 1924 
vernieuwd, in d.j. 1960 aangeduid als schuur en in d.j. 1969 verkocht naar art. 2703. 

12 Het tolhuis (Sectie B nr. 177, 1 r 21 e) was eigendom van 's Rijks Domeinen (art. 31/1), in 1860 van het 
Ministerie van Waterstaat (art. 464/4). Het werd in d.j. 1905 afgebroken en in d.j. 1906 verkocht aan 
J.D.J. Koning (art. 1022/1). Tolgaarders waren o.a. D. Boereboom (1874 - 1876), J . de Rooy (1876 -
1879), de wed. D. Hogeboom (1879 - 1882), J A . Lotten (1882 - 1885), G van Bemmel (1885 - 1888), 
J . van Aalten (1888 - 1891), L. Zwanink (1891 - 1893), A. Alblas (1893 - 1897) en K.P. de Joode (1897 -
1901). De tol werd waarschijnlijk in 1901 opgeheven, want daarna werd het tolhuis, dat het huis
nummer 204 droeg, bewoond door mensen van de Rijkspolitie. Foto's van het tolhuis s t aan in jaar 
gang 11, nr. 2, afbeeldingen 7 en 37, van dit tijdschrift. 

13 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 6, Gemeenteraadsvergadering van 8.8.1887; 
inv. nr. 205, Inkomende en uitgaande stukken, onder P5 d.d. 28.5.1889, P7 d.d. 6.9.1889 en P10 beschik
king Minister van Waterstaat d.d. 23.11.1889; inv. nr. 19, Raadsbesluiten, d.d. 10.5.1889, aanleg p l a n t 
soen tussen de beide Heicopper bruggen en de tol op de Rijksstraatweg; tegelijkertijd het gedeelte 
Herens t raa t vanaf de hofstede van Mej. M. Kasteleyn te bestraten; crediet ƒ 1000; d.d. 20.4.1893, 
benoeming K.P. Hoogendoorn tot ambtenaar belast met het onderhoud van het gemeenteplantsoen 
nabij de tol; jaarwedde ƒ 15 voor snoeien, planten, onderhoud bloemperken en zogenaamde rots; 
iedere zaterdag netjes op te harken en gazons kort houden. 

14 Van Es , 1997, blz. 96, noot 51. 
15 De percelen nr. 176 (weiland 6 r 70 e) en nr. 178 (huis erf 1 r 44 e, belastbaar bedrag ƒ 66) kregen in d.j. 

1887 de kadasternummers 907 (tuin 6 r 54 e), 908 (huis erf 1 r 58 e, ƒ 200) en 909 (huis erf 1 r 10 e). In 
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d j . 1904 kregen de nrs. 907 en 908 na bijbouw en vereniging het kadasternr . 1024 (huis erf 8 a 4 ca, 
ƒ 325). In dit huis, Wijk B nr. 137 (in 1890 huisnr. 202), woonden onder andere de gepensioneerde kolo
nel P.J. Amiet (1875 - 1878), de oud-rijkshavenmeester F.V.G. Engelbert van Bevervoorden (1878 -
1888), de commissionair G.A. Smedes (1888 - 1892), P. ter Spill (1892 - 1897), de inspecteur van de 
Ned. Aerogasmaatschappij T. van der Zee (1898 - 1903), de melkfabrikant A.H. Colenbrander (1915 -
1937) en zijn weduwe, R. Colenbrander-Hoekstra (1937 - 1939). In het andere huis, Wijk B nr. 203, 
woonden onder andere de griffier van het kantongerecht Mr D. Bastert (1890 - 1895), de rozenkweker 
J.W. de Groot (1897 - 1901), de domineesweduwe D.L. van Heerde-Linck (1901 - 1913) en de koop
man Ph.J . Schippers (1913 - 1924). Voor foto's van Dorpszicht zie jaargang 11, nr. 2, afbeeldingen 7 en 
37, van dit tijdschrift. 

16 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 11, Raadsnotulen d.d. 27.5.1924, 19.6.1924 en 
7.7.1924. C.W. Mat thes had ƒ 800 geboden, maar B & W wilden ƒ 1000 plus verbreding van de 
Herenstraat , of anders ƒ 1250. Colenbrander had ƒ 3 per vierkante meter geboden, mits hij de vrije 
beschikking over het terrein zou krijgen. De raad wilde het plantsoentje ontsluiten voor het publiek en 
besloot niet tot verkoop over te gaan. Die verkoop heeft later toch plaatsgevonden. 

17 De kadasternummers 1022 en 909 werden in d j . 1906 gewijzigd in 1030 (huis en tuin 6 a 40 ca, ƒ 325) 
en 1031 (huis tuin 3 a 94 ca, ƒ 325). In d j . 1922 verkocht J.D.J. Koning de beide huizen aan Anthony 
Herman Colenbrander en Rienje Colenbrander-Hoekstra (art. 1203). De huizen werden in d j . 1924 
vernieuwd en in d j . 1926 herbouwd tot Sectie B nr. 1220 (huis en tuin 10 a 34 ca, belastbaar bedrag 
ƒ892) . 

18 De kadastrale legger vermeldt onder art. 34 ten name van J a n Coenraad Duuring op regel 34: "Sectie 
B nr. 169, huis 3 roeden 40 el, belastbaar bedrag ƒ 66", met de aantekening "dienstjaar 1838 amotie en 
opbouw" en een verwijzing naar regel 123. Daar lezen we: "Sectie B nr. 497 huis 2 r, belastbaar bedrag 
in d j . 1841 ƒ 225". Het oppervlakteverschil tussen het oude en nieuwe perceel van 1 r 40 e vinden we 
terug op de regels 122 en 124, waar nr. 491 (tuin van vermaak 26 r 10 e) in d j . 1841 wordt veranderd 
in kadas ternummer 498 (terrein van vermaak 27 r 50 e). 

19 J.W. Gunning, 1984. Hoogerlust in de achttiende en negentiende eeuw: buitenverblijf en kostschool. 
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1984, blz. 49 - 70. De vermelde gegevens 
over Hoogerlust zijn aan dit artikel ontleend. 

20 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 2, Gemeenteraadsnotulen 1839 - 1851, d.d. 
27.11.1848; inv. nr. 3, Gemeenteraadsnotulen 1851 - 1858, d.d. 6.9.1853: Extract notulen van de ver
gader ing van kerkvoogden (N.F. Snel, F . Vos, H.G. de Bruyn) en notabelen (G.D. Duuring, K.A. 
Nolthenius, M. Gijsberti Hodenpijl, R. Mur) over verbetering van het schoolgebouw. 

21 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4, gemeenteraadsnotulen d.d. 27.3.1860: een 
voorstel van G.D. Duur ing om voor een gemeentehuis twee huizen met de nummers 65, 66 en 67 
(kadastraal bekend onder Sectie B nr. 577 en 578) van hem te kopen voor ƒ 3005 plus de kosten, wordt 
aangenomen. De notulen van 26.7.1861 melden, dat Duuring een deel van het salaris dat hij als waar
nemend burgemeester in het voorjaar van 1860 had genoten, wenste af te s taan "aan de Gemeente, 
aan het Hervormd en het Rooms Catholiek armbestuur en het Genootschap Onderlinge Hulpreiking; 
hij stelt den Voorzitter ƒ 75 ter hand als gift voor de gemeente. De raad aanvaardt het geschenk." 

22 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4, gemeenteraadsnotulen d.d. 15.5.1862: in
gekomen een missive "dat Z.M. den Koning bij besluit van 28 April 1.1. No. 117 den heer G.D. Duuring 
benoemd heeft tot bu rgemees te r dezer gemeente". Vi j f jaar la ter , in de raadsvergader ing van 
26.4.1867, legde Duuring "het presidium van de raad neer, dank zeggende voor het vertrouwen in 
hem gesteld en de medewerking gedurende zijnen werkkring ondervonden". In de vergadering van 
7.5.1867 las de secretaris "een besluit van Z.M. den Koning van den 22 April 1.1. No. 50, waarbij aan 
den heer G.D. Duuring op zijn verzoek eervol ontslag is verleend als burgemeester en in zijne plaats 
tot burgemeester van genoemde gemeente benoemd is Mr. J A . Spengler". 

23 Notarieel Archief, inv. nr. 624, akte nr. 34 d.d. 13 en 14 april 1871. 
24 De kadasternummers 497 (= huis 2 r), 498 (= tuin van vermaak 27 r 50 e) en 171 (= koepel 49 e) 

gingen in d j . 1873 van art . 405 t.n.v. Gerard Daniel Duuring naar art . 581 t.n.v. Coenraad Nicolaas 
Klausz, instituteur op Hoogerlust. Die verkocht ze in d j . 1876 aan zijn opvolger Johan Goester (art. 
626). In d j . 1877 werd de koepel afgebroken en de grond bij het huis Vechtstroom-2 gevoegd, dat toen 
een nieuw kadasternummer kreeg: 737 (= huis, schuur, tuin 23 r 87 e, belast met ƒ 400). Aan de zuid
kan t van het terrein was een nieuw huis gekomen (nr 738 huis en tuin 9 r), eigendom van de metse
laar J a n Hageman. 

25 Het perceel nr. 738 (= huis en tuin 9 r) werd verkocht naar art. 636/1 t.n.v. J a n Hageman. Het kadas
te rnummer veranderde na de verbouwing in d j . 1884 in nr. 864 (= huis en tuin 9 r). In d j . 1908 ging 
het perceel naar art . 1043/1 t.n.v. Johan Adolf Beerens, schilder te Abcoude; in d j . 1921 ging het naar 
art . 1173/1 t.n.v. Hermanus van der Grift en Jan Roosendaal; in d j . 1922 naar art. 1212/1 t.n.v. J a n 
Lugten, bouwkundige te Heerlen. 

26 Een aantal van de gegevens is mij in 1992 verstrekt door de in 1995 overleden heer J.D. Dieker te 
Abcoude, die voor zijn genealogisch onderzoek de Historische Kring Breukelen vroeg welk huis in 
1908 het nummer Wijk B nr. 206 had. Dat huis, villa Sophia, stond destijds voor ƒ 7000 op de balans 
van het schildersbedrijf Beerens te Amsterdam. Johan Adolf Beerens noemde het huis naar zijn 
moeder of naar zijn in 1902 overleden echtgenote, die beiden de naam Sophia droegen. 

27 Koopakte d.d. 19.2.1883 voor notaris J.J. Schalij, waarvan we een kopie ter inzage kregen van de heer 
H. van der Linde. In de kadastrale legger Breukelen-Nijenrode staat Sectie B nr. 737 (huis, schuur, tuin 
23 r 87 e, belastbaar bedrag ƒ 400) onder art. 626/5 t.n.v. J. Goester. In d j . 1882 werd het overge
schreven naar art. 477/43 t.n.v. J.A. Matthes. Na bijbouw kreeg het de aanduiding nr. 863 (= huis tuin 
schuur 23 a 92 ca, ƒ 375) en ging het in d j . 1884 naar art. 514/22 t.n.v. Hendrik Griffioen, landbouwer 
te Breukelen-Nijenrode. 

28 Kadasternummer 863 werd in d j . 1885 vervangen door de nummers 875 t/m 879. De vier nieuwe 
huizen kregen van noord naar zuid de nummers 876 t/m 879. De oppervlakte van elk perceel was 
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ruim 3 are, het belastbaar bedrag ƒ 300 per huis. Vechtstroom-2 kreeg kadas te rnummer 875 (= huis en 
tuin 11 a 10 ca, ƒ 375). Na de verbouw in d.j. 1887 werd dit perceel gesplitst in vier huizen en tuinen 
met de kadas ternummers 903 f m 906. Het laatste nummer was van het huis Deli (3 a 90 ca, ƒ 300). De 
drie woningen onder de kap van Vechtstroom-2 waren nr. 903 (1 a 95 ca, ƒ 140), nr. 904 (2 a 40 ca, 
ƒ 200) en nr. 905 (2 a 85 ca, ƒ 225). Deze huizen gingen in d.j. 1893 naar art . 843/1-8 t.n.v. Magdalena 
Moen, weduwe van Hendrik Griffioen (1835 - 1926). In 1926 werden ze het eigendom van haar drie 
dochters: W.M.E. de Lange-Griffioen (1872 - 1944), M.E. Breuninghoff-Griffioen (1875 - 1951) en 
J .Ph. Beerens-Griffioen (1878 - 1951). Op 1 oktober 1952 brachten hun erfgenamen, de vijf kinderen 
De Lange en Magdalena Jannet je Breuninghoff (geb. 1918) de huizen in veiling. 

29 A.A. Manten en T. Verkuil Sr., 1993. Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit / Kees de 
Tippelaar / 1843 - 1913. Stichting Historische Reeks Breukelen / Uitg. Verloren, Hilversum, blz. 54 - 59. 

30 Kadasternummer 487 werd in d.j. 1919 gesplitst in de percelen 1146 (tuin 15 a 10 ca) en 1147 (tuin 
5 a). Het laatste werd in d.j. 1919 verkocht aan A.P. Snoep te Utrecht (art. 1156), die er in d.j. 1920 een 
huis liet bouwen (nr. 1147 huis en tuin 5 a), dat hij in d.j. 1921 verkocht aan de gebroeders De Vries te 
Amsterdam (art. 1179), die het tot 1959 in bezit hadden. Perceel nr. 1146 werd in 1920 gesplitst in de 
percelen 1148 (tuin 8 a 34 ca), 1149 (tuin 76 ca) en 1150 (tuin 6 a). 

31 In d.j. 1921 verkocht Oskam (art. 986) perceel nr. 1148 (tuin 8 a 34 ca) aan C.W.J. Wüstenhoff te 
Amsterdam (art. 1198/1), die er in d.j. 1922 een huis stichtte (nr. 1148 huis tuin 8 a 34 ca) dat met nr. 
1149 (tuin 76 ca) herschikt werd tot kadasternummer 1170 (huis erf 3 a 10 ca, ƒ 199). In d.j. 1923 ging 
het huis als nr. 1180 (huis tuin 6 a 50 ca, ƒ 428) naar art. 1221 t.n.v. C.WJ. Wüstenhoff, in d.j. 1931 naar 
zijn weduwe M.C.G. Morees, in d.j. 1947 naar C E . Wüstenhoff, weduwe Bianchi. In d.j. 1948 kwam 
het huis op naam van de erfgenamen (art. 1751), in d.j. 1955 van N.V. Pensioenfonds Albert Heyn (art. 
1936). In d.j. 1963 werd het huis met tuin en garage verkocht naar art . 2203 t.n.v. Ir Albertus Voogd, 
directeur ener N.V. te Breukelen, die het in d.j. 1965 verkocht naar ar t . 2332 t.n.v. H an s Dieter 
Culemann, geb. 26.9.1927, acteur te Amsterdam. De volgende eigenaar was P.J.M. Derks, daarna P. 
Moorman en sinds 1995 E. Langerak. 

32 Bloem was getrouwd met Clara Eggink. Nadat eind november 1932 in Utrecht hun scheiding was uit
gesproken, vertrok Clara in januari 1933 met haar vijfjaar oude zoon J a n Willem Cornells Bloem 
naar Friesland. Uit Bloems gedichtenbundel 'De Nederlaag" (1937), die hij opdroeg "Aan mijn zoon 
Wim", blijkt hoezeer hij t reurde over verloren liefde, onmacht en eenzaamheid. 

33 Oskam verkocht perceel nr. 1150 (tuin 6 a) in d.j. 1920 aan Grietje Griffioen, weduwe van J. Fokker 
(art. 1166), die er in d.j. 1921 een deel van verkocht aan P. Balk (art. 1232). Die liet er een huis bouwen 
(nr. 1181, huis schuur tuin 3 a 15 ca), dat tot 1949 in bezit van de familie bleef (art. 1570 t.n.v. Theodora 
de Jager, wed. P. Balk). In d.j. 1950 werd J . Molenkamp eigenaar (art. 1795), in d.j. 1952 Cornells van 
der Steeg (art. 1809). 

34 C. Roeleveld, 1997. Het parochiehuis en de exploitatie. Uitgave in eigen beheer van de R.K. parochie 
H. Johannes de Doper, Breukelen. Dit boekje noemt naas t de persoonsgegevens ook de koopprijzen 
van het huis Straatweg 180 (ƒ 230.000 in 1982 en ƒ 370.000 in 1989). 

35 In d.j. 1873 gingen de nrs . 79 t/m 85 en een deel van nr. 95 van art. 405 t.n.v. mevrouw Duuring naar 
art . 477 van Joan Adam Matthes. In d.j. 1906 naar art. 994 van de koopman-houthandelaar Huibert 
Matthes, in d.j. 1922 naar art. 1218 van HJ .R. Matthes c.s. te Zeist. Verkoop in d.j. 1934 grotendeels 
naar art . 1203/8-13 van Anthony Herman Colenbrander, welke percelen in d.j. 1960 werden verenigd 
op nr. 1927 (boomgaard en berm 3 ha 63 a 50 ca). Een deel van de nrs. 79 en 82 en nr. 83 werden in d.j. 
1934 verkocht aan J.J.G. Vor der Hake (art. 1508) en verenigd onder nr. 1363 (huis, terrein, be rm 7 a 
60 ca). 

36 In d.j. 1873 stichtte de nieuwe eigenaar Cornells Adrianus Schouten, koopman te Gouda (art. 579) op 
nr. 87 het perceel 696 (= schapenschuur 1 r 50 e) en verkocht hij zijn pasverworven ter re in aan 
Johannes Buitenhuis (art. 584). Die verving in d.j. 1879 de schapenschuur 696 door perceel 777 (huis 
schuur erf 4 r 60 e). Dit bouwwerk werd in d.j. 1883 afgebroken en in d.j. 1885 herbouwd tot de per
celen 868 (huis en tuin 8 r 50 e, ƒ 200) en 869 (huis en erf 8 r 50 e, ƒ 300). In d.j. 1894 was de belastbare 
waarde van deze huizen gedaald tot ƒ 250 en ƒ 120. 

37 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 6. Raadsnotulen d.d. 21.5.1883. De raming van 
de kosten van de brandweer bleek te laag te zijn ten gevolge van de "grootste onkosten gevallen bij de 
branden van J. Buitenhuis en Van Vliet in Portengen. Ter vermijding voor zooveel mogelijk van even 
groote kosten bij onverhoopte volgende branden als bij de voorgevallene, stelt de heer Van W a a r t 
voor, en aldus wordt besloten, Burgemeester en Wethouders te verzoeken in den vervolge ges t reng op 
te letten dat met het oog op de uitdeeling van ververschingen enz. aan de spuitgasten niet zo ruw 
worde omgegaan met de gemeentefinanciën." 

38 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 202, Inkomende en uitgaande s tukken 1886, 
nr. 10 H, d.d. 5.9.1886. Foto's van de kudde zijn opgenomen in jaargang 11, nr. 2, afbeelding 18, van dit 
tijdschrift (zie ook aanvulling op het bijschrift in jaargang 11, nr. 5, blz. 280). 

39 In d.j. 1905 verkocht Bui tenhuis zijn boerderij aan Jacobus van Voorst, hovenier en bloemist te 
Amsterdam (art. 1007). Bij de herindeling van het terrein kregen de twee woningen de kadas ter 
nummers 1055 (huis tuin 12 a 20 ca) en 1056 (huis erf 8 a 50 ca). De andere percelen waren nr. 86 
(weiland 31 a 10 ca), 487 (tuin 17 a 80 ca), 870 (water 12 a 20 ca), 1052 (griend 66 a 20 ca), 1053 
(moestuin 2 ha 30 a 40 ca) en 1054 (weiland 5 ha 13 a 30 ca). 

40 Adriana Cornelia Visser, weduwe van Adrianus Verbree (art. 1074) liet in d.j. 1912 het huis 1055 (huis 
tuin 12 a 20 ca, ƒ 293) zo verbouwen, dat het belastbaar bedrag steeg naar ƒ 498; na bijbouw in d.j. 
1913 kreeg het een nieuw kadasternummer 1083 (huis schuur tuin 20 a 70 ca, ƒ 595). Perceel 1056 
(schuur en erf 8 a 50 ca) werd in d.j. 1916 met 1083 verenigd tot 1121 (huis schuur tuin water 94 a 
50 ca, ƒ 620). De moestuin 1053 werd toen 1120 (weiland en sloot 1 ha 56 a 60 ca). 

41 Anthonie Oskam Jacobuszoon, veehouder te Breukelen-Nijenrode (kadastrale legger art. 986/20-26), 
was op 18.3.1873 geboren te Laag Nieuwkoop. Hij woonde van 1900 tot 1916 op de boerderij Eben 
Haëzer (nu Oud Aa 3) en kocht in d.j. 1917 de boerderij Vechtstroom. De woning (kadas te rnummer 
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1121, huis schuur tuin 94 a 50 ca, belastbaar bedrag ƒ 620) kreeg in d.j. 1925, na afsplitsing en verkoop 
van de boomgaarden 1206, 1207 en 1208, een nieuwe kadastrale aanduiding (nr. 1209, huis schuur 
55 a 70 ca, ƒ 620). In d.j. 1927 werd het nr. 1234 (huis schuur boomgaard 59 a 45 ca, ƒ 620). In 1927 
verkocht Oskam zijn boerderij en verhuisde hij naar de villa Orttswarande voor de bocht bij kasteel 
Nijenrode aan de Straatweg (zo erg lang na het vertrek van het gezin Hoekstra heeft Ort tswarande 
dus niet leeggestaan; zie dit tijdschrift j a a r g a n g 11, blz. 107). In 1905 had Oskam, samen met anderen, 
grond gekocht voor de bouw van een nieuwe Gereformeerde kerk. (Zie H.J. van Es, 1993. Geschie
denis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen. Stichting Historische Reeks Breukelen / Uitg. 
Verloren, Hilversum, blz. 274, noot 16 en 18.) 

42 Frowijn en Smink (art. 1220) kochten in d.j. 1921 het perceel 1167 (bouwterrein 4 a 16 ca) en in d.j. 
1923 een deel van perceel 1168 (weiland en sloot 1 ha 52 a 44 ca) en nr. 1172 (bouwterrein 16.30). Op 
nr. 1172 werden in 1924 vijf huizen gesticht met de kadasternummers 1192 t/m 1196. 

43 Huibert de Hartog, geb. 2.5.1873, overl. 28.9.1930, was bakker in het pand Straatweg A 128 naast de 
sluis in de Kerkvaart, nu het Tinus de Witplantsoen. Zijn nieuwe huis had aanvankelijk het nummer 
B 232, later Straatweg 11, nu 135. Tot 1995 woonden er Maria de Hartog, geb. 3.8.1905 en haar broer 
Gerrit, geb. 26.6.1907. 

44 Fokke r was in 1869 in Breukelen-St . P ie te rs geboren, had geboerd in Por tengen-Zuid (Laag 
Nieuwkoop) en kwam op 14.5.1924 in Breukelen wonen in het huis Sectie B nr. 1193 (huis erf 4 a 
25 ca). In d.j. 1928 werd Fokker (art. 1286) ook eigenaar van het huis nr. 1194 (huis 2 a 70 ca). Het 
grotere huis ging in d.j. 1953 naar Nie. van Dijk (art. 1853) en in d.j. 1969 naar G van Dijk (art. 2728). 
Het kleinere huis, Straatweg 131, werd in d.j. 1955 het eigendom van P.A. Dhondt. 

45 A.J. Knoop (art. 1282) kocht in d.j. 1925 een deel van perceel 1203 en stichtte er nr. 1205 (huis werk
plaats erf 11 a 80 ca, belastbaar bedrag ƒ 757); na bijbouw in d.j. 1926 steeg het belastbaar bedrag tot 
ƒ 785. In d.j. 1935 gingen de bezittingen over naar N.V. Industrie en Handelsmaatschappij voorheen 
A.J. Knoop (art. 1532). Na bijbouw in d.j. 1943 en d.j. 1949 steeg het belastbaar bedrag voor huis en 
fabriek naar ƒ 1438. Na verlies van een stuk berm aan Waterstaat in d.j. 1953 werd het kadaster-
n u m m e r 1614 (huis erf fabriek 10 a 50 ca). 

46 Akte gepasseerd voor notaris E.B. van Julsingha te Breukelen-Nijenrode op 17.8.1925: Oskam ver
kocht een gedeelte van Sectie B nr. 1206 groot 4 are aan B. Smink voor ƒ 2000. Smink (art. 1319) 
stichtte er nr. 1231 (huis schuur tuin 4 a 40 ca, belastbaar bedrag ƒ 196) dat in d.j. 1953 na afstand van 
een s tuk grond aan Waterstaat een nieuw nummer kreeg (nr. 1616, huis schuur tuin 4 a 5 ca). In d.j. 
1964 werd het perceel gesplitst in nr. 2105 (huis tuin 2.85) en nr. 2104 (schuren erf 1.20) op naam van 
W. Smink (art. 1977). 

47 Een van de gebroeders stapte daar omstreeks 1990 nog wel eens van zijn fiets om de gevel te inspec
teren. Hij vertelde dan met gerechtvaardigde trots aan de eigenaar, de heer Van Schaik, dat hij dit huis 
gemetseld had. 

48 Een deel van perceel nr. 1206 was eigendom van Petronella C. van Niekerke en A. Oskam (art. 1334), 
die er een huis met garage lieten bouwen: Sectie B nr. 1232 (huis boomgaard 10 are, belastbaar bedrag 
ƒ 471). In d.j. 1931 kocht J a n Kleton te Amsterdam (art. 1449) het pand en begon er een garagebedrijf. 
Na een jaa r verkocht hij het aan de chauffeur Celis Winters te Deventer (art. 1478), die er tot 1933 een 
garagebedrijf had. De nieuwe eigenaar werd H.J. Rijnstra, automobielhandelaar te Utrecht (art . 
1511). Diens bezit kwam in d.j. 1943 via H. Kroon Ezn (art. 1688) op naam van W.A. van Stam (art. 
1690). In d.j. 1947 kwam Apoline bij vonnis tot ontbinding van koop weer in bezit van Rijnstra (art. 
1735). Nog datzelfde j aa r verkocht hij het aan de huurder Arie Aalt van de Pol (art. 1737). 

49 H.J. van Es, 1995. Breukelen in oorlogstijd. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 2, 
blz. 67 - 92, in het bijzonder blz. 73. 

50 Frowijn en Smink (art. 1220) bouwden een dubbel woonhuis (Sectie B nr. 1176 = huis en erf 4 a 55 ca), 
dat in d.j. 1924 op naam kwam van Prasing en Streng (art. 1279) en in d.j. 1925 gesplitst werd ver
kocht aan J.T. Prasing (art. 1270/1) en M.J. Streng (art. 1271/2). Door samenvoeging van 1176 met 
een deel van 1178 (bouwterrein 10 a 30 ca) ontstonden de percelen nr. 1197 (huis tuin 2 a 55 ca) en nr. 
1198 (huis tuin 4 a 5 ca, ƒ 198). Streng verkocht nr. 1198 (Straatweg 145) in d.j. 1929 aan Arie van Dijk, 
kaashandelaar te Breukelen (art. 1402). Die verkocht het in d.j. 1931 aan Hendrik Kroon Wzn, vee
houder te Oukoop (art. 1455); in d.j. 1942 en d.j. 1949 ging het naar zijn weduwe Marretje Griffioen. 
Na verkoop van grond aan Rijkswaterstaat in d.j. 1953 werd het kadasternummer 1613 (huis tuin 3 a 
45 ca, ƒ 198), dat op naam stond van Pieter Kroon te Kockengen (art. 1979). Deze verkocht het huis in 
d.j. 1956 aan C.M. van Wijngaarden (art. 2000). Prasing verkocht nr. 1197 (Straatweg 147) in d.j. 1930 
aan de weduwe E. Spruyt (art. 1418). In d.j. 1953 werd het kadasternummer veranderd in nr. 1612 
(huis tuin 2 a 20 ca). In d.j. 1956 werd W.C. Smink (art. 1977) eigenaar van het huis, in d.j. 1960 de 
F i rma J . Folkerts (art. 2019/3), die het in d.j. 1966 verkocht aan Meat Trading (art. 2487). 

51 Gijsbert Dr inkwaard , veehouder te Oud Alblas (art 1368/1-7), kocht in d.j. 1928 de boerderi j 
Vechtstroom, die hij in d.j. 1937 verkocht aan Wilhelmus Adrianus van Weerdenburg, veehouder te 
Vinkeveen (art. 1559/1-6). Na diens dood kwam de boerderij in d.j. 1948 op naam van Mar tha Rutgera 
Stalenhoef, veehoudster te Breukelen, weduwe van W.A. van Weerdenburg. 
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De Otterspoordam 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Legde men, meer dan 850 jaar geleden, in het zuiden van de toenmalige 
parochie Breukelen een dam dwars door de Vecht? Ontstond daarbij een 
dorpje, dat opbloeide, maar met het opruimen van de dam in de neergang 
raakte en tenslotte restloos verdween? En dat alles nog vóór het einde (om
streeks 1500) van de Middeleeuwen? Daarover gaat dit artikel. 

Met dit verhaal wordt een belofte ingelost. In een eerder artikel, over de 
dijken om het Ronde Dorp van Breukelen, heb ik toegezegd da t over de 
Middeleeuwse Otterspoordam en Otterspoorsluis nog een gedeta i l leerde 
beschouwing zou volgen.1 Niet alleen betreft het een fascinerend onderwerp, 
ook een elders verschenen artikel waarin sterk wordt betwijfeld of de Otter
spoordam ooit heeft bestaan, vormt een belangrijke aanleiding. 

We zullen het daarom hebben over de volgende punten: Hoe kwamen de 
Ot te rspoordam en -sluis in de geschiedkundige l i t e r a tuu r t e rech t en op 
grond van welke gegevens? Heeft de Otterspoordam wel of niet bestaan? Was 
er een Otterspoorsluis en waar lag die dan? Als de Otterspoordam en -sluis 
hebben bes taan , wanneer werden ze dan aangelegd, hoe lang hebben ze 
dienst gedaan en waarom raakten ze buiten gebruik? Hoe kan de Otterspoor
sluis er uitgezien hebben? Het eerste gedeelte van dit art ikel is bijgevolg 
nogal argumenterend, het tweede gedeelte is meer verhalend. 

Geschiedkundige achtergrond 

De Otterspoordam met de daar in opgenomen Otterspoors luis werd in 
1950 in de geschiedkundige l i tera tuur geïntroduceerd door S.J. Fockema 
A n d r e a e . 2 Deze stelde dat de dam zich uitstrekte tot op flinke afs tanden 
noordoost- en zuidzuidwestwaarts van de Vecht, even ten noorden van de 
grens tussen de huidige gemeenten Maarssen en Breukelen. De conclusies 
van Fockema Andreae vonden in grote lijn gedurende bijna een halve eeuw 
algemene bijval. Onlangs bevestigde bovendien een gezaghebbend nieuw 
boek op waterstaatkundig gebied in algemene zin dat de eerste kaden langs 
de Nederlandse rivieren dwars op de stroomrichting van de rivieren werden 
aangelegd, niet evenwijdig aan die stroomrichting.3 

De Vecht was een getijderivier en de wisselende wa te r s t and bezorgde 
zelfs de s tad Utrecht regelmatig wateroverlast , als he t wa te r vanu i t de 
Zuiderzee (na de aanleg van de Afsluitdijk thans IJsselmeer geheten) s terk 
werd opgestuwd. Om daaraan te ontkomen, werd de Otterspoordam aan
gelegd. Deze dam werd naast de vaargeul in de Vecht onderbroken door de 
Otterspoorsluis. Met gesloten sluis moest de dam Vechtwater tegenhouden, 
dat vanui t het noorden werd opgestuwd. 

Maar de Vecht was in het midden van de Middeleeuwen ook de hoofd
handelsweg van de stad Utrecht. Zeeschepen die de Vecht opvoeren, r ichting 
Utrecht , konden deze Otterspoorsluis niet passeren en zo kwam daa r ter 
plekke een van de eindpunten te liggen van de Utrechtse overzeese handel. 
De inhoud van die schepen moest daar in kleinere worden overgeslagen. 
Dat gaf werkgelegenheid bij de sluis en vooral daardoor ontstond er, naa r 
Fockema Andreae aannam, een dorpje van enig belang, Otterspoor geheten. 

De Otterspoordam versterkte de slibafzetting in het deel van de Vecht ten 
noorden van die dam. Een goede bevaarbaarheid van dat riviergedeelte was 
erg belangrijk voor de stad. Baggeren en het rechter maken van de stroom-
geul waren manieren om dat tegen te gaan. In 1148 werd op kosten van de 
stad het gedeelte van de Vecht tussen Utrecht en Zuilen gekanaliseerd.4 
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Heeft de Otterspoordam echt bestaan? 

De kiem voor twijfel omtrent de Otterspoordam werd gelegd door Martin 
de Bruijn.5 Hij bestudeerde een oorkonde uit 1228, die door Fockema Andreae 
was aangevoerd als een van de bronnen voor het bestaan van de Otterspoor
dam. Daarin is sprake van huiserven "super Dammum" (op de Dam). De 
Bruijn kwam tot de conclusie dat die dam niet betrekking had op de Otter
spoordam, maar op de Pausdam in de stad Utrecht. Hij besloot zijn artikel 
hierover evenwel met de mededeling dat hij niet heeft willen beweren "dat er 
in het begin van de dertiende eeuw geen dam bij Otterspoor in de Vecht heeft 
gelegen. Een waters taa tkundig werk als een dam met een sluis erin, waar
door he t achter land tegen watersnood beschermd kon worden, lijkt me 
gezien de overstromingen van de twaalfde eeuw voor de hand te liggen." 

Twee jaa r later nam Hans Lägers een veel radicaler s tandpunt in: de op
vat t ing van Fockema Andreae vindt geen steun in de historische bronnen en 
moet derhalve afgewezen worden.6 

Lägers acht he t weinig aannemelijk dat de Vecht zou zijn afgesloten op een plaats die 
enkele t iental len ki lometers l and inwaar t s lag. Een dam in de monding van deze rivier 
nabij Muiden zou meer voor de hand hebben gelegen en een veel groter achterland tegen 
stormvloeden hebben beveiligd. 

Lägers kent ook veel betekenis toe aan zijn observatie dat de schaarse betrouwbare bron
nen ui ts lui tend van een Otterspoorsluis spreken, maar nooit van een dam. En die sluis zou 
ook best in de uitmonding van een zijwatertje van de Vecht gelegen kunnen hebben. 

In een oorkonde van bisschop Otto III uit 12447 komt de scheepvaart naa r Utrecht via de 
Vaa r t s e Rijn en de Vecht ter sprake . Daarbij wordt wel gesproken over een dam in de 
Vaar t se Rijn, maar met geen woord over een dam in de Vecht. Ook zijn er geen documenten 
bekend waar in iets s t aa t over de heffing van tol of de inning van k raan- en overslaggeld 
bij Otterspoor. 

Argumenten vóór een Otterspoordam 

Tegenover Lagers' betoog tegen de historiciteit van een Otterspoordam wil 
ik nu een aantal argumenten aanvoeren die er wel degelijk vóór pleiten dat 
deze dam echt heeft bestaan. Een verklaring voor de landinwaartse ligging 
van de dam met sluis volgt later in dit artikel, als het karakter van de Otter
spoorsluis aan de orde komt. 

Grens tussen de invloedssferen van zee en grote rivieren 

Het veronderstelde tracé van de Otterspoordam lag op een waterstaat
kundig gezien belangrijke scheidslijn. Wat de grote overstromingsgevaren 
betrof vormde ons gebied de grens tussen de invloedssfeer van de zee en die 
van de grote rivieren. Deze waterscheiding werd later de grens tussen twee 
belangrijke hoofdwaterschappen. 

H e t Breuke len -Proos td i jge rech t , h e t Ronde Dorp van B r e u k e l e n , h e t B reuke l en -
Bisschopsgerecht en Otterspoorbroek moesten meebetalen aan he t Hoogheemraadschap van 
de Zeeburg en Diemerdi jk, w a a r v a n he t regime liep tot aan de oude Ot te r spoordam. 
Daaren tegen moesten de boeren in onder meer Portengen-Zuideinde, Kockengen en Laag-
Nieuwkoop meebetalen aan de waterbeheersregeling van het in 1323 opgerichte Hoogheem
r a a d s c h a p van de Lekdijk Bovendams. 8 

Wat betreft het ontbreken van oude bronnen die de Otterspoordam bij 
name noemen, wijs ik Lagers op de bekende voorzichtige stelregel van de 
archeologen - die ook van toepassing is op het geschiedkundig onderzoek van 
de 12de-14de eeuw - dat het ontbreken van bewijs niet hetzelfde is als een be
wijs voor het niet-bestaan ("absence of evidence is no evidence of absence"). 

Gerechtsheerlijkheid Breukelen-Proostdij met Otterspoor 

De bisschop moet een sterk argument hebben gehad om gebied aan beide 
Vechtoevers toe te delen aan de gerechtsheerlijkheid Breukelen-Proostdij. 
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Ook tijdgenoten vonden het een ongewoon verschijnsel dat delen van één en 
hetzelfde p la t te landsgerecht aan weerszijden van een belangri jke r ivier 
lagen. Daarom werd dat er in oorkonden vaak specifiek bij vermeld: Breuke-
len-Proestye en Otterspoer aan de oost- en westzijden van de Vecht.9 

Vermoedelijk hebben ter plaatse aan beide zijden van de Vecht mensen 
gewoond die in hun dagelijks bestaan veel met elkaar te maken hadden. De 
dam en sluis vormden dan de verbinding tussen beide oevers. Het was in 
zo'n si tuatie in bestuurlijk opzicht gemakkelijker indien deze totale neder
zetting binnen één gerecht lag, dat van Breukelen-Proostdij. 

De bestuurlijke indeling die vele eeuwen geleden ontstond, duurde voort 
totdat op 31 december 1948 de gemeente Breukelen-St. Pieters, erfopvolger 
van het gerecht Breukelen-Proostdij, ophield te bestaan. De invloed van een 
Middeleeuwse ontwikkeling werkte hier nog vele honderden j a ren door.10 

De nederzetting Otterspoor 

Een concrete vermelding van een nederzetting van enige betekenis in het 
gebied Otterspoor heb ook ik in de archieven niet gevonden, wel indirecte. 
Want in 1139 was er een geschil over de rechten op de tienden (een belasting) 
van Otterspoor.11 Deze nadrukkelijke vermelding van de buur tschap Otter
spoor wekt verbazing, want het vormde geen afzonderlijke gerechtsheerlijk-
heid en beslissingen over de tienden werden meestal op het gerechtsheer-
lijke niveau genomen. Er moet dus iets anders zijn geweest waardoor Otter
spoor zich onderscheidde. 

Verder is h e t opmerkeli jk da t in Laat-Middeleeuwse bronnen nogal wat persoons
namen voorkomen die eindigen op "Van Otterspoor". Gewoonlijk werd men n a a r de p l aa t s 
van herkomst genoemd na vestiging elders. Otterspoor lijkt meer emigranten te hebben 
geleverd dan verwacht kan worden van alleen een kleine agrar ische gemeenschap. 

Grenswijzigingen aan weerszijden van de Vecht 

De aanleg van de Otterspoordam lijkt ook tot een aantal grenswijzigingen 
te hebben geleid. De zuidgrens van het Breukelen-Proostdi j gerecht t en 

Afb. 1. Si tuat iekaart je , gebaseerd op de kaa r t de kaa r t van Nicolaas Visscher uit circa 1702. 
Ten westen van de Vecht ligt een dijk, ongeveer loodrecht op de hoofdstroomrichting van de 
rivier, die de Vecht bereikt iets ten zuiden van het punt waar aan de overzijde de Vaar t uit
mondt in de Vecht. Mogelijk vormde die dijk oorspronkelijk de zuidgrens van Otterspoor. 
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oosten van de Vecht werd aanvankelijk gevormd door het veenriviertje de 
Vaart , dat in de Vecht uitmondt naast de plek waar nu het huis Het Kraaye-
nest s taa t . Om prakt ische bestuurlijke redenen werd die grens een eind 
naa r het zuiden opgeschoven. Het punt waar de grens tussen Breukelen-
Proostdij en Maarssen-Bisschopsgerecht de Vecht bereikte, werd ongeveer 
650 meter naar het zuid-zuidoosten verlegd. De keus van dat nieuwe punt 
lijkt vrij willekeurig gekozen, maar zal duidelijk worden nada t meer is 
gezegd over de ontwikkelingen ten westen van de Vecht. 

De nieuwe grens ten oosten van de Vecht stond niet loodrecht op de 
stroomrichting van de rivier, maar boog in noordwaartse zin van die lood
rechte richting af, om te eindigen bij het punt waar de Proosdijse Wetering 
(toenterti jd de achterweter ing van het Breukelen-Proostdijgerecht) in de 
Vaar t ui tmondde. Waters taatkundig was die grens een gunstig tracé voor 
een dijk met grenswetering, want vanuit het noorden opgestuwd rivierwater 
kon zo worden afgeleid naar de Vaart en het ten oosten van de Proosdijse 
Wetering gelegen grote, nog niet in cultuur gebrachte veengebied. Met de 
ontginning van het Breukeleveen werd pas omstreeks 1180 begonnen. 

Van het kleine gebied Otterspoor op de westelijke Vechtoever werd niet 
alleen de zuidelijke grens verlegd, naar het zuiden dus, naar het veronder
stelde tracé van de Otterspoordam, maar ook de noordelijke grens, die even
eens een eindje naar het zuiden opschoof. De oorspronkelijke zuidgrens van 
Otterspoor liep vermoedelijk ten zuiden van de uitmonding van de Vaart in 
de Vecht. Op oude kaarten staat daar nog een dijk getekend (Afbeelding 1). 

Omvang van Otterspoorbroek en identiteit van Gieltjesdorp 

Toen ik de dijken in de omgeving van Breukelen bestudeerde, vielen me 
nog enkele dingen op. 

De grens tussen Vijfhoeven en Gieltjesdorp ligt maar een klein stukje ten 
zuiden van he t verlengde van de ui tmonding van de Vaart in de Vecht, 
d.w.z. van de oude zuidgrens van het Breukelen-Proostdijgerecht, en onge
veer in het verlengde van de eerder in dit artikel veronderstelde oude zuid
grens van Otterspoor, d.w.z. de grens voordat het hele gebied Otterspoor een 
s tuk naa r het zuiden werd opgeschoven. 

De oude zuidgrenzen van Proostdijgerecht en Otterspoor en de zuidgrens 
van Vijfhoeven maakten deel uit van de zuidgrens van de parochie Breuke
len. Otterspoor lijkt zo'n 650 meter naar het zuiden door die grenslijn heen-
geprikt te hebben. Of behoorde dat stuk in de begintijd bij Maarssenbroek? 

De huidige zuidgrens van Otterspoorbroek wordt gevormd door de Haar
lijn. Maar Otterspoorbroek is van kort na het j aa r 1000 en de Haarrijn werd 
gegraven in de eerste helft van de 13de eeuw, toen De Haar en Themaat niet 
langer via de Oude Rijn konden afwateren en een afvoer naa r de Vecht 
nodig hadden.1 2 Bij het aanleggen van de Haarrijn kan natuurlijk gebruik 
zijn gemaakt van een oude grenswetering, maar het is ook mogelijk dat, net 
als bij het Proostdijgerecht en Otterspoor, de zuidelijke grens van Otter
spoorbroek ooit is verlegd. Er is wel enige grond voor die veronderstelling. 

Binnen de Laat-Middeleeuwse grenzen van het Otterspoorbroek was 
ruimte voor 28 hoeven van elk ongeveer 16 morgen. Onder het Leenhof van 
Dolre vielen van oudsher echter slechts 22 hoeven in Otterspoorbroek.13 Van 
twee van de aan Otterspoorbroek toegevoegde hoeven is met zekerheid be
kend dat ze in de Late Middeleeuwen door de bisschop van Utrecht in leen 
werden uitgegeven,14 over de resterende vier hoeven in Otterspoorbroek heb 
ik geen informatie. Meten op de kaart maakt duidelijk dat het noordelijke 
deel v a n O t t e r s p o o r b r o e k , to t t e r hoogte van de g rens Vijfhoeven-
Gieltjesdorp, ruim 21 standaardhoeven van gemiddeld 16 morgen besloeg! 
Het oude Otterspoorbroek, met de 22 hoeven die door het Leenhof van Dolre 
werden beheerd, zou dus uit de noordelijkste ruim driekwart van het latere, 
grotere Otterspoorbroek bestaan kunnen hebben. 
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Omdat Gieltjesdorp evenals Kortrijk en Vijfhoeven ten westen van de ontginning 
Otterspoorbroek ligt, wordt veelal aangenomen dat ook Gieltjesdorp in cultuur werd 
gebracht door ontginners die de Vecht als uitgangsbasis hadden. Maar was dat wel zo? Stel 
eens dat inderdaad Otterspoorbroek oorspronkelijk minder ver naar het zuiden reikte dan 
later . . . Ten westen van het Maarssenbroek volgde géén tweede fase van Vechtontgin-
ningen, maar strekten de Oude-Rijnontginningen naar het noorden. 

Gieltjesdorp sluit door zijn rechthoekige vorm meer aan bij de ontginning Vijfhoeven 
dan bij de onregelmatige Oude-Rijnse restonginningen Themaat en De Haar.15 Maar 
Vijfhoeven werd op de bij Vechtontginningen gebruikelijke manier van oost naar west in 
cultuur gebracht, Gieltjesdorp daarentegen van west naar oost; de boerderijen in Gieltjes
dorp werden dan ook nabij de westelijke, niet de oostelijke grensdijk gebouwd. Kortrijk en 
Vijfhoeven vielen bij hun ontstaan onder de parochie Breukelen,16 maar Gieltjesdorp 
ressorteerde in zijn begintijd met Themaat en De Haar onder de parochie Vleuten.17 

Behoorde Gieltjesdorp tot de Oude-Rijnontginningen? Hier ligt nog een uitdaging voor 
nader historisch onderzoek. 

De zuidgrenzen van Gieltjesdorp, een 22 hoeven groot Otterspoorbroek en 
het verplaatste Otterspoor vormden met elkaar een aaneengesloten lijn, die 
na een korte knik naar het noordoosten de Vecht bereikte op een plek precies 
tegenover het punt waa r op de andere oever de zuidwaarts opgeschoven grens 
van het Proostdijgerecht de Vecht bereikte. Dat kan toch geen toeval zijn! 

De Otterspoorsluis 

Ook Lägers kan - vanwege concrete vermeldingen uit 1323, 1326, 1378 en 
1382 - niet om de conclusie heen dat er bij Otterspoor een Otterspoorsluis 
heeft gelegen, en wel bij de grens van de parochies Maarssen en Breukelen. 
Hij veronderstelt echter dat die sluis niet in, maar naas t de Vecht lag, in de 
l inker Vechtdijk en dat hij de uitwateringssluis van de Maarssenbroekse 
Wetering vormde. Daar is evenwel het een en ander tegenin te brengen. 

In 1323 werd geschreven dat de sluis bij Otterspoor de noordgrens mar
keerde van het Lekdijkgebied. Lägers neemt aan dat het ook daarbij ging om 
de u i twa te r ingss lu i s van de Maarssenbroekse Weter ing . He t komt mij 
vreemd voor dat aan een bescheiden ongeveer noord-zuid s t rekkend sluisje 
van lokale betekenis (als dat toen al bestond!) zo'n bijzondere waarde zou 
zijn toegekend in het definiëren van de ongeveer west-oost s trekkende grens 
t u s s e n twee grote hoogheemraadschappen. Daarvoor waren de grenzen 
tussen de gerechtsheerlijkheden markanter en bruikbaarder elementen. 

Indien mijn conclusie over een nieuwe grens tussen een vergroot Otter
spoorbroek en een verkleind Maarssenbroek juist is, mag tevens worden 
aangenomen dat deze grenswijziging consequenties had voor de noordelijke 
g renswete r ing van he t Maarssenbroek. Die zal dan eveneens n a a r h e t 
zuiden toe zijn verlegd, evenals de watergang vanaf het samenvloeiingspunt 
van de noordwetering en de voorwetering (de Maarssenbroekse Wetering) 
naa r de Vecht. De huidige uitmonding daarvan is dan een gevolg van de 
aanleg van de Otterspoordam en de gebeurtenissen daar omheen. Daarmee 
verdwijnt het ui twateringspunt van de Maarssenbroekse Wetering ui t he t 
beeld als de mogelijke locatie van een Otterspoorsluis die - als Lägers gelijk 
zou hebben - niets met een Otterspoordam van doen had. 

Conclusie uit het voorafgaande 

Wanneer de in de voorafgaande 2^2 bladzijde aangevoerde observaties 
worden afgewogen tegen het verhaal van Lägers, kom ik tot de conclusie dat 
bij de huidige stand van de geschiedkundige kennis de opvatting van Lägers 
onvoldoende steun vindt en derhalve moet worden afgewezen. 

Ouderdom van de Otterspoordam en Otterspoorsluis 

Het vervolg van mijn artikel gaat dus uit van het gegeven dat in de Late 
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Middeleeuwen een Otterspoordam met Otterspoorsluis hebben bestaan. 
Wanneer de Otterspoordam en het dorpje Otterspoor zijn gebouwd, is niet 

met zekerheid bekend. Gedurende bijna een halve eeuw is in navolging van 
Fockema Andreae de oorkonde uit 1228 beschouwd als het oudste directe 
schriftelijke bewijs voor het bestaan van de Otterspoordam.18 Sinds de publi
catie van De Brui jn 5 is die bewijsgrond heel zacht geworden. 

Ongeacht het eindoordeel over de betekenis van het document uit 1228 
voor de studie van de Otterspoordam, was men het er echter al vrij alge
meen over eens dat deze oorkonde weinig betekende voor het dateren van de 
oorsprong van die dam, omdat die niet uit de 13de maar uit de 12de eeuw 
moest s tammen. In de geschiedkundige l i teratuur wordt voor de aanleg van 
de dam de periode van omstreeks 1140 - 1150 als mogelijkheid genoemd.19 

Maar - zoals gezegd - in 1139 was er reeds een geschil over de rechten op de 
t ienden (een belasting) van Otterspoor.11 Indien het ontstaan van het dorp 
inderdaad met de dam en sluis samenhing, zou dat gegeven wijzen op een 
hogere ouderdom. 

Anderzijds werd in het artikel over de dijken om het dorp Breukelen de 
conclusie getrokken dat de Otterspoordam jonger moest zijn dan die dorps-
dijken, die vermoedelijk uit de decennia rond 1100 dateren. Het zoeken naar 
het bouwjaar van de dam kan dus tot de eerste helft van de 12de eeuw be
perkt blijven. 

De aanleg van de Utrechtse grachtwerven 

Misschien levert het ontstaan van de werven langs de Utrechtse grachten 
enig nader inzicht op inzake de tijd van aanleg van de Otterspoordam. 

Algemeen wordt aangenomen dat het verschil in straat- en waterniveau 
bij de Utrechtse grachten op enigerlei wijze het gevolg moet zijn geweest van 
menseli jk ingrijpen in de rivieren - de Rijn en de Vecht - die t i jdens de 
Middeleeuwen door en rond de stad liepen. Door afdammingen verloren die 
rivieren het grootste deel van de variatie in hun waterniveau. Bij de daarna 
cons tante lage waters tand moesten nieuwe kaden worden aangelegd, de 
zogenaamde werven.20 

Vanaf 1122 was de stad Utrecht niet langer bereikbaar voor hoge water
s tanden in de Rijn, zoals die vooral in het voorjaar optraden, want in dat 
j a a r vond de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede plaats. 

Enkele gedeelten van de Oude Gracht behoorden oorspronkelijk tot de loop 
van de Rijn. De rest van de Oude Gracht bestaat uit gegraven kanalen. Het 
lijkt niet onaannemelijk dat tegelijk met het graven van de kanaalgedeelten 
van de Oude Gracht, de oude riviergedeelten werden "gekanaliseerd" door 
de oevers ervan op te hogen tot kanaalhoogte. Daarbij kon gebruik worden 
gemaakt van de grond uit de kanaalgedeelten. Het graven van het zuidelijke 
deel van de Oude Gracht, tussen de Stadhuisbrug en Tolsteeg, waar de 
Vecht zich van de Rijn zou hebben afgesplitst, wordt gedateerd tussen 1122 
en 1150.20 Met dit kanaa l werd een dubbel doel gediend: de aanvoer van 
bluswater naar de vele slootjes, nu verdwenen, maar die toen overal de stad 
doorsneden, en een betere bereikbaarheid van de stad voor schepen.21 

Mogelijk werd het aans lu i t en van de Oude Gracht op de Vecht toen 
verantwoord geacht omdat ook de waterstand op de Vecht inmiddels onder 
controle was gebracht, en wel door de aanleg van de Otterspoordam. 

Maar in 1170 deed zich in de s tad Utrecht nog een overstroming voor. Men vindt die 
geregis t reerd in de Middeleeuwse annalen van de Abdij van Egmond.2 2 De oorzaak wordt 
in de archeologische l i te ra tuur gezocht bij opstuwingen via de Vecht als gevolg van storm
vloeden op de Zuiderzee.23 Indien deze verklaring juist is, dan is het niet uitgesloten dat 
ook na 1122 de Utrechtse grachten nog onderhevig zijn gebleven aan hoge en lage water
s tanden in relatie tot uitzonderlijke vloed- en ebstanden in de Zuiderzee.20 

Daartegenover heb ik echter het vermoeden geuit dat de overstroming in 1170 het gevolg 
zou k u n n e n zijn geweest van een onvolkomenheid of mogelijk een doorbraak van de Otter -
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spoordam. 2 4 Wan t vooralsnog lijkt de overstroming in 1170 binnen het tijdvak 1122 - ca. 
1200 een uitzonderlijke gebeurtenis te zijn geweest. Een overstroming in 1173 moet door 
r ivierwater zijn veroorzaakt, niet door een stormvloed.25 

Het is dus, gelet op de gegevens die de stad Utrecht tot dusver heeft opgeleverd, niet uit te 
sluiten dat in he t tweede kwart van de 12de eeuw de Otterspoordam er wel al was, m a a r dat 
deze wa te rke r ing toen nog "onbevredigend functioneerde".2 6 

Tegen het eind van de 12de eeuw werd het s tadskanaal (de Oude Gracht) aan de noord
zijde, waar he t toen nog niet verder liep dan tot aan de Weerd, zodanig verlengd dat ook 
daar een aans lu i t ing tot s tand kwam met de Vecht. Die maatregel was guns t ig voor de 
scheepvaart op Utrecht. De Vechttak oostelijk buiten de stad ging daa rna achteruit ; slechts 
res ten van deze stroom zijn overgebleven in het gekanaliseerde Zwartewater en de sloten 
l angs Wi lhe lmina - en Oorsprongpark. 2 7 Toen zal zeker de Vecht niet langer onderhevig 
zijn gewees t a a n getijde-invloeden. Ook de archeologie van de werfbebouwing d r a a g t 
informatie aan die da t onderschrijft. De oudste t hans nog bekende Utrechtse werfkelder, 
die van h e t hu is Rodenburg, dateert - gelet op he t aanvankelijk gebruikte forse formaat 
baks teen - vermoedelijk van rond 1200.28 Het is ondenkbaar dat men werfkelders bouwde 
die van tijd tot tijd vanwege opstuwend Vechtwater blank kwamen te s taan. 

Kortom: tegen het eind van de 12de eeuw moet de Otterspoordam in ieder 
geval hebben gefunctioneerd en een aanleg een kleine driekwart eeuw eer
der is op grond van stedelijk-Utrechtse gegevens niet uitgesloten te achten. 

Het karakter van de OtterspoorsLuis 

Er is ons geen gedetailleerde beschijving overgeleverd van de Otterspoor-
sluis. We kunnen ons alleen een beeld vormen van hoe die er uitgezien kan 
hebben door gebruik te maken van gegevens van elders.29 

In de tijd waarin we de oorsprong van de Otterspoordam moeten zoeken, 
kon men nog slechts één type sluis bouwen, de klepduiker. Die bestond uit 
een lange houten koker, die bij hoge buitenwaterstanden met een klep werd 
afgesloten. De rivier zorgde zelf voor de bediening: onder normale omstan
digheden hield het afkomende water de klep open; het door een springvloed 
vanaf de zee opgestuwde water duwde de klep dicht. Omdat er gedurende 
het hele j a a r water door de rivier stroomde, moest de sluis naas t de stroom-
geul van de rivier worden aangelegd in een aparte bouwput. Het maken en 
instandhouden van zo'n put was toentertijd niet eenvoudig.30 Nadat de sluis 
voltooid was, werd de rivier via een omleiding daardoorheen geleid. Daa rna 
kon de r ivierbedding worden afgedamd. Schepen konden een dergeli jke 
éénkleppige sluis (zonder sluiskolk) alleen onder uitzonderlijke omstandig
heden (namelijk, als er nauwelijks stroming in het water zat) passeren. Bij
gevolg moest bij de Otterspoordam een overslag voor de Utrechtse handels
scheepvaart worden ingericht. Dat leidde tot de uit houten huizen opgetrok
ken nederzetting Otterspoor.2 

Heel belangri jk was dat men er in slaagde de sluis wa te rd ich t in te 
passen in het damlichaam. Was de grond a a n weerszijden van de sluis-
koker niet zorgvuldig genoeg aanges tampt , dan kon het wate r h ie r langs 
doorsijpelen. In het ergste geval ontstond naast de sluis een nieuwe stroom-
geul, waardoor he t hele effect van de dam teniet werd gedaan. Daa rom 
moest aanvankelijk een locatie worden gekozen waar de opstuwende druk 
van het water niet al te groot meer was, dat wil zeggen een flink eind van de 
monding van de rivier. Niettemin ging het - als gezegd - in 1170 een keer ern
stig mis. Sporen van de overstroming die de stad Utrecht toen trof, doordat 
de Otterspoordam het had begeven, zijn teruggevonden bij opgravingen op 
het Pieterskerkhof te Utrecht, in de vorm van erosieverschijnselen. Lering 
trekkend uit de ervaring, bracht men daarna aan de beide uiteinden van de 
sluis, loodrecht op de as van die sluis schermwanden tegen de dijk aan , die 
waterdicht op de sluis wanden aansloten. Op deze wijze werd de sluis een 
hecht onderdeel van het dijklichaam. 
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Het einde van de Otterspoordam 

De aanleg van dijken langs de Vechtoever maakte de Otterspoordam niet 
overbodig. Dat was volgens Fockema Andreae pas voor het eerst het geval 
toen in 1327 een nieuwe dam in de Vecht gelegd werd bij Vreeland, dus veel 
verder stroomafwaarts.19 

Dat gebeurde op initiatief van graaf Willem III van Holland, die daarmee zijn tegen
strever, de bisschop van Utrecht, dwars wilde zitten. Hij trof een regeling inzake de aanleg 
van een dam in de Vecht met vier heren uit de Vechtstreek: Zweder van Abcoude, Hendrik 
van Loenersloot, Spl in te r van Nijenrode en E r n s t van der Horst . De kosten van deze 
aanleg zouden ten laste komen van de hoeven ten noorden van de Otterspoorsluis (wat er 
bepaald niet op duidt da t die sluis in de mond van de Maarssenbroekse Wetering lag!). 
Toen Vree l and weer onder h e t gezag van de bisschop kwam, werd - a lweer volgens 
Fockema Andreae - in 1356 de Vreelandse dam opgeruimd en herkreeg de Otterspoordam 
zijn oude functie.1 9 Omdat verder geen historische gegevens over deze dam bekend zijn, 
betwijfelt Lägers of de aanleg van deze dam ooit echt tot s tand is gekomen. Ik ben on
voldoende bekend met dit vraagstuk om ook hierover met Lägers in debat te gaan. 

De Otterspoordam werd definitief weggehaald toen in 1437 de Hinderdam 
met sluis was gebouwd op een locatie iets stroomafwaarts voorbij Nigte-
vecht, nog net op Sticht-Utrechts grondgebied.18 

Met het opruimen van de dam verdween de bestaansbasis van het dorp. 
De mensen vonden ter plaatse geen werk meer en dus verhuisden ze naa r 
elders. Voor zover hun houten huizen nog in goede s taa t verkeerden, haal
den ze die uit e lkaar en namen ze die mee. Een huis was in die tijd roerend 
goed. Uit de minder goede huizen werd alles gehaald wat nog te hergebrui
ken was. Zo was, al met al, een dorp snel verdwenen. 
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De melkfabriek Insulinde te Breukelen (2) 

Zeger Provily 
Beatrixstraat 63, 3621 EV Breukelen 

In het eerste artikel van deze reeks over de melkfabriek Insulinde zijn de 
beginjaren beschreven.1 In dit tweede artikel wordt eerst de condensberei-
ding bij Insulinde besproken en vervolgens de rol die Insulinde in de Tweede 
Wereldoorlog nog kon vervullen. 

De condensbereiding 

Al vrij snel nadat hij de melkfabriek had overgenomen, ging de heer C G . 
Hoekstra zich ook toeleggen op de productie van gesuikerde gecondenseerde 
melk. Dit was van meet af aan ook zijn bedoeling. 

In het vervolg van dit artikel wordt gesuikerde gecondenseerde melk aan
geduid met "condens", in tegenstell ing tot het ongesuikerde product dat 
"evap" wordt genoemd, van het Engelse werkwoord evaporate = indampen. 

Eerste proeven 

Hoekstra voerde zijn eerste proeven uit met een klein vacuumapparaat . 
Dit apparaat bestond uit twee roodkoperen halve bollen met een doorsnede 
van ca. 80 cm. De bovenste halve bol was scharnierend verbonden met de on
derste. Daar tussen lag een ronde rubberen pakking, die er voor zorgde dat 
er bij in werking treden van de nat te luchtpomp een vacuum ontstond in het 
indampapparaat . De onderste halve bol had een dubbele bodem. Tussen de 
twee bodems kon stoom worden geleid, waarvan de hitte gebruikt werd om 
de melk met de daarin opgeloste suiker te verhitten en in te dampen. De met 
suiker gezoete, dunne melk werd geleidelijk via een geopende kraan in het 
vacuumapparaa t gezogen. Wanneer alle zoete melk was aangezogen, werd 
de k raan gesloten en het indampen tot het einde voortgezet. De afgezogen 
waterdamp werd in een kleine condensator met water gekoeld en afgevoerd. 

In de bovenste halve bol zat een rond kijkglas, waardoor het kookproces 
kon worden gevolgd. De melk kookte ver beneden 100°C, waardoor deze nooit 
kon aanbranden en de zuivere smaak behield.2 Het kookproces werd be
ëindigd wanneer volgens Hoekstra de condens de juiste dikte had bereikt. De 
einddikte bepaalde hij door de condens over zijn wijsvinger te laten lopen 
en met kennersblik de stroperigheid te beoordelen. Later paste men andere, 
betrouwbaardere bepalingsmethoden toe. 

Fabrieksproducties 

De eerste fabrieksmatige producties vonden reeds in 1903 plaats. In prin
cipe werd hetzelfde bereidingsproces toegepast als hierboven is beschreven. 

Het "uitdamplokaal", zoals dat wordt aangegeven op een bouwtekening 
uit 1922, bevond zich aanvankelijk aan de noordwestzijde van het fabrieks
complex. Deze plaats lag ook voor de hand, want vóór 1923 was het ketelhuis 
ook in het noordwestelijke gedeelte van het terrein gesitueerd. Na 1923, bij de 
uitbreiding van het vacuumlokaal, lagen de bron van warmte (ketelhuis met 
de stoomketels) en de afdeling waar de meeste energie werd gebruikt (vacu
umlokaal) weer dicht bij elkaar (zie de compilatietekening in Afbeelding 1). 
Afbeelding 2 toont de werkelijke opstelling van de gebruikte apparatuur. 

Een belangrijk onderdeel van het condensproces is de koeling. In de 
beginjaren werd de condens in grote houten vaten van ca. 200 kg gedaan. 
Elk vat werd in een grote waterbak te koelen gezet. Door rotatie en met 
behulp van een stok werd de koude condens van de wand geschraapt tot 
de inhoud voldoende gekoeld was.3 Hoekstra had eerder bij zijn proeven 
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Afb. 1. Fabriek Insulinde te Breukelen-Nijenrode, Kadaster Sectie C, No. 1755. Compilat ie
tekening, samengesteld uit twee originele tekeningen. Deze tekeningen begeleidden twee 
aanvragen voor verbouwingen in 1922 en 1923. Schaal 1 : 200, behalve de schoorsteenpijp. 
Volgens de beschrijving bij de aanvraag voor de nieuwbouw waren de ma ten van de pijp als 
volgt: "De schoorsteen heeft een benedenmiddellijn van 1.35 M. en een bovenmiddell i jn 
van 1.30 M.; de wanddikte is beneden 65 cM. en van boven 21 cM.; de hoogte zal 35 M. 
bedragen." Eind 1923 werd een aanvraag ingediend "tot het plaatsen van machines voor 
he t condenseren van melk in een lokaal van steen gebouwd met pannen bedekt da t vroeger 
d iens t heeft gedaan voor blikfabriek, een en ander volgens tekening" . Als v e r k l a r i n g 
van de le t ters in de tekening geeft de heer A. Colenbrander: "In he t gebouw komt te s taan : 
A. een N a t t e Luchtpomp B. een stoom Machine, welke de pomp drijft C. een Vacuum-
apparaa t van 5000 Liter D. twee Koel apparaten." "In het Lokaal zullen ten hoogste ver
blijven 3 à 5 personen. De op het fabrieksterrein aanwezige privaten worden ook voor deze 
personen beschikbaar gesteld." 

vastgesteld dat het hoge suikergehalte er de oorzaak van was dat er in de 
condens al kort na het koelen grove suikerkristallen werden gevormd. De 
condens voelde in de mond zelfs zanderig aan. Proefondervindelijk werd 
ontdekt dat dit euvel kon worden voorkomen door vroegtijdige toevoeging 
van een relatief kleine hoeveelheid goed uitgekristalliseerde condens. Later 
werden betere methoden toegepast. 
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Nieuwe koelmethode 

Het behoeft geen betoog, dat de primitieve wijze van koeling in open vaten, 
met de kans op inspattend koelwater, een gevaar van besmetting inhield. 
Het gebeurde dan ook niet zelden dat de condens een slecht bewaargedrag 
vertoonde. Een vat barst te wel eens uit elkaar na langdurig bewaren, door de 
druk van het gas dat door de aanwezige levende organismen was gevormd. 

Om de bacteriologische kwaliteit te verbeteren, besloot Hoekstra J r om bij 
de uitbreiding van het vacuumlokaal in 1923 twee koelapparaten aan te 
schaffen. Deze koelapparaten waren dubbelwandige, vertind koperen ketels 
(zie D, aan de rechter zijde in Afbeelding 1), waarin met opgepompt grond
water de warme condens werd gekoeld. In de condenskoeler draaide een 
door riemen aangedreven hekroerwerk, dat nauw langs de binnenwand van 
de koeler werd bewogen, teneinde de totale inhoud in gesloten toestand te 
koelen. Dit was een aanmerkelijke verbetering. 

De gevulde vaten werden met een lorrie naar het achterterrein vervoerd. 
Vooral in de zomer, wanneer er meer melk werd aangevoerd, werd er een 
voorraad condens aangelegd, teneinde daarmee 's winters busjes te vullen.4 

Hoe dit deel van het proces verliep, kan nu niet meer achterhaald worden. 

In he t vorige ar t ikel 1 was reeds sprake van het gebruik van een lorrie voor het vervoer 
van rauwe bussenmelk, die met boerenschouwen over water werd aangevoerd. Er waren 
meerdere lorries in he t bedri jf in gebruik. Hiertoe was op het terrein aan de Vechtzijde en 
in verschil lende fabrieksafdelingen een rai ls aangelegd. Op Afbeelding 3 zijn deze ra i l s 
nog te zien in de vloer van he t condensvullokaal. In de rails aan de Vechtzijde waren op 
diverse plaatsen ijzeren draaischijven tussengevoegd; daarop kon de lorrie worden ge
plaa ts t en een kwarts lag gedraaid om vervolgens het zijspoor naar de gewenste afdeling te 
volgen. Dit sporenstelsel met lorries was natuurlijk prachtig speelgoed voor de zonen van 
J . van Vredendaal en hun kornuiten.4 

Het vullen van de condensbusjes 

Het l aa t s t e onderdeel van het condensproces was he t vul len van de 
busjes. Er is weinig bekend over de manier waarop dit in de beginperiode ge
beurde. Zeker is wel, dat dit handmatig geschiedde, waarbij de capaciteit op 
een laag niveau lag. Toch moest er veel worden geproduceerd om aan de 
vraag ui t de gehele wereld te kunnen voldoen. In het begin van de ja ren 
twintig werkten er in het hoogseizoen 140 arbeiders, waarvan velen in drie
ploegendienst.1 2 Ruim tien j a a r later werd er een continuvulmachine en 
sluiter aangeschaft. Afbeelding 3 laat deze vul-sluitcombinatie zien. Het was 
een voor die tijd zeer moderne machine, waarmee het personeel zeer in
genomen was. Deze gecombineerde machine heeft tot in de Sterovita-tijd 
dienst gedaan, tot omstreeks 1957. De aandrijving door middel van riemen is 
in de loop van de tijd veranderd in elektrische aandrijving. De medewerker 
links op de afbeelding zet de busjes op incorrecte wijze op de aanvoerband; 
hij houdt zijn vingers in de busjes. Deze handelwijze kon besmetting veroor
zaken en is hem derhalve later door de heer Hoekstra verboden.5 

Door he t personeel in he t bedrijf werd de vul-sluitcombinatie de "Uiver" genoemd. Op 
24 oktober 1934 presteerde een vierkoppige Hollandse bemanning het, om met het vliegtuig 
de Uiver als tweede te eindigen in de befaamde Londen-Melbourne-race. Hoogstwaar
schijnlijk was deze pres ta t ie voor he t personeel vergelijkbaar met die van de vul-sluit
combina t ie . 5 

De blikjesmakerij 

Toen Hoekstra Sr p lannen maakte om naas t boter, room en kaas ook 
condens te vervaardigen, lag het voor de hand om ook de blikjes zelf te 
produceren. Het was toch wel een gedurfde onderneming dat een zuivel-
fabrikant zich aan blikverwerking ging wagen. 
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Afb. 2. He t vacuumlokaal na de uitbreiding van 1923. In de l inker bovenhoek komt de 
hoofdstoomleiding de afdeling binnen. Deze leiding kwam rech ts t reeks van he t ke te lhu i s 
en was goed geïsoleerd. Het verdeelstuk laa t drie stoomleidingen zien, die ieder afzon
derlijk te bedienen waren. Wanneer het melkniveau in de vacuumkete l voldoende hoog 
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De oude Grieken kenden de vervaardiging van blik (vertind plaatijzer) al, zij he t toen 
alleen voor het maken van ver t inde voorwerpen. Zij doopten de roodgloeiend geslagen 
ijzeren voorwerpen in vloeibare tin. Pas omstreeks 1400 werd het vert innen van plaatijzer 
toegepast voor gebruiksartikelen. Tot omstreeks 1700 werd vooral in de Duitse en Oosten
rijkse landen veel blik geproduceerd. In de 18de eeuw begon Engeland deze landen voorbij 
te s treven door de toepassing van het walsen, waardoor het plaatijzer veel gelijkmatiger en 
egaler van oppervlak werd dan voorheen. Deze uitvinding plaa ts te Engeland omstreeks 
1750 aan de spits van de blikproducerende landen.6 Het blik was echter nog niet geschikt 
voor toepass ing in de levensmiddelenindust r ie . Er waren nog t ienta l len j a r e n van ont
wikkeling nodig voordat in 1810 op dat gebied aan de Engelsman Peter Duran t een octrooi 
werd verleend. Zijn uitvinding was van zeer groot belang voor de industr ië le toepassing 
van ve r t ind blik bij he t verduurzamen van conserven in he t algemeen en de condens-
i n d u s t r i e in he t bijzonder. Ver t ind blik werd al gebruikt in de eers te condensfabriek, 
Hol landia te Vlaardingen, opgericht in 1882, waar de blikjes eveneens in eigen productie 
werden gemaakt . 3 

De afdeling waar hoogstwaarschijnlijk al vanaf de s tar t de blikjesfabri-
cage plaatsvond, lag vooraan op het terrein, in de directe omgeving van het 
uitdamplokaal en het vullokaal (zie Afbeelding 1). 

In een aanvraag uit 1923 voor uitbreiding van he t vacuumlokaal s taa t vermeld dat dit 
lokaal tevoren dienst had gedaan als blikfabriek. In een tekening uit 1922 werd dezelfde 
r u i m t e beschreven als "lokaal voor melkpoederfabricage".7 Hoelang en hoeveel melk
poeder er is geproduceerd, is verder niet bekend. 

Het benodigde vertinde blik werd in plaatvorm van 14 x 20 inches (ca. 35 x 
50 cm) aangekocht. Dit blik was al gewalst en aan beide zijden voorzien van 
een laagje tin. Het aanbrengen van de tinlaag gebeurde bij de leverancier. 
Door temperatuurregeling van het tinbad waarin de staalplaten werden ge
dompeld, kon hij de dikte van de t inlaag instellen. De delen waarui t een 
busje werd samengesteld werden echter bij Insulinde gesneden. 

Het opstaande deel, de zogenaamde romp, werd met een blikschaar op de 
vereiste maa t geknipt; het dunne plaatje werd op een ronde mal gevormd tot 
het model van een kokertje. Door het aanbrengen van tinsoldeer tussen een 
kleine overlapping van de blikuiteinden werd de romp voltooid. Tijdens het 
solderen werd het kokertje klemgezet, totdat het tin in de zogenaamde langs-
naad voldoende was afgekoeld. 

De bodem en deksel voor het busje werden rond uitgeslagen en daarbij 
van een opstaande kant voorzien. Vervolgens werd de romp in de opstaande 
kan t van de bodem geschoven en met de hand vastgesoldeerd. Het busje was 
daarna gereed om te worden gevuld. Na het vullen werd de deksel met de op
s t aande rand over de romp geschoven en tenslotte eveneens dichtgesol-
deerd.8 Uiteraard beschikte men toen nog niet over elektrische bouten. Het 
solderen moet destijds met gasverwarmde bouten zijn geschied. Afbeel
ding 4 toont een gedeelte van de blikjesmakerij (vaak kortweg blikmakerij 

geworden was, kon de onderste stoomtoevoer geleidelijk worden geopend. N a a r m a t e het 
niveau in de ketel steeg, konden successievelijk de stoomtoevoeren 2 en 3 worden bijgezet. 
Condenseur Cobus Heus, die op het bordes s taat , kon via het kijkglas het kookproces volgen. 
Hiertoe werd he t inwendige van de ketel verlicht door de lamp die naar binnen gericht kon 
worden. In de linker onderhoek zien we een gedeelte van de stoommachine, die volgens de 
beschrijving de na t te luchtpomp moest aandrijven. Geheel links zien we nog de geïsoleerde 
s toomtoevoer met flens, vei l igheidsgewicht en stoomventiel . Een aa rd ig detai l is h e t 
onmisbare oliekannetje op de ommantel ing van de stoommachine. Regelmatig moest he t 
olieglaasje, dat op de as van de draaischijf was geplaatst, met olie worden bijgevuld. De 
na t te luchtpomp, die voor het vacuum in de ketel moest zorgen, was van een dermate capaci
te i t da t een apar te stoommachine (B in Afb. 1) werd ingezet. De vacuumkete l had een 
inhoud van 5000 liter. De afvoerpijp voor de dampen (boven op de ketel) zien we duidelijk de 
richting opgaan van de plaats waar op de tekening uit 1923 de natte luchtpomp (A in Afb. 1) 
is aangegeven. Die pomp is op deze afbeelding niet zichtbaar. 
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genoemd) van vóór 1924. Uit deze afbeelding blijkt dat er minstens tien werk
nemers op deze afdeling werkten en dat de blikjesproductie al grotendeels 
machinaal geschiedde. Toch was de capaciteit van de blikjesmakerij niet 
toereikend. Na 1910 werd de vraag naar condens in blik steeds groter en 
moesten er regelmatig blikjes worden bijgekocht. Vermoedelijk is omstreeks 
dat j a a r de nieuwe blikjesfabriek in gebruik genomen. Een aanvraag ui t 
1909 behelsde "de oprichting van een fabrieksgebouw", zonder verdere aan
duiding. Hoekstra ging regelmatig naar Weesp om daar blikjes op te halen. 
Hij gebruikte daarvoor een T-Ford met losse laadbak. Bij topproductie werd 
de ri t naa r Weesp wel twee- of driemaal per dag gemaakt. Een aanta l j a ren 
later dienden voor het ophalen van de blikjes de ritten naa r Utrecht gemaakt 
te worden. 9 In een gedenkboek over de geschiedenis van de Neder landse 
blikindustrie vond ik hierover meer informatie: er bestond in Weesp in die 
tijd inderdaad een kleine blikjesfabriek van A.C. Vis, waarvan de productie 
omstreeks 1928 naar Utrecht werd overgebracht.6 

De ontwikkel ing van de nat ionale b l ik indus t r ie maak te in de decennia d i rec t vóór 
en na 1900 grote vorderingen. Illustratief voor deze ontwikkeling zijn de inkoopbedragen, 
die de blikindustrie per jaar aan blik besteedde. Omstreeks 1882 was dit bedrag nog geen 
1 miljoen gulden, terwijl dit bedrag in 1912 tot ca. 12 miljoen gulden was gestegen. E r 
waren in Neder land omstreeks 1910 talrijke grote en kleine, zelfstandig naas t e lkaar be
s t aande ondernemingen. Deze situatie en verschil lende andere omstandigheden le idden 
er toe, dat eind 1912 een fusie tot s tand kwam, waarna die bedrijven onder de naam N.V. 
Verenigde Blikfabrieken verder gingen. Het toeleveringsbedrijf van A.C. Vis fuseerde 

Afb. 3. Het vullokaal voor de condens. In dit lokaal stond een zeer moderne vul-sluitcombi-
nat ie , die door he t personeel de "Uiver" werd genoemd. 
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Afb. 4. De blikjesmakeri j . In deze afdeling werden de condensblikjes in eigen beheer ge
m a a k t . We zien twee bliksnijders (rechts) en vier felsmachines s t aan . De bl ikresten van 
he t snijden zien we op de voorgrond liggen. De machinaal gestanste bodems werden met 
een machine op de rompen gefelst. Alle machines werden toen nog (voor 1924) met drijf
r iemen aangedreven. Bij de l aa t s t e felsmachine s taa t de afdelingsbaas Tinus Dolman. 

mee. Van het totaal aanta l arbeidskrachten van de vennootschap werkten slechts 47 arbei
ders (ca. 4%) te Weesp. Omstreeks 1928 werd in het bedrijf te Weesp een rationalisatie door
gevoerd en ging da t bedrijf, da t in tussen flink was gegroeid, zich hoofdzakelijk toeleggen 
op melkbussen, met een productie van vele miljoenen per jaar . 

Ongetwijfeld was Insul inde een van hun afnemers voor melkbussen. De blikjesproduc
tie werd overgebracht naar het bedrijf in Utrecht, dat best een nieuwe impuls kon gebrui
ken. In de jaren 1964/1965 vond opnieuw een fusie plaats , waardoor Thomassen & Drijver -
Verblifa ontstond.6 Deze onderneming leverde alle soorten blikjes aan Sterovita, totdat op 
koffiemelk in flessen werd overgegaan; daarover la ter meer. 

Etikettering, expeditie en verkoop 

In de beginjaren van Insulinde werd veel arbeid met de hand verricht. Zo 
werden na het handmatig vullen en sluiten van de busjes condens de etiket
ten met de hand daarop geplakt. Afhankelijk van de samenstelling van de 
condens en het land van export werden etiketten gebruikt met verschillende 
opdruk. Veel etiketten werden bij de plaatselijke drukkerij van Van Dijk 
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gedrukt. Het etiketteren was in die begintijd een arbeidsintensieve schakel 
in het totale condensbereidingsproces. Uit economisch oogpunt zette C.G. 
Hoekstra voor deze eenvoudige handeling goedkoop personeel in; hoofdzake
lijk zeer jeugdige arbeidskrachten. Vóór 1919, het j aa r waar in de arbeidswet 
van kracht werd, was volgens de Wet Van Houten (1874) kinderarbeid alleen 
verboden voor kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar . Het was dus vol
komen legaal om jonge krachten in te zetten. Het e t ike t t e ren was geen 
zwaar werk en het bood een welkome aanvulling op de inkomsten van het 
gezin waarvan het kind deel uitmaakte. Uit afbeelding 10 in de publicatie 
genoemd in noot 10 blijkt dat 25% van de afgebeelde werknemers in de cate
gorie van zeer jeugdige arbeiders valt. Bekijken we afbeelding 6 uit het arti
kel in noot 1 (foto uit omstreeks 1930), dan blijkt deze leeftijdsklasse geheel 
afwezig te zijn. Kijken we ook even naar afbeelding 9 in noot 10: op de achter
grond s taat een etiketteermachine voor het volautomatisch etiketteren van 
de busjes condens. De aanschaf van deze machine was omstreeks 1920 zeer 
noodzakelijk. De invoering van de arbeidswet, waarbij de grens van kinder
arbeid naa r 14 j aa r werd verhoogd, en de steeds toenemende exportmogelijk
heden waren de redenen om tot deze investering over te gaan. De baas van 
de etiketteerafdeling was Steef Kolfschoten, de vader van de huidige wet
houder. Het intern transport tussen vullokaal, etiketteerafdeling en expedi
tie gebeurde met de eerder genoemde lorries op rails. 

Na het etiketteren werden de busjes opnieuw in de houten kistjes gedaan 
en werd de order voor verscheping klaargemaakt, nadat de kistjes eerst nog 
waren gebanderolleerd. Het hout voor de kistjes kwam op maa t in dunne 
plankjes a a n en werd in een van de fabr ieksafdel ingen in e l k a a r ge
timmerd. De kistjes waren veelal voorzien van de teks t "Full Cream Con
densed Milk, Prepared in Holland" wanneer het ging om volle condens, of 
"Machine Steamed Condensed Milk" (zie Afbeelding 5). Links op de foto 
s taa t een zending volle condens gereed voor export naar Afrika. De baas van 
de expeditie was de heer Gert van den Hoed Sr. Hij begon in 1907 als zestien
jarige jongen bij Insulinde. Hij heeft lange tijd met zijn gezin in een van 
de bedrijfswoningen aan de Straatweg gewoond. Deze huisvesting, zo dicht 
bij de fabriek, was mogelijk de reden, dat hij als baas van een afdeling 's 
avonds met een grote bos kruissleutels de ronde langs het bedrijf deed om 
alles te sluiten. Hij verzorgde dan tevens de varkens, die in een stal op het 
fabrieksterrein waren ondergebracht.9 Vermoedelijk werden deze beesten 
gehouden omdat in voldoende mate goedkoop voer voorhanden was, zoals 
wei, karnemelk en spoelsels van verschillende producten. Later werd deze 
ruimte als paardenstal gebruikt. 

Insulinde deed in de Eers te Wereldoorlog goede zaken met Dui ts land. De condens was 
een goed en houdbaar levensmiddel en werd gebruikt als aanvul lende voeding voor sol
da ten , die voor verpleging in lazare t ten achter he t front waren opgenomen. 9 Door deze 
handel werd er goed verdiend. Dit heeft wel de grote stoot gegeven naa r ui tbreiding van de 
export over de hele wereld. 

Het is de grote verdienste van C.G. Hoekstra geweest om contacten te 
leggen met de heer D. Klatzer, die vanaf 1903 al grote exportervaring had op
gedaan en die wist waar in de wereld er vraag naar condensproducten was. 
Deze zakenrelatie groeide in 1919 uit tot de oprichting van het Handelshuis 
"Insulinde". In de zeer goed verzorgde prospectus van dit handelshuis lezen 
we: "The firm Klatzer & Co. thus acquired the sole right of market ing the 
condensed milk produced by Insulinde".1 1 Deze zin wordt er hier even uitge
licht, omdat dit recht van alleenverkoop na de verkoop van Insulinde aan 
het Sterovitaconcern zo'n belangrijke rol speelde. 

De twee hoofdproducten waarmee Insulinde grote faam op de wereld
mark t verkreeg, waren de volle en magere condens. Er werden op strategi
sche plaatsen in de wereld eigen steunpunten gevormd, van waaru i t in de 
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regio adequaat en snel kon worden ingespeeld op reacties uit de markt. Er 
kwamen depots in Durban, Johannesburg en Kaapstad voor Zuid-Afrika, in 
Mombassa voor Oost-Afrika, in Singapore voor de toenmalige Engelse 
kroonkolonie op het Maleise schiereiland en in Havanna voor West-Indië en 
Cuba. De condens werd naar deze tropische landen verscheept onder spe
ciaal voor die landen gekozen labels. De bekendste hiervan waren Nestor 
Brand voor Afrika en Insulinde Brand en la Vaquara Brand voor West-
Indië, Cuba en het Spaanssprekende Zuid-Amerika. Er werd ook onder 
"private label" geleverd.12 

Hoewel de suikerconcentratie van de condens een goede conservering voor he t product 
betekende en een waarborg inhield voor de houdbaarheid, hadden de Hoekstra 's toch altijd 
grote zorg voor he t bewaargedrag van de geëxporteerde producten. Zij wisten m a a r al te 
goed da t ondanks he t hoge suikergehalte (ca. 45%), het product onder tropische omstandig
heden niet volledig tegen bederf was beveiligd. Deze zorg blijkt uit het feit da t mevrouw 
Hoeks t ra -Bouman 's avonds regelmatig de machines op reinheid controleerde, wanneer 
he t fabriekspersoneel na de schoonmaak van de diverse machines de afdeling h a d ver
l a t e n . 1 3 Gediplomeerde bedrijfscontroleurs waren er in die tijd nog niet. Kennelijk waren 
daarvoor toen vrouwenogen het effectiefst. Het kwam in vroeger jaren vaker voor, da t de 
echtgenote aanvullende arbeid verrichtte op de dagtaak van haar man. 

Afb. 5. De kistenmakeri j uit beg in ja ren twintig. Het hout kwam op maa t in dunne plank
jes aan en werd hier in elkaar get immerd. De kisten waarin de condens werd geëxpor
teerd, werden eerst voor intern t ransport gebruikt om de ongevulde blikjes te vervoeren. Er 
konden 48 blikjes van 14 oz. in. Voor de blikjes van 14V2oz. (tins) was de hoogte van de kist 
daarop aangepast . 
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Naas t de hygiëne, die in het bedrijf bovenaan stond, was het tweede grote wapen tegen 
bederf het streven om een zo vers mogelijk product op de markt te brengen. Zo spoedig moge
lijk n a de productie moest de melk in de Amsterdamse haven verscheept worden. He t 
t r anspor t ging per schip via de Vecht naar de haven van Amsterdam (zie Afbeelding 6). Het 
expor tkantoor was om die reden aan de Herengracht 473 in Amste rdam gevest igd. De 
gebroeders Hennie en Luc Mur onderhielden een beur tvaar tdienst op Amste rdam en waren 
derhalve voor Insulinde de eerst aangewezen vervoerders over water . Met behulp van een 
glijplank, die via he t kistluik of voerluik door he t dek stak, gleden de kis ten op de zijkant, 
min of meer onder geleide, naar het ruim. 

De crisisjaren 

Na een bloeiperiode, waarin Insulinde tot één van de grootste condens-
exportbedrijven van Europa uitgroeide, kwam de crisis van de jaren dertig. 
Vooral in de tweede helft van dit decennium bereikte de Nederlandse zuivel
industrie zijn dieptepunt. Het directe gevolg was dat de lonen in deze be
drijfstak sterk daalden. Een arbeider verdiende in de zuivel in het topjaar 
1921 een weekloon van ca. ƒ 25,50; in 1931 was dit weekloon gedaald tot ca. 
ƒ 23,40 om in 1937 een dal van ca. ƒ 19,50 te bereiken.14 

Juist in deze moeilijke tijd overleed Anton Colenbrander. Zijn compagnon 
Gaele Cornelis Hoekstra stelde de heer Ypke Willem Gietema (Afbeelding 7) 
aan als assistent en vertrouwde hem de dagelijkse leiding van de fabriek toe. 
De heer Gietema vervulde tot eind 1937 de functie van bedrijfsleider bij de 
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Afb. 6. De verscheping van de kisten condens naar de haven van Amste rdam geschiedde 
met een van de motorboten van de gebroeders Hennie en Luc Mur. In he t ruim s taa t een 
knecht , die door mevrouw K. Mur werd herkend als (hoogstwaarschijnlijk) F reek Vis. He t 
gebouw geheel l inks was he t vacuumlokaal. Daarnaas t was het vullokaal voor de condens. 
Het gebouw midden op de foto was de expeditie, waarin de kantoortjes voor de douane en de 
et iketteerafdeling waren ondergebracht. Dat de Vecht door G.C. Hoekstra niet alleen voor 
commerciële doeleinden werd benut, blijkt uit de motorboot die voor de wal ligt. De trotse 
bezitter werd hier onder he t toeziend oog van enkele personeelsleden uit de expeditie gefoto
grafeerd . 
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Afb. 7. De heer Ypke Willem Gietema en zijn vrouw Anke Vroom. Zij hadden vijf kinde
ren. De heer Gietema kwam in 1937 naar Breukelen en is tot de verkoop van Insulinde in 
1946 directeur gebleven. Hij ging in 1947 naar zijn vroegere werkgever Amilko in Schoon
hoven te rug als fieldman, belast met de verkoop van melk. 

melkfabriek N.V. Amilko in Schoonhoven. Het was voor hem een verre van 
eenvoudige s tar t bij Insulinde. Een schrijnend voorbeeld van de gevolgen 
van deze crisis voor de medewerkers van Insulinde was, dat meerdere per
soneels leden door de heer Gietema een aanbod werd gedaan om op de 
fabriek te blijven werken, onder de voorwaarde dat zij hun weekloon van ƒ 2 1 
maar éénmaal per twee weken zouden ontvangen. Zij mochten kiezen: of die 
twee weken doorwerken, of om de andere week niet komen werken. Zij die 
ander werk konden vinden, kozen voor het laatste.15 

Insulinde tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de export naa r andere delen 
van de wereld praktisch onmogelijk. Dit had voor een exporterende condens-
productiefabriek u i te raard grote gevolgen. De condensproductie kwam in 
het bedrijf vrijwel volkomen stil te liggen. De hoeveelheid ontvangen melk 
daalde in die oorlogsjaren zeer sterk, zoals Afbeelding 8 laat zien. 

Omdat voor de condensproductie geen stoom meer nodig was en mede 
doordat er kolenschaarste heerste, was het uit economische overwegingen 
niet meer verantwoord om stoomketels met grote capaciteit in bedrijf te 
houden. De heer Gietema kwam op het inventieve idee om een hijsstoom
machine in te zetten, die net genoeg energie kon leveren om de fabriek 
draaiende te houden.4 Door een ingenieuze constructie werd een aanslui
ting op het bestaande riemenstelsel in het bedrijf gemaakt, zodat alle nog 
door r iemen aangedreven machines hun functie konden blijven vervullen. 

Het standaardisatiebesluit dat sinds 1940 van kracht was, bepaalde dat de 
consumptiemelk 2,5% vet moest bevatten. Dat kwam neer op ca. 1% minder 
vet dan het vetpercentage van de aangeleverde boerenmelk. De boterproduc-
tie werd daardoor in ieder geval veilig gesteld. In de ons omringende landen 
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was er in die jaren een flink tekort aan spijsvetten, waardoor men voor de 
boter wel een afzetgebied wist te vinden. 

Doordat de condensproductie was weggevallen, ontstond er, ondanks de 
sterk verminderde aanvoer, een overschot aan melk. Deze melk (al of niet 
ontroomd) werd per tankwagen afgevoerd naar de consumptiemelkbedrij-
ven, die in de regio van dichtbevolkte afzetgebieden lagen. Het dan nog over-
geschoten deel van de melk werd tot kaas verwerkt. De daarbij verkregen 
wei werd verpoederd tot weibrokken. 

Vermoedelijk werd de poedermachine, die in 1923 ruimte moest maken voor de uitbrei
ding van de condensproductie, weer van stal gehaald. Of eigenlijk in de stal gezet, wan t de 
ruimte die voor de machine werd benut was de oude varkensstal of - zoals deze la ter bekend 
stond - de paa rdens t a l . 9 Het verpoederen werd verricht met een Ha tmaker -mach ine . Bij dit 
systeem, dat al in 1902 gepantenteerd was, werd de voorverhitte wei fijn verdeeld over een 
draaiende holle meta len cilinder. Door invoering van stoom in deze cilinder werd de wei 
verhit en het aanwezige water verdampt. De gedroogde wei kwam als een film op de bui ten
k a n t van de cil inders te liggen en werd door aangebrachte messen daa rvan verwijderd. 
Voor de aldus verkregen weipoeder had de voedingsindustrie belangstel l ing. Tijdens h e t 
verdampen van de wei ontstond er een zoete, weeïge lucht, die 55 j aa r later bij de dochter 
van directeur Gie tema nog in herinnering bovenkwam tijdens een gesprek dat ik me t h a a r 
h a d . 

Enkele persoonlijke ooorlogsbelevenissen 

Wanneer een arbeider in de levensmiddelenindustrie werkzaam was, 
werd zijn beroep in zijn persoonsbewijs vermeld. Vaak ook in combinatie 
met een aangevraagd "Sonderausweis" gaf hem dat enige bescherming en 
vrijheid om zich op straat te begeven, zelfs op tijden dat dat niet mocht. 
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Afb. 8. Totale melkontvangsten in Nederland in 1939 - 1947, berekend uit gegevens van h e t 
CBS en het Hoofdbedrijfschap voor de Zuivel, waarbij 1944 en 1945 gedeeltelijk geschat zijn. 
X = jaarontvangst in 1910. 
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Toch ontkwamen ook de medewerkers van Insulinde niet aan de ronsel-
activiteiten, die vooral na 1942 zo'n enorme omvang kregen. Deze Duitse 
instelling s taat in de historie bekend als de "Arbeitseinsatz". Bij t ientallen 
Breukelaars roept die nog de herinnering op aan deportaties, ook van Insu-
l indemedewerkers. Deze werden samen met andere mannen uit Breukelen 
per t re in naar Duitsland getransporteerd en daar verplicht tewerkgesteld. 
De medewerkers werden door middel van een loting aangewezen. Gietema 
ging rond met een hoed vol nummers, overeenkomend met het aanta l perso
neelsleden. Zij die de nummers 1 t/m 12 trokken, moesten zich melden. Deze 
procedure moest op bevel van de Ortskommandant (de plaatselijke bevel
hebber) met een interval van enige maanden verschillende malen worden 
uitgevoerd.1 5 

In he t gezin Gietema werd hierover veel gesproken. De dochter van Gietema weet zich 
dit nog goed te her inneren . 1 6 Hoewel ze nog een kind was, voelde ze toch goed aan da t 
vader over deze zaak, waaraan hij onder dwang zijn medewerking moest verlenen, grote 
gewetensbezwaren had. 

Verscheidene mensen gaven geen gehoor aan de oproep om zich te melden en doken 
onder. De fabriek bood aan een zevental jonge mannen bescherming tegen de rondtrek
kende mensenstropers . In het laatste jaar van de oorlog werd op de zolder van de fabriek, 
boven de bo te rmaker i j een schuilhoek inger ich t voor W. Loman, B. Colenbrander , A. 
van den Hoed, de broers J . en C. van Vredendaal , J. van der Grijn (een schoonzoon van 
Gie tema) en een évacué ui t Rhenen.4 Vanaf september 1944 tot het einde van de oorlog 
t rokken ze iedere avond naa r de met kaasp lanken verschanste zolderruimte. D a a r ver
bleven ze 's nachts , maar ook wel overdag, wanneer ze getipt waren dat de Grüne Polizei 
weer actief was. De zolder was ui teraard met matrassen en dekens ingericht. Voor hoge 
nood stond er een melkbus van 40 liter paraat , die de volgende morgen door het zolderraam-
pje in de dakgoot werd geleegd.4'9 

Op een dag wilde A. van den Hoed, na een hele dag verschanst te hebben gezeten, eens 
poolshoogte nemen en keek hij voorzichtig door een raampje naar buiten, r ichting Zand
pad. Ju i s t op dat moment trok onder bewaking van gewapende Duitsers aan de overkant 
van de Vecht een groepje jonge mannen voorbij. Aan de hand van hun kleding kon hij 
vasts te l len da t zij zo van het land waren opgepakt. Waarschijnlijk was hun familie op dat 
moment nog onkundig van hun deportatie. Die gebeurtenis s taat hem tot op de huidige dag 
nog diep in zijn geheugen gegrift. 

G ie tema moest enerzijds gevolg geven aan he t bevel om arbeiders te leveren, m a a r 
anderzi jds gaf hij zijn medewerking om aan datzelfde bevel te ontkomen door aan dit 
zevental een onderduikfaciliteit te verschaffen. In de fabriek stond tussen stapels condens-
k i s t en een radio verborgen. Regelmat ig werden de geheime u i tzend ingen van Radio 
Oranje, die vanui t Engeland werden verzorgd, beluisterd. De klank van de openingstune 
van Radio Oranje was op een keer zo luid afgesteld, dat het op de Rijksstraatweg te horen 
was. De illegale lu is teraars moesten snel worden gewaarschuwd, anders zou he t nieuws 
door verkeerde oren worden opgevangen, met alle mogelijke gevolgen van dien.9 

In oktober 1944 deed een fabrieksafdeling van Insulinde gedurende enke
le dagen dienst als eerste opvang voor évacués uit noord-Limburg en zuid-
west-Brabant . Zij werden met een schuit van beurtschipper T. Mur opge
haald uit Utrecht en op de kade van Insulinde ontscheept. Hun eerste onder
komen in Breukelen was de stilliggende blikjesfabriek, waar ze werden ge
registreerd en nog enkele dagen vertoefden. Gedurende die dagen vond een 
eerste gezondheidscontrole plaats , waaronder een visueel onderzoek naa r 
hoofdluis. Na deze controle werden ze doorverwezen naar particulieren, die 
zich hadden opgegeven om verder voor hen zorg te dragen.4 

Dat de Gietema's sociaal voelend waren, blijkt mede uit het feit dat er in 
de hongerwinter veelal een pan erwtensoep op het vuur stond om in voor
komende gevallen wat voedsel te kunnen geven aan mensen uit Amster
dam, die, door honger gedreven, het platteland opzochten om iets te eten te 
vinden. Deze stedelingen gingen dan met eigen vervoermiddel, vaak een 
fiets met houten banden of een kinderwagen, de boer op. Op hun tocht be
zochten ze ook de melkfabriek.16 De erwten voor de erwtensoep kwamen uit 
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de Wieringermeer. Ze werden meegebracht door de chauffeur die met zijn 
tankwagen de afleveringsmelk naar Noord-Holland bracht. 

In de winter van 1944-1945 vonden er vaak troepenverplaatsingen van de Duitse Wehr
macht p laa ts . Meestal trokken ze 's avonds laat of 's nachts langs de wegen door de dorpen, 
w a n t de snelweg Ut rech t - Amste rdam bestond toen nog niet . Mevrouw A. H a m s t r a -
Gietema, destijds een meisje van 10 jaar , vertelde dat ze op een morgen toen ze wakker 
werd en h a a r s l aapkamer wilde ver la ten, verbaasd ontdekte da t de hele gang vol me t 
Dui tse soldaten lag. "Ze lagen als sardientjes op en over elkaar." De familie Gie tema h a d 
voor die nach t inkwar t ie r ing gekregen van voorbijtrekkende Dui tse so lda ten . Een j a a r 
l a t e r k reeg de familie inkwar t ie r ing van Canadese soldaten, m a a r da t was een geheel 
ande re e rvar ing . 

De overname van Insulinde door het Sterovitaconcern en de verdere 
uitbouw van de fabriek tot 1983, toen tot sloop van de fabriek werd overge
gaan, worden in een volgend artikel beschreven. 

Noten 

1 Z. Provily, 1996. De melkfabriek Insulinde te Breukelen (1). Tijdschrift His tor i sche 
Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 5, blz. 225 - 238. 

2 Provily, 1996, blz. 226. 
3 A. van Dijk, 1978. Het Nederlandse Condensboek. Uitgave van de Nede r l andse Ver

eniging van Fabr ikanten van Gecondenseerde Melk bij haar 25-jarig bes taan , blz. 34. 
4 Gesp rekken met C. van Vredendaal , zomer 1996. Het gezin van J . van Vredendaa l 

woonde in een woonhuis aan de noordzijde op het terrein van Insulinde. 
5 Gesprekken met D.M. Pronk, broer van A. Pronk, die vele j a ren bij Insul inde werkte . 
6 J .C. Wes te rmann , 1938. Korte Geschiedenis der Nederlandsche Bl ik indus t r ie . Ui tgave 

t.g.v. h e t vijftigjarig bes taan van de Vereenigde Blikfabrieken. Ams te rdam. 
7 N i e u w Arch ie f B r e u k e l e n - N i j e n r o d e ( G e m e e n t e h u i s B r e u k e l e n ) , i n v . n r . 1585 . 

A a n v r a a g voor vergunning tot bouw van een nieuw kete lhuis me t schoors teenpi jp , 
maar t /apr i l 1922 door C.G. Hoekstra. 

8 Brief d.d. 24.2.1997 van Ir G.W. Bri lman (Thomassen & Drijver - Ferblifa, Deventer) . 
9 Gesprekken met A. van den Hoed, herfst 1996 en winter 1996/97. Het gezin C. van den 

Hoed Sr woonde in een van de vier dienstwoningen aan de Straatweg op he t bij Insu
linde behorende terrein. 

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

11 B r o c h u r e H a n d e l s h u i s " Insul inde" ("Insul inde" Commercia l House ) , A m s t e r d a m . 
Excerpt of the "Economisch Archief van Nederland en Koloniën" (ongedateerd) . 

12 H.J . van der Munnik en W. Shilaw, 1928. The Importance of Holland seen from t h e Air. 
KLM, 's-Gravenhage en A. de la Mar Azn, Leeuwarden, blz. 65. 

13 G e s p r e k k e n met mevrouw J .L. Tange-Hoeks t ra , Bil thoven, he r f s t 1996. Mevrouw 
Tange is de jongste dochter van G.C. Hoekstra en L.M.C. Hoeks t ra-Bouwman. 

14 L. van Hoepen (Red.), 1948. Van Veertig Zegenrijke Melkjaren, 1908 - 1948. Gedenk
boek uitgegeven t.g.v. het veertig-jarig bes taan van de Vereeniging voor Zuivel indus
trie en Melkhygiëne, blz. 200 - 201. 

15 Gesprekken met mevrouw H. Fokkinga-Stekelenburg te Breukelen, herfs t 1996 en G. 
Achterberg J r , voorjaar 1997. 

16 Gesprek met mevrouw Anke Hamstra-Gietema, jongste dochter van Y.W. Gietema. 

Dank aan Mw. J.L. Tange-Hoekstra, die de foto's van Afbeeldingen 2, 3, 4, 5 en 6 beschik
baa r stelde, en Mw. A. Hamstra-Gietema voor Afbeelding 7. 

Rechtzetting 

In he t eerste deel van dit artikel (jrg. 11, nr. 5, blz. 225 - 238) zijn he laas enkele foutjes 
geslopen. Op blz. 228, regel 28, moet in plaats van "Omstreeks 1918, het hoogtepunt van de 
melkaanvoer , moesten . . ." worden gelezen: "Omstreeks 1918 moesten, in de top van de 
melkaanvoer van dat jaar , . . .". In he t fotobijschrift op 235, regels 3 - 4 van beneden, moet 
"van der Hoeven" zijn: "van den Hoeven". (Red.) 
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De meid Dirkje stichtte in 1869 een brandje in 
onze Kockengense boerderij 

Bep van Schaik-van Kooten 
Wagendijk IA, 3628 EP Kockengen 

Sinds 1979 woon ik in de boerderij De Molshoop aan het zuideinde van de 
Wagendijk (Afbeelding 1), samen met Eef, m'n man die hier geboren is, en 
onze kinderen Maaike, Sofie en Peter. De naam van de boerderij is ontstaan 
in de j a ren 1960, toen mijn schoonvader veel kaartavondjes had. Als men 
dan afsprak waar het volgende kaartavondje gehouden zou worden, zeiden 
de anderen vaak: in de Molshoop. Dat kwam omdat zij in Portengen woon
den en als je over de Schutterskade richting Wagendijk rijdt, zie je alleen het 
puntje van onze boerderij boven de dijk uitsteken. Bovendien is het zo dat je 
op de bovenverdieping van ons huis alleen in het midden rechtop kan s taan; 
zodoende vond ik de naam molshoop wel toepasselijk. Dus heb ik Eef voor 
zijn verjaardag een keer een gevelbord cadeau gegeven met die naam er op. 

Onze boerderij is al heel oud; als stenen huis dateer t hij minstens uit 
circa 1750. Hij vormde een van de vijf hoeven in het zuidelijke deel van het 
vroegere Kockengen-Lockhorstgerecht. De geschiedenis van het huis inte
resseerde me, maar ik kwam er geruime tijd niet toe mij daar nader in te 
verdiepen. Tot een visser, die langs de Bijleveld zat te hengelen, me aanhield 
en vertelde dat hij ooit een boekje in twee deeltjes gelezen had met de titel 
"Dirkje boerenmeid". Volgens deze visser speelde dat verhaal zich voor een 
deel in onze boerderij af. Dat wilde ik wel eens zien. 

Het viel echter niet mee om die publicatie in handen te krijgen, want hij was al lang uit
verkocht. Uiteindelijk slaagde de visser erin de twee deeltjes te kopen bij een opruiming 
van de bibliotheek in Utrecht. Er bleken verhalen in te staan, die gebaseerd waren op het 
dagboek van Elizabeth Boerhave-Cramer, beter bekend als Betje Boerhave. Mr J a n Veen
hoven had de notities en dagboekfragmenten volgens het t i telblad "vrijmoedig uitgewerkt" 
en de Stichting ter bevordering van het opsporen, uitgeven en verspreiden van de geschrif
ten van Elizabeth Boerhave-Cramer zorgde voor de openbaarmaking. 

In deel 2 trof ik het verhaal aan waarin Dirkje in 1869 als meid diende bij 
het boerengezin Van Vliet te Kockengen. Uit de beschrijving van de route die 
Dirkje gelopen had, het tellen van de boerderijen in het boekje en langs de 
dijk en een tekening in deel 2 viel te concluderen dat het inderdaad onze 
boerderij geweest kon zijn. Ik wilde zien daar meer over te weten te komen. 

De Historische Kring Breukelen adviseerde mij om eerst eens te kijken in 
het bevolkingsregister van Kockengen over de periode 1862 - 1890, dat in het 
archief in het gemeentehuis van Breukelen bewaard wordt, en in de kadas-
tergegevens. Dat leerde mij da t onze boerderij eigendom is geweest van 
Cornelia Vermeij, die gehuwd was met Mart inus Versteeg en woonde te 
Haarzuilens. Toen zij in 1854 overleed, erfde Versteeg de boerderij, bestaan
de ui t een huis met erf en 8 roeden 20 el land. De Versteegs verhuurden de 
boerderij gedurende zeer lange tijd aan Hendrik van Vliet. Diens gezins
samenste l l ing kwam overeen met wat ik had gelezen in "Dirkje boeren
meid" en zelfs zag ik Dirkje Veldhuizen genoteerd staan als in 1869 bij hen 
inwonende dienstbode. Na de afschriften van verschillende juridische docu
menten die in het boek afgedrukt staan, vormde dit een tweede bewijs dat het 
verhaal over Dirkje op historische feiten was gebaseerd en dat het ten dele 
ging over gebeurtenissen in ons huis. Ook staat de zaak Dirkje Veldhuizen 
kort vermeld in dit tijdschrift, jaargang 8 (1993), nr. 2, blz. 90. 

Eerst nu een korte samenvatt ing van dat deel uit Dirkjes levensverhaal. 
Het geeft een interessant beeld van het leven van een eenvoudig volksmeisje, 
zo'n kleine 130 jaa r geleden. 
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Afb. 1. Boerderij De Molshoop met de Bijleveld en een visser. Foto gemaakt door de schrijf
ster in 1988. 

Dirkje boerenmeid was niet gelukkig in haar dienstbetrekkingen 

Dirkje was op vrijdag 23 september 1853 geboren in 't Goy, bij Houten, ui t 
een buitenechtelijke relatie tussen ene jonkheer Rutger (zijn famil ienaam 
wordt n ie t vermeld) en de toen 31-jarige t immermansdoch te r Mina van 
Kooy, die ui t een eerder avontuurtje ook al een dochter van acht had. Op 
h a a r veert igste trouwde moeder met de boerenknecht Gerri t Veldhuizen, 
w a a r n a he t meisje al spoedig n ie t meer Dirkje van Kooy m a a r Dirkje 
Veldhuizen heette. In 1864 stierf moeder Mina, vijf dagen na de geboorte van 
het tweede kind van haar en Gerrit, aan de kraamvrouwenkoorts. Dirkjes 
stiefvader Gerri t Veldhuizen hertrouwde in de kortste keren, waarna Dirkje 
maar elders een baantje als inwonend dienstmeisje moest gaan zoeken. Da t 
vond ze op een boerderij in Tuil en 't Waal, maar het beviel haa r daar zo 
slecht, dat ze wegliep. Via via kwam ze na veel wederwaardigheden aan een 
baantje bij het Kockengense boerengezin van Hendrik van Vliet, waa r ze 
ongezien werd aangenomen. 

Op een mooie dag in februari 1869 liep Dirkje vanuit Breukelen n a a r h a a r 
n ieuwe werk in Kockengen. Na een kwar t i e r kwam ze bij de overweg. 
Ze vond het fijn dat de spoorbomen gesloten waren en er van de kan t van 
Amsterdam een trein aankwam die heel langzaam reed omdat het s ta t ion 
van Breukelen meteen voorbij de overweg was. Dirkje keek g raag n a a r 
treinen; ze droomde dan dat ze zelf ook weer eens een treinreisje zou mogen 
maken. Verderop hield Dirkje de brede wetering van de Heycop aan h a a r 
r ech te rhand . De brugwachter in Portengense Brug vertelde h a a r da t ze 
l inksaf moest gaan. Na telkens een aanzienlijke boerderij rechts van de 
weg te hebben gezien, kwam ze bij een handwijzer waar ze rechtsaf moest; 
Kockengen 1/4 uu r gaans stond er op. Dat was gauw gedaan langs een weg 
recht toe recht aan door het boerenland en met de kerktoren in het verschiet. 
In he t dorp Kockengen aangekomen, liep ze verder langs het brede water de 
Bijleveld, die ze aan haar l inkerhand hield, want zo had een vrouw die 
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midden in het dorp de was deed in de wetering het haar uitgelegd. Helemaal 
naar het eind van de Wagendijk moest ze gaan. 

Toen ze bij de boerderij van bestemming het erf opliep, sprong er een klein 
hondje tegen h a a r aan. Er kwam ook een kleine jongen aangelopen. Die 
riep: Floor kom hier. De hond gehoorzaamde. Ik ben Dirkje de nieuwe meid, 
zei ze, en stak haa r hand uit . . . Hoe heet jij? Willem, zei het jongetje, mijn 
moeder is binnen. Samen gingen ze het huis in. Vrouw Van Vliet zat bij het 
raam met een klein kindje op schoot. Ze had een smal en bleek gezicht met 
harde donkere ogen. Zo, ben je daar eindelijk, ik had je eerder verwacht, 
was de enige begroeting. Ga maar meteen kaasplanken schoonmaken. 

Deze manie r van optreden van de boerin, Elisabeth Anker, was opmerkelijk want zij 
was - zo ontdekte ik in he t Bevolkingsregister - zelf ook als boerenmeid bij Van Vliet be
gonnen. Zij bewees h a a r baas echter meer diensten dan strict genomen van een dienstbode 
mocht worden verwacht; hun huwelijk werd op 15 oktober 1862 voltrokken en ruim ander
halve maand later, op 3 december 1862, werd hun zoon Willem geboren. 

De kleine Willem wees Dirkje haar slaapplek op de til. Daar had ook haar 
voorgangster Gonda geslapen, maar die was ziek geworden en door de boer 
naar haa r huis in Kamerik teruggebracht. Willem hielp Dirkje ook met het 
schoonmaken van de kaasplanken en vertelde haa r ondertussen over het 
gezin. Hij had nog twee broertjes, Arie van vijfjaar en Maarten van twee. 
Tussen Arie en M a a r t e n waren twee k inderen overleden, J o h a n n e s en 
J o h a n n a . Zijn nieuwe zusje heet te ook weer J o h a n n a ; die was nu acht 
maanden en zou het wel redden. 

Dirkje werd door de boer en de boerin niet erg aardig behandeld. Ze mocht 
bijvoorbeeld nooit eens mee naar Woerden om de op de boerderij gemaakte 
kaas weg te brengen. Ook mocht ze nooit naar de kerk. De afspraak was dat 
Dirkje na een vol j a a r voor het eerst haar loon uitbetaald zou krijgen en pas 

dan zou ze in s taa t zijn om naas t 
haar werkkleren, het enige wat ze 
bezat, ook eens een mooie ju rk te 
kopen. Zonder net te kleren mocht 
ze van de boerin niet naar de kerk. 
Alleen kleine Willem was aa rd ig 
voor haar . 

's Nach ts liggend op de til be
dacht ze een plannetje om van haa r 
knel lende d iens tbe t r ekk ing af te 
komen. Ze zou de bedstee van de 
boer en boerin in brand steken, de 
kinderen veilig meenemen en dan 
van alles af zijn. Maar toen ze de 
daad bij de gedachte voegde, was de 
boer nog wakker; hij wist het begin
nende brandje te blussen. Dirkje 
lag angstig in bed te wachten maar 
hoorde de boerin vier woorden zeg
gen en de boer twee. Daarna was 
het stil. De volgende ochtend schrok 
ze wakker van het gekletter van de 
melkemmers en zag ze vrouw Van 
Vliet al onder de koeien zitten. 

Afb. 2. De meid Dirkje moest boven de 
koeien op de til slapen, waar ook hooi voor 
het vee gereed lag. (Tekening van Astr id 
van St raa ten in deel 1 van "Dirkje boeren
meid", blz. 25.) 
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Dirkje zei goedemorgen, maar zoals gewoonlijk kreeg ze geen antwoord. 
Heb je lekker geslapen? vroeg de boer. Ik vraagje dat omdat ik vannacht ge
stommel rond de bedstee gehoord heb en er een beginnende b r and was . 
Niemand heeft iets vreemds gezien en de jongens sliepen, dus moet jij het 
gedaan hebben. Als u dat denkt, zei Dirkje, zal ik maar meteen vertrekken. 
Kom, kom, zei de boer, als je mij de waarheid zegt, zullen we er niet verder 
over spreken, maar als je blijft ontkennen ga ik de veldwachter halen. 

Dirkje deed er het zwijgen toe, maar toen Van Vliet aans ta l t en scheen 
te maken om naa r het dorp te gaan, zag Dirkje het angstige, verdriet ige 
gezichtje van de kleine Willem. Ze liep naar hem toe en ging met hem n a a r 
de stal. Ze vertelde hem dat zij het wel gedaan had, maa r ook dat ze al naas t 
zijn bed stond om hem er uit te halen als het echt was gaan branden. Zeg dat 
m a a r tegen je vader, dan is alles weer goed. Vraag het m a a r aan Willem, 
zei Dirkje vervolgens he t boerenechtpaar . Dirkje heeft al leen m a a r een 
lucifer afgestreken en als het werkelijk was gaan branden zou ze ons alle
maal gered hebben, zei Willem. Nou dan ga ik maar, zei Van Vliet. Dat is 
niet eerlijk, reageerde Willem, als Dirkje zou bekennen zou er niet meer 
over gesproken worden. 

Het was de bedoeling dat Willem met zijn vader mee zou gaan naa r he t 
dorp, maar het was intussen aan de late kant voor school. Doorgaans ging 
hij al vóór half negen van huis weg en nu was het al vijf over. 

Dirkje was in verwarring en besloot maar een paar kaasp lanken te gaan 
schoonmaken. Plots hoorde ze haa r naam roepen. Willem kwam aanhol len 
en greep haa r rok vast. Wees maar niet bang, zei hij, schrijf me m a a r een 
brief dan schrijf ik je wel terug. 

De veldwachter kwam spoedig en nam Dirkje mee. Te voet gingen ze via 
Haarzuilens naar Vleuten. Onderweg babbelde ze uitvoerig met veldwachter 
Van Veen. Ze zag boomgaarden en vertelde dat ze tussen de boomgaarden 
geboren was, in 't Goy. Vanaf Vleuten gingen ze met de trein naa r Utrecht. 
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In de Agenda van inkomende en uitgaande brieven 1867 - 1872 van de Gemeente Kock-
engen (Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 112) staat genoteerd dat de burgemeester het 
proces verbaal wegens de brandst icht ing door Dirkje Veldhuizen aan de Officier van Jus t i 
tie opstuurde; tevens werd - zo s taa t er - "deze persoon gevankelijk opgezonden". Een af
schrift van deze brief s taat in he t Missivenboek van Kockengen over de periode 6 september 
1865 t/m 7 juni 1869, onder nr. 105/479. 

In de gevangenis werd Dirkje opgevangen door juffrouw Koba. Die was 
heel aardig tegen haar en bracht haar naar een cel. Dirkje keek haar ogen 
uit wegens de luxe in de gevangenis. Verbaasd vroeg ze of die cel echt voor 
haa r was, met een echt bed en lakens, een wasbak en een lampetkan. Dirkje 
vond het allemaal erg deftig. Via juffrouw Koba kreeg ze boeken en eten en 
dat zonder dat ze er voor hoefde te werken! De verhoren waren minder leuk. 
Ze vertelde dat ze wees was. Haar moeder en vader zouden aan de cholera 
zijn gestorven. Als leeftijd gaf ze 22 jaar op, een leeftijd die ze ook tegen 
Van Vliet had genoemd. De geneesheer-directeur van een krankzinnigen
gesticht, die Dirkjes toerekeningsvatbaarheid moest beoordelen, rapporteer
de dat zij "weliswaar tot de klasse der moreel weinig ontwikkelden behoorde 
m a a r in geenen deele tot die der in hunne verstandelijke vermogens ge-
krenkten" . 

De rechtbank nam de zaak hoog op en veroordeelde Dirkje wegens poging 
tot meervoudige moord met voorbedachten rade tot de doodstraf. Toen 
die ui tspraak in de krant kwam, las haar stiefvader Gerrit Veldhuizen dat 
bericht. Hij liet de rechtbank meteen weten dat Dirkje helemaal niet 22 j aa r 
oud was, maar pas 16. Juffrouw Koba vroeg Dirkje verbaasd waarom ze een 
verkeerde leeftijd opgegeven had. Ze antwoordde dat haar dat aangeraden 
was, omdat ze dan meer zou kunnen verdienen en toen de rechters het 
vroegen had ze niet durven afwijken van wat ze eerder tegen Van Vliet had 
gezegd, omdat ze vreesde als leugenaarster haar zaak nog erger te maken. 

I n t u s s e n had kon ing Wil lem I I I ge
bruik gemaakt van zijn recht tot gratie door 
Dirkjes doodvonnis te veranderen in t ien 
jaar tuchthuis. Die moest ze uitzitten in de 
vrouwengevangenis te Woerden, waa rnaa r 
ze overgeplaatst werd. 

De gerechtelijke autoriteiten waren door 
de fout in Dirkjes leeftijd flink in verlegen
heid gebracht. In het vooronderzoek had 
men in Dirkjes geboorteplaats haar burger-
lijke-standgegevens dienen te controleren, 
m a a r da t had men verzuimd. Was h a a r 
ware leeftijd eerder aan het licht gekomen, 

Afb. 3. Twee plat tegronden van de boerderi j Wa-
gendijk IA: in 1869 (op de bladzijde h iernaas t ; uit 
"Dirkje boerenmeid", deel 2, blz. 50 - 51) en sedert 
1986, ontleend aan een toen gemaakte bouwtekening 
(h iernaas t ) . Alleen de kelder in de oorspronkelijke 
westhoek is nu nog net als in 1869, al is er boven 
een deel van die kelder intussen een doucheruimte 
gebouwd. Het huis heeft nog steeds zijn oude buiten
m u r e n . Een vergelijking van de exacte weergave 
in de bouwtekening met de p la t tegrond u i t 1869 
maakt duidelijk dat de oude tekening niet op schaal 
is gemaakt . Vooral het verschil in de verhouding 
tussen lengte en breedte is opvallend. 
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dan zou ze, als minderjarige, niet voor het Hof zijn gedaagd, maar voor de 
Arrondissementsrechtbank en die mocht geen doodvonnissen uitspreken. 
Na enig justitieel geschipper werd de 10 jaar tuchthuisstraf omgezet in een 
correctionele gevangenisstraf van dezelfde duur, uit te zitten in de gevange
nis te Montfoort. 

Verdere geschiedenis van de boerderij 

Toen ik het voorafgaande te weten was gekomen, wilde ik ook het vervolg 
van de geschiedenis van ons huis kennen. Ook daarbij boden het bevolkings
register en kadastergegevens interessante informatie. 

In 1881 werd de boerderij ingrijpend vernieuwd en werd er ook een boomgaard bijge-
kocht, waardoor het landoppervlak toenam tot 12 roeden en 60 el. 

In 1887 vertrok Hendrik van Vliet naar Utrecht. 
Door vererving werd de boerderij in 1891 gezamenlijk eigendom van M a r t i n u s I J s 

b rand Versteeg en Gijsberta Versteeg, de al behoorlijk op leeftijd geraakte k inderen van de 
eerder genoemde Mar t inus Versteeg en Cornelia Vermeij. Toen in 1896 Gijsberta overleed, 
ontstond een si tuat ie waarin Martinus J r voor 2h en Wilhelmina Vers teeg en Theodora 
Versteeg elk voor Ve erfgenaam waren. In 1904 werd IJsbrand Versteeg de enige e igenaar . 
Deze vervreemdde de boerderij met bijbehoren in 1906 aan Wi lhe lmus van Schaik , de 
grootvader van mijn man . Hij kwam uit Gerverskop, van de toen laa t s te boerderij als je u i t 
Kockengen n a a r Gerverskop ging maar de eerste als je uit de tegenovergestelde r icht ing 
kwam; die boerderij heet dan ook al heel lang en tot op de dag van vandaag De Eers te , De 
Laats te (hoewel er intussen ook nog een huis daar net voorbij is bijgebouwd). 

Van Schaik was getrouwd met H e n d r i n a Oostrom. Met ten mins t e al één k ind be
t rokken zij de aangekochte boerderij. Daar kwamen er nog verscheidene k inde ren bij. In 
1915 liet Van Schaik op land dat verkregen was door he t dempen van een scheisloot h e t 
zomerhuis bouwen. De slechte ondergrond leidde in de loop der j a ren tot nogal wat ver
zakking van da t zomerhuis. Na het overlijden van grootvader Wim van Schaik in 1944 
stond zijn weduwe nog 15 jaar als eigenaar/bewoner van de boerderij te boek. 

In 1959 werd een van haar jongere kinderen, Wilhelmus ( roepnaam Wim) van Schaik 
e i g e n a a ^ e w o n e r van Wagendijk 2 (in 1984 omgenummerd in IA). Hij was in 1951 ge
trouwd met Antonia Vernooy en in dat j aa r 1959 werd ook hun vijfde en jongste k ind ge
boren. Het gezin telde toen twee zonen en drie dochters. Door een ongeval overleed de jong
ste zoon al in 1972, nog maar 17 jaar oud. De andere zoon, Everardus W.P. ( roepnaam Eef) 
van Schaik werd in 1978 eigenaar/bewoner van de boerderij. Eind 1976 was zijn moeder 
overleden en hoewel zijn vader haar ru im 9V2 j a a r overleefde, wilde hij vooral wegens 
gezondheidsproblemen de verantwoordelijkheid voor he t grote huis wel kwijt. He t voorste 
deel van he t huis werd voor hem ingericht; het achterste deel werd verbouwd tot woonhuis 
voor Eef. Door mijn huwelijk met Eef kwam ik er op 20 april 1979 bij in. De koeien waren 
toen al van he t bedrijf weg. Wel werden er nog tot enige tijd na de dood van mijn schoon
vader Wim over de honderd varkens gehouden. Eef is nooit boer geworden; hij vestigde op 
ons te r re in een stratenmakersbedrijf. Toen schoonvader overleden was, is he t hu i s inwen
dig nogmaals verbouwd. 

Aan de bu i t enkan t is de boerderij in ruim 130 j aa r niet veel veranderd, v a n d a a r da t hij 
zo l aag is . Van binnen is er wel veel gewijzigd, zoals blijkt uit een vergeli jking van de 
twee plat tegronden in Afbeelding 3. We wonen nu waar vroeger he t vee stond (18 koeien 
konden er in de stal) en slapen waar ooit de hu iskamer was. Alleen de kelder is nog gelijk 
aan die van destijds. 

Een onderzoek naar de geschiedenis van de boerderij verder terug in he t verleden is 
minder eenvoudig uit te voeren. In 1832, bij het begin van het kadaster , werd Arie de Rijk 
als eigenaar genoteerd en was ene De Wit huurder . Deze vertrok in 1849. Oudere gegevens 
heb ik in de gemeentelijke archieven nog niet gevonden. Het is heel goed mogelijk da t via 
h e t doorsnuffelen van notar iële archieven en schepenakten in bijvoorbeeld he t Rijks
archief te Utrecht het een en ander te vinden is, maar een handicap is dat ik niet weet door 
welke notar i s men ooit t ransportakten heeft la ten opmaken. Eigenlijk zou he t fijn zijn als 
een aan ta l huiseigenaren uit Kockengen met elkaar zo'n grote k lus als he t doorzoeken van 
de notar ië le archieven naar Kockengense akten zou willen aanpakken . 
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Korte historie van de kleipijp 

B. van Diemen 
Ringdijk tweede bedijking nr. 12, 3641 PH Mijdrecht 

Als je bij aardig weer een wandelingetje maakt door landelijk Breukelen, 
dan zie je in wei landen, langs gebaggerde sloten en op bouwter re inen 
scherven liggen. Ik bedoel dan niet stukken beton of ander 20ste-eeuws puin, 
maa r stukjes porselein, fragmenten van wandtegeltjes en niet te vergeten 
stukjes steel en ketels van oude kleipijpen. 

Men kan zich afvragen hoe die stukjes daar komen. Het afgraven van het 
veen, dat in gedroogde vorm dienst deed als brandstof voor de steden en haar 
bedrijven, heeft er hoofdzakelijk voor gezorgd dat deze vondsten gedaan 
kunnen worden. De turfschuiten gingen vol met turf naa r de steden en 
kwamen terug met stadsafval. Lange tijd stelden de overheden de voor
waarde dat agrarisch land, waaruit één of twee lagen turf waren gestoken, 
met behulp van ander materiaal weer op de oorspronkelijke hoogte moest 
worden teruggebracht. Er mocht geen land verloren gaan. Daartoe werd 
het stadsvuil vermengd met de tijdelijk terzijde geschoven oude teellaag van 
de akker en met modder uit sloten en rivieren. Het resul taat was zelfs een 
vruchtbaarder grond dan het oorspronkelijke veenmosveen. Ook op klei-
gronden werd overigens wel stadsvuil gedeponeerd; daar diende het puur 
als stikstofrijke mest voor de landerijen. 

In dit stadsafval kwamen onbedoeld ook vele voorwerpen, zoals muntjes, 
speelgoed en bestek terecht. Musketkogels, scherven, lakenloodjes en pijpen-
koppen en -stelen vinden we eveneens in dit afval. 

Onlangs is er van een perceel ten oosten van het Zandpad in Breukelen 
een verzameling pijpenkoppen bij elkaar geraapt . De meeste pijpen zijn 
naa r verhouding niet zo heel erg oud. Verscheidene tientallen hebben een 
teken (letters, cijfers en/of figuurtje) op de ketel. Hierover straks meer. 

Begin van drie eeuwen Nederlandse kleipijpenmakerij 

In de 16de eeuw werd de tabaksplant, afkomstig uit de Nieuwe Wereld, in 
E u r o p a ge ïn t roduceerd . Het roken van t abak ve r sp re idde zich v a n u i t 
Noordwest-Europa over het continent. Nederland speelde daarbij een cru
ciale rol, met name door de productie van pijpen. Dat valt af te leiden uit de 
ontelbare rokersschilderijen die de Hollandse Gouden Eeuw heeft voort
gebracht , maar meer nog uit de pijpen zelf. Neder landse pijpen worden 
overal ter wereld gevonden. Miljoenen pijpfragmenten zitten nog altijd in de 
drassige bodem van West-Nederland. 

Onder andere uit archiefonderzoek is met zekerheid bekend geworden, 
dat in een dertigtal steden, waarvan Amsterdam, Gouda, Utrecht, Gorin-
chem, Schoonhoven en Leiden de bekendste zijn, pijpenindustrieën tot ont
wikkeling zijn gekomen. Het pijpenambacht is door Engelsen in de Neder
landen geïntroduceerd. De Engelse pijpenmakers waren om politieke en 
economische redenen ui t Engeland vertrokken. Het Tudorroosmerk was 
hun meest geliefde symbool. Dat herinnerde hen aan het welvarende Enge
land van voor de dood van koningin Elizabeth I in 1603. Het bestaat uit een 
aantal stippen in een bloempatroon, vaak voorzien van een kroon. We mogen 
aannemen, dat de gekroonde roos het oudste merk is dat door de pijpen
makers in de hiel van de kleipijp is gezet. Van de hierboven genoemde 
steden verwierf Gouda reeds in de 17de eeuw de leidende positie in de Neder
landse pijpennijverheid. Het was de kwaliteit van het product die de naam 
van Gouda als pijpenstad vestigde. 

Oms t reeks 1610 s t reken ook in Utrecht Engelse p i jpenmakers neer. 
Verscheidenen trouwden met Nederlandse vrouwen, die spoedig ook in de 
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Afb 1. Een "tabagie", een 17de-eeuwse herberg, waar behalve eten en drinken ook pijpen en 
t abak verkr i jgbaar waren . 

pijpenproductie een belangrijke rol vervulden. Later begonnen Nederlandse 
pijpenmakersknechten - na het vak van hun Engelse leermeesters te hebben 
geleerd - eigen bedrijfjes, die tot in het midden van de 18de eeuw een redelijk 
bestaan leidden. 

Merken en decoraties 

De groei van de pijpennijverheid in de ja ren dertig van de 17de eeuw 
veroorzaakte een grote uitbreiding van het merkenbestand. In deze begin
periode waren twee soorten merken in gebruik: f iguurmerken en let ter-
merken. Door het nog steeds toenemende aantal makers ontstond er al snel 
een gebrek aan onderscheidingsmogelijkheden; daarom plaa ts te men ook 
cijfers op de hiel van de pijp. Naast de ongemerkte pijpen (overigens was 
volgens het reglement van het gilde het plaatsen van een merk verplicht) 
werden er ook fraai gedecoreerde pijpen gefabriceerd. De ve r s i e r ingen 
kunnen bestaan uit een complete radering rond de koprand, uit afbeeldin
gen van planten, dieren of mensen, of uit een zogeheten "geknepen" steel. 

Afb. 2. Pijpenkop met radering om de bovenrand en een eenvoudig 
Tudorroosje op de hiel (tekening van de schrijver). 
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In dat laats te geval kneep de pijpenmaker met duim en wijsvinger de klei 
van de pijpensteel in; bij elke volgende kneep werd de pijp een kwarts lag 
gedraaid. Hoewel men geneigd is de versierde pijp als een hogere kwaliteit 
te zien, is dit niet het geval. De decoratie werd alleen toegepast op pijpen van 
een goedkoop maaksel. De betere pijpen werden met een polijststeen behan
deld en behoorden door hun fraai glanzende uiterlijk tot de hogere kwali
teiten. Bij een reliëfversiering of een geknepen steel is de polijstbehandeling 
u i te raard niet mogelijk. 

Felle concurrentie en merkvervalsing bewogen de Goudse pijpenmakers 
ertoe een verzoekschrift tot oprichting van een gilde in te dienen. In 1660 
besloot men eindelijk tot oprichting van een pijpenmakersgilde. Door de 
overheden en dekens van he t gilde werd over de merken gewaakt . Zij 
w a a k t e n niet alleen voor imita t ie van merken van gildebroeders, m a a r 
probeerden ook de merknazetting in andere steden tegen te gaan. Dit was 
niet eenvoudig. Het gilde was een stedelijke aangelegenheid en kon moeilijk 
zijn rechten buiten de eigen stad laten gelden. De merkvervalsers waren 
bovendien moeilijk te lokaliseren, daar de pijpenmakers in andere steden 
niet in een corporatie verenigd waren. Slechts de steden Leiden en Gorin-
chem maakten hierop een uitzondering. 

In 1662 verzochten de Utrechtse pijpenmakers de vroedschap met succes 
om de verkoop van pijpen langs de huizen tegen te gaan. In 1741 dienden de 
Ut rech t se pi jpenmakersbazen een rekwest in om een belas t ing te gaan 
heffen op korte pijpen die van buiten de provincie werden ingevoerd. Het 
werd afgewezen, maa r in 1752 opnieuw ingediend toen aangetoond kon 
worden dat de Utrechtse pijpenmakers veel schade ondervonden door een 
invoerbelasting op hun pijpen in de provincie Holland. Ditmaal gaven de 
Staten van Utrecht hieraan gevolg. 

De Goudse pijpennijverheid beleefde in de eerste helft van de 18de eeuw 
haa r grootste bloei. Tussen 1690 en 1740 werd een groot aantal figuurmerken 
in gebruik genomen, die duidelijk uiteenlopend van aard zijn. Van deze 
beeld- of f iguurmerken wordt wel beweerd dat zij gebruikt werden door 
rokers die een zekere binding met het merk hadden. Pijpen met een vijzel 
zouden door de apotheker gerookt worden, het Moriaanshoofd zou het ge
liefde merk van de tabaksverkoper zijn geweest. Enkele andere voorbeelden: 
de kuipersdissel voor de kuiper, de troffel voor de metselaar, het ABC voor de 

Afb. 3. Een reeks pijpenkoppen van omstreeks 1635 tot omstreeks 1865. Let op het groter wor
den van de kop. (Uit: W. Krommenhoek en A. Vrij, ongedateerde publicatie. Kleipijpen, 
drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Eigen uitgave van de schrijvers, 335 blz., 
daar in blz. 10.) 
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schoolmeester en het melkmeisje voor de boer. Dit gegeven zou well icht 
kunnen verklaren waarom er van bepaalde figuren meerdere exemplaren 
zijn gevonden. Er bestaat dan namelijk de mogelijkheid dat de pijpen afkom
stig zijn van een rokerscafé met een vaste klantenkring of van een beperkt 
aan t a l huishoudens. 

In deze tijd van de pijpenmakerij was het zetten van meer dan één merk verboden. In 
1778 werd het toegestaan dat meerdere merken door een baas gezet werden en in 1798, na de 
komst van de Fransen, werden de gilden met hun beperkende bepalingen opgeheven. De 
Raad der Gemeente voerde toen de administratie, tot in 1814, een jaar na het vertrek van de 
Fransen, koning Willem I "Een Reglement op de Pijpenfabrieken en den Pijpenhandel 
binnen de stad Gouda" bekrachtigde. Hiermee herleefden de oude merkbepalingen: de 
pijpenmaker kreeg zijn merk door koop, erfenis of huur. Hij kon een merk uitkiezen uit de 
lijst van vacante merken van het voormalig gilde, of het bestuur van de pijpenfabrieken 
zorgde eventueel voor nieuwe merken. De pijpenmaker kwam niet meer zelf met een 
nieuw merk. Per pijpenmaker zijn nog steeds niet meer dan twee merken toegestaan. 

Archeologische betekenis van pjjpenkoppen 

De meeste kleipijpen werden maar korte tijd gebruikt. Het broze voorwerp 
ging snel kapot. De "stenen" pijp was hét wegwerpartikel uit de 17de tot 19de 
eeuw. Aan de hand van uiteenlopende kenmerken (de grootte en de vorm, 
vaak in combinatie met versieringen en een merkteken) zijn veel pijpen-
koppen te da te ren en daarmee ook mater iaa l dat samen met die pijpen 
wordt gevonden. 

De kleinste pijpen zijn de oudste, uitzonderingen daargelaten. In de loop 
van de 17de eeuw kregen de pijpenkoppen een grotere inhoud, wat samen
hing met het goedkoper worden van de ingevoerde Virginiatabak. Vanwege 
de zwaardere kop moest ook de steel zwaarder worden gemaakt. De pijpen
koppen uit het eerste kwart van de 18de eeuw hebben, omdat de kopopening 
groter geworden is, voor het eerst enigszins een trechtervorm met de groot
ste breedte bij de koprand. 

Van groot be lang zijn de merken en vers ier ingen. In Gouda b leven 
bepaa lde merk tekens eeuwenlang in gebruik, maa r in k le inere pijpen-
makerscent ra , zoals Utrecht, hadden diverse fabrikanten een persoonlijk 
merkteken. Als het mogelijk is uit de archieven en de l i te ra tuur de periode 
waar in een pijpenmaker in zijn vak actief was te achterhalen, m a a k t zijn 
merk datering van een gevonden pijpenkop mogelijk. Hetzelfde is het geval 
als een fabrikant zijn naam of initialen aan het merk toevoegde. 

In de aan de HKB geschonken Zandpadcollectie zijn veel pijpenkoppen 
aanwezig (van zowel Goudse als Utrechtse pijpen) uit het eind van de 17de 
eeuw en de eerste helft van de 18de eeuw. Goudse pijpen werden zeer wijd
verbreid gebruikt. De samenstelling van de collectie maakt heel duidelijk dat 
het stadsvuil waarmee de pijpenresten naar Breukelen kwamen uit Utrecht 
afkomstig was en niet uit bijvoorbeeld Amsterdam. 

Verval van de pijpenmakerij 

Door de politieke veranderingen en economische ach te ru i tgang zagen 
de Goudse en Utrechtse pijpenmakers de welstand in h u n branche in de 
tweede helft van de 18de eeuw afnemen. In de 19de eeuw verslechterde deze 
toes tand opnieuw door de introductie van de sigaar. Bovendien pas te de 
lange kleipijp minder goed in het versnelde levenstempo van de eeuw der 
Industr iële Revolutie. 

De Nederlandse pijpennijverheid verloor haar internationale positie ten 
dele ook door eigen schuld. De s tarre Goudse pijpenmaker, die vernieuwin
gen uit de weg ging, bleef zijn 18de-eeuwse assortiment aan pijpen produ
ceren. Pas na 1850 ontstond er een opleving in de Goudse pijpenmakerij en. 
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Afb. 4. Enkele voorbeelden van Utrechtse pijpenkoppen. (A) Vroeg 17de-eeuwse pijpenkop 
van een onbekende Utrechtse pijpenmaker met de initialen IP; de le t ters zijn gescheiden 
door een boompje of plantje, waarin men in Engeland (waar dit type merk ook veel voor
k w a m ) een t a b a k s p l a n t zag. (B) De posthoorn is een veel voorkomend h i e lmerk op 
Utrechtse pijpen van 1640 tot ongeveer 1670. (C) Kop uit de tweede helft van de 17de eeuw met 
een roosachtige decoratie in reliëf. (D) Pijpenkop uit circa 1700 met een gestileerde roos en 
een bijzonder stijlvolle kroon. (E) Pijp met de volledige naam van de maker : Hendr ik 
Versluijs , midden 18de eeuw. (F) Pijp van dezelfde maker , met alleen diens ini t ialen en 
op de andere zijde he t merk "de koorddanser". (G) Pijp uit dezelfde tijd, me t de initialen 
DVS van Dirk Versluijs en als bijmerk "de vogel in de boom". (H) Pijp met "het gekroonde 
visje" van Gerr i t van Westdijk; de l aa t s t e drie le t ters van zijn ini t ia len GVWD zijn ver
weven tot een monogram. (I) Nog een pijp van GVWD, tijdgenoot van DVS, met een fraaie, 
gekroonde var ian t van h e t bekende Utrechtse merk "de vogel in de boom". (Uit: P.K. 
Smiesing en J .P . Brinkerink, 1988. Onder de Rook van Utrecht. De Walburg Pers, Zutphen, 
blz. 96,112,124,128,130 en 132.) 

Toen maakte het kleinschalige bedrijf plaats voor een fabrieksmatige werk
wijze. De pijpen waarmee toen het modellenassortiment werd uitgebreid 
hadden een korte steel en waren kleurrijker. In 1885 ondertekenden 54 fabri
kan ten de reglementen van een nieuw opgerichte vereniging van pijpen-
fabrikanten. De daarop volgende decennia nam het aantal pijpenfabrikan-
ten steeds meer af. Tenslotte volgde in 1911 de ontbinding van de zieltogende 
vereniging van pijpenfabrikanten. Toch bedroeg de productie van Goudse 
pijpen in 1908 nog 12.500.000 exemplaren, waarvan 60% voor export bestemd 
was. 
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Vrouwe van Ter Aa hechtte aan het bezit van 
een deel van de rivier de Aa 

Arie A. Man ten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In of kort voor 1700 kocht Servaas Peters land in Nieuwer Ter Aa, gelegen 
tussen de rivier de Aa en de Wilhelminastraat. Per vergissing werd m de 
koopakte de oostelijke grens van zijn nieuwe eigendom beschreven als he t 
midden van de rivier de Aa. Dat leidde prompt tot ingrijpen door de vrouwe 
van Ter Aa, Jos ina Sa ra van Brederode, e igenaresse van he t landgoed 
Quackenburg, dat een voortzetting was van het kasteelterrein van het Huis 
Ter Aa welk kas tee l in het Rampjaar 1672-1673 was verwoest . Vrouwe 
Josina liet Servaas Peters op 28 juli 1700 voor notaris Hendrik van der Mark 
te Utrecht een verklaring afleggen dat hij altijd had geweten da t zijn erf, 
gelegen in Nieuwer Ter Aa, ten westen van de Aa nabij de Dam niet verder 
strekte dan tot aan de rivieroever en dat de rechten op de rivier ter plaatse 
volledig behoorden aan de vrouwe van Ter Aa. Deze notariële akte werd ver
volgens ingeschreven in het register van de gerechtsheerlijkheid Ter Aa.1 

Waarom was Vrouwe Josina zo gesteld op behoud van haa r eigendoms
rechten op een stukje rivier? Het ware ook denkbaar dat ze in haa r s i tuat ie 
best van de onderhoudsplicht van dat watergebied verlost wilde z l J n

u
D e 

defensieve betekenis die de bocht van de Aa rond het kasteelterrrein ooit had, 
was inmiddels lang verleden tijd. Natuurl i jk kan gevoel voor t radi t ie en 
oude rechten bij h a a r een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook was h e t 
beheer van de terre ingrens eenvoudiger als zij daarover zelfstandig kon 
beschikken, zonder rekening te hoeven houden met een mede-eigenaar van 
het g renswater . M a a r vermoedelijk hebben ook financiële overwegingen 
meegegolden: rivierbodem vormde in die tijd een rendabel bezit. 

De modder die ui t de rivier gebaggerd werd was om twee redenen een 
zeer gewenste delfstof. In de eerste plaats voor de kwaliteitsverbetering van 
de zure hoogveengronden ten oosten van de Vecht. Die waren niet zo vruchtr 
baar omdat er slechts weinig mineralen in voorkwamen: de hoge mosvenen 
hadden h u n onts taan alleen te danken aan de mineralen die met de neer
slag van regen of sneeuw ter beschikking kwamen. De waarneming dat een 
hoop bagger snel begroeide met allerlei planten zal wel de aanleiding zijn 
geweest om deze delfstof voor bemesting te gebruiken.2 In de tweede plaats 
werd veel modder gebruikt om te voldoen aan de door de overheid opgelegde 
plicht om uit veengrond bestaande akkers waaruit een of enkele lagen turf 
was gestoken daarna weer op hoogte te brengen ("vullen", "aanmaken of 
"toemaken"). Voor dat laatste werd bijvoorbeeld ook stadsvuil en slootbagger 
gebruikt, bij voorkeur echter vermengd met riviermodder.2>3 

Het baggeren of modderen werd een zelfstandig beroep. De "modderluyden" be taa lden 
voor een v e r g u n n i n g een riviergedeelte te mogen u i tbaggeren . De afzet was nooit een 
probleem. De vraag naar modder uit de Vecht nam zelfs zulke vormen aan da t de overheid 
regels en beperkingen moest uitvaardigen inzake he t modderen. He t afschrapen van de 
Vechtbodem ging vaak gepaard met beschadiging van de oevers.3 Daarom gold voor ieder
een een verbod "uytter Vechte ofte andere wateren binnen deezen lande van Utrecht , eemge 
modder voortaan en haele, dan bij lichten dage, s taande met ten rugge ten naas ten land-
waar t ende tusschen die schouwen ende land geen modder opte halen". 

Tevens verboden de Staten van Utrecht in 1555 dat bagger uit de Vecht naar bestemmin
gen bu i t en de eigen provincie werd vervoerd. Onder dat verbod viel ook u i tvoer n a a r 
Loosdrecht (destijds tot Holland behorend) en he t Gooi. Blijkbaar kon men overtredingen 
afdoende controleren, zodat het niet nodig was deze bepaling in volgende p l a k k a t e n t e 
herhalen . Bij bet rappen op illegale uitvoer werden de met modder gevulde schouwen van de 
overtreder in beslag genomen en verkocht.4 
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Over het modderen in de Aa zijn minder details bekend, maar het lijdt 
geen twijfel dat ook de bagger uit dat riviertje zeer gewild was. 

Op huiden den acht en twintigsten Julij zeventien honderd ouden stijl compareerde voor 
mij Henrik vander Mark Notaris 's Hoofs van Utrecht binnen Utrecht residerende bij d' Ed: 
Groot Achtb: Heeren Burgemeesteren en Vroedschap derzelver stad geadmitteerd, in 't bij
wezen van de nabenoemde Getuigen, Servaas Peters, wonende onder den Gerechte van 
Loenersloot, en verklaarde hij Comparant, dat hij in de maand van April Dezes Jaars 
Zeventienhonderd, van dezen Ed: Hove, bij Decreet had gekoft, zekere huijsinge en Erve, 
gecompeteerd hebbende Henrik Zweeren, zijnde dezelve belend ten oosten de reviere de Aa, 
wes twaards de gemene weg, zui jdwaards tot en aanden Dam, en noordwaards ter 
Halversloot Jacob van Dorssen Schout van Loenen, of wie van ouds alomme daarnevens 
aangeland en gelegen is, gelegen Ter Aa onder den Gerechte van Loenersloot voorn[oemd], 
dat wel in de voors[creven] belendinge was gesteld; dat 't voors[creven] erve, (waar op de 
huisinge staat) gelegen is aan de reviere de Aa voorn[oemd]; maar ook dat hetzelve erf 
zoude gelegen zijn: Strekkende voor vande weg tot midden in de reviere de Aa toe. Zoo be
kende hij Comparant bij deezen, dat hij ten allen tijden wel heeft geweten en ook nog wel 
weet dat 't voorn[oemde[ Erf zig noit verder heeft uitgestrekt dan tot aan de kant of 
o[e]ver van de Aa voors[chreven] en niet tot midden in de Aa toe, gelijk 't zelve hem 
Comparant bij Decreet was geleverd, om welke reede dan en om alle procedueren, kosten 
en moejelijkheden te preserveren en voorkomen, verklaarde hij Comparant ten behoeve van 
de welgeb. Vro[uw]e Josina Sara van Bredenrode, Vro[uw]e van Ter Aa te renuntieren, 
vertijen en afstand te doen bij deesen van alle zodanig recht en actie als hij zoude mogen 
bekomen hebben bij de voorsfchreven] koop en Decreet aangaande de belending van 't 
voorn[oemde] Erve tot in 't midden van d'Aa toe, als zijnde deselve abusivelijk bij den 
Exploicteur zodanig opgegeven, mogende derhalven lijden dat 't voors[chreven] Erf, als 
nog, niet verder zig uitstrekke als alleen tot aanden oever of kant van d'Aa voorn[oemd] en 
verder niet. Latende dersalven den volkomen eigendom en vrij gebruik van deselve reviere 
de Aa geheel en al aande Vrouwe van Ter Aa voorn[oemd]. Consenterende dat hier van acte 
geextradeert en geleverd worde aan Hare Hoog Ed[el]e, om ter meerder verzekeringe gere
gistreerd te worden ten registre vanden Gerechte waaronder 't voors[chreven] erf en 
huizinge is gelegen, die is deese. Aldus gedaan en gepasseerd inde Heerlijkheid van Ter Aa 
voorn[oem]t ten huize vande welgemelde vro[uw]e van Ter Aa, ter presentie van Adriaan 
van Zuijlen en Abraham Maay, getuigen hier toe verzogt, die de minute dezes ten protocolle 
nevens de Comparant en mij Notaris mede ondertekend hebben, ten tijde en plaatse als-
booven. 

't Welke ik betuige 
H. vander Mark Not[ari]s 

Afb. 1. Transcriptie van de notariële akte van 28 juli 1700, waarbij de eigendomsrechten op 
een deel van de rivier de Aa werden gerectificeerd. De let ters tussen haakjes zijn aan
vull ingen op in het originele handschrift gebruikte afkortingen. 

Noten 

1 Archief His tor ische Kring Breukelen. Collectie Hu l sman . Akte van inschr i jving in 
he t register van de gerechtsheerlijkheid Ter Aa dat Servaas Peters op 28 juli 1700 voor 
n o t a r i s Hendr ik van der Mark t e Ut rech t heeft ve rk laa rd da t zijn erf, gelegen in 
Nieuwer Ter Aa, ten westen van de Aa nabij de Dam niet verder strekte dan tot aan de 
rivier en dat de rechten op de rivier ter plaatse volledig behoorden aan de vrouwe van 
Ter Aa Jos ina Sara van Brederode. 

2 J . Daams , 1986. Modderen in de Vecht en toemaak van het land. Jaarboekje van he t 
Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1986, blz. 25 - 30. 

3 M A . Dukes-Greup, 1976. Het Groot Utrechts Placaatboek. Jaarboekje van het Oudheid
kundig Genootschap "Niftarlake", 1976, blz. 35 - 36. M A . Dukes-Greup, 1993. Vecht en 
Veste. Proefschrift, Technische Universiteit Delft, blz. 39. 

4 J . Daams, 1985. De Kerkelanden, de Loosdrechtse boeren en de Stichtse modderplakka-
ten . Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht & Eem en van de Vereniging van Vrien
den van he t Gooi, jaargang 3, nr. 1, blz. 10 - 16. Tevens: Historische Kring Loosdrecht, 
j aargang 13 (1986), nr. 58, blz. 57 - 69. 
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Mededelingen van het bestuur 
Ledenbijeenkomst op 8 oktober 1997 in Nieuwer Ter Aa 

De na jaars ledenvergader ing van de HKB vindt p laa ts op woensdagavond 8 oktober 
1997, 20.00 uur, in he t gebouw Draaipunt, Doude van Troostwijkstraat, Nieuwer Ter Aa. Het 
wordt een paar uurtjes gezellig kijken naar oude plaatjes, waarbij he t publiek kan mee
pra ten over wat er op he t scherm te zien is en daarbij allerlei her inner ingen mag ophalen. 
Begonnen wordt met een selectie ui t de grote verzameling oude p ren tb r i e fkaa r t en van 
Nieuwer Ter Aa van de heer N. van Voskuilen, die weliswaar t h a n s in Kockengen woont 
m a a r die in Ter Aa is geboren en getogen. Na de pauze bekijken we tevens p ren ten van he t 
Merwedekanaa l , Portengen, Portengensebrug en Spengen, ontleend aan de verzamel ing 
van de heer A. van der Linden (Oud Aa). Voor leden van de HKB is deze avond g ra t i s 
toegankelijk; niet-leden betalen een toegangsprijs van ƒ 5,- . 

Wekelijkse werkavond v a n de HKB hervat 

Met ingang van dinsdag 2 september is ook voor de HKB de zomervakant ie voorbij. 
Elke dinsdagavond tussen 19.30 en 22.00 uur kun t u thans weer bij ons langs komen in he t 
souterrain van Boom en Bosch. Laat ons, als u over een bepaald onderwerp s tukken wilt 
inzien, da t a.u.b. minstens 24 uur tevoren weten (H. van Walderveen, tel . 252413). 

Verjaardag van Kees de Tippelaar 

De belangri jkste activiteit van de vaste HKB-Commissie Jaa r l i jkse He rdenk ing L.C. 
Dudok de Wit valt dit j a a r precies op zijn "jaardag": vrijdag 3 oktober 1997. Om 16.30 u u r 
worden bloemen gelegd bij he t HKB-beeld van Kees "de Tippelaar" in he t pa rk van Boom 
en Bosch. Daarbij is iedereen welkom. In het halfuur daaraan voorafgaande wordt voor 
genodigden in het Koetshuis de herdenkingsrede gehouden. Het merendeel der geïnviteer-
den wordt ieder jaar gekozen ui t een ander deel van de inwoners der Gemeente Breukelen . 
De beschikbare ruimte is niet zo groot dat het een vrij toegankelijke bijeenkomst kan zijn. 

Utrechtse Biografieën - deel Vechtstreek: prachtig Sinterklaasgeschenk 

Na drie succesvolle delen over de stad Utrecht wordt de serie Utrechtse Biografieën nu 
uitgebreid met regionale delen. Het deel over de Vechtstreek is daar in he t eerste en ver
schijnt op 13 november 1997. De redactie bestaat uit A. van Baal-de Vries (namens de Histo
r ische Kring Breukelen) , M.C. Hatzmann-Schel tema, H. Leeuwenberg, J .H . Sagel en F . 
Vogelzang. Meer dan dertig auteurs hebben aan het tot stand komen van dit boek meege
werkt. Uitgever is de Stichting Publikaties Oud-Utrecht (SPOU). 

De geschiedenis van de Vechtstreek is de geschiedenis van mensen die aan de boorden 
van de Vecht hebben geleefd en gewerkt. Niet alleen beroemdheden zoals de schatr i jke 
Amsterdamse koopman Johan Huydecoper, die er prachtige bui tenplaa tsen st icht te , m a a r 
ook eenvoudige mensen als de Breukelse scheepswerfeigenaresse Annetje Bolst. He t was 
aan de Vecht dat de moordenaar van graaf Fl oris V zijn straf niet ontging, terwijl de r ivier 
kuns t enaa r s als Lucas Rotgans, P.J. Lutgers en N. Baster t inspireerde. De oudste van wie 
een levensbeschrijving in deze bundel is opgenomen, is de prediker Liudger , die meer dan 
duizend j aa r geleden in de voetsporen van Bonifatius t rad. De jongste is "Ome" Chr i s van 
Elk, de Breukelse weldoener die slechts enkele maanden geleden overleed. Ook k u n t u 
lezen over de fabrikanten Van Leer en Twijnstra, die met hun fabrieken voor veel werk 
zorgden, en over een man als Richard Erdmann , die zijn droom van een eigen landgoed in 
de vorm van Terra Nova gestalte gaf. 

De winkelprijs van he t boek is ƒ 25,-. Leden van de HKB kunnen via de in dit tijdschrift 
bijgesloten bestelbon tot 15 oktober 1997 bij de HKB-leden boekhandel Van Kral ingen en 
boekhandel De Regenboog intekenen tegen de gereduceerde prijs van ƒ 22,50. Niemand die 
in de geschiedenis van de Vechtstreek geïnteresseerd is, mag dit boek ongelezen laten! 

Hulp by het uitzoeken van de geschiedenis van eigen huis, straat of buurt 

De Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG), de provinciale koepel van meer dan vijftig 
his tor ische verenigingen, waaronder de HKB, organiseert met enige r ege lmaa t contact
b i j eenkomsten voor mensen die zich bezig (willen) houden m e t h i s to r i sch onderzoek . 
De najaarbi jeenkomst 1997 van de SSG wordt georganiseerd in s a m e n w e r k i n g met de 
geschiedenisconsulenten van Noord- en Zuid-Holland, omdat h e t t h e m a er een is waar in 
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de s t aven van de s t e u n p u n t e n in de drie provincies, vanwege gebleken grote be lang
stell ing, nauw samenwerken: de geschiedenis van eigen huis , s t raa t en buur t . Tijdens de 
s tud iemiddag , die p laa t sv ind t op vrijdag 3 oktober 1997 in de Ger t rudiskapel aan he t 
Wil lemsplantsoen in Utrecht , worden vanaf 13.00 uur inleidingen gehouden door archiva
rissen en historici. De betekenis van de archieven voor huizenonderzoek en het onderzoek 
naa r een hele woonwijk en he t betrekken van genealogie en archeologie bij het uitzoeken 
van de historie van een gebouw komen aan de orde. Tevens wordt het eerste exemplaar van 
de " H a n d l e i d i n g voor h i s to r i sch hu izenonderzoek" aangeboden . Deze meer dan 100 
bladzijden dikke handleiding kunt u ter plaatse aanschaffen voor ƒ 15,- per exemplaar (of 
telefonisch bestellen via 030 - 2343880, dan wel per fax 030 - 2328624 voor ƒ 15,- + porto). De 
middag zal worden afgesloten met een rondvaart door de grachten van Utrecht, waarbij een 
aanta l huizen apar t wordt besproken. Deze najaarsbijeenkomst is grat is te bezoeken, m a a r 
meldt u zich op tijd aan want het aantal plaatsen is beperkt. Tel. SSG: 030 - 2343880. 

Overblijfselen gevonden van een oude muur in hartje Kockengen 

Het HKB-lid D. Keizer, Nieuwstraat 3, Kockengen meldde ons da t hij bij werkzaam
heden in zijn tuin gestui t was op de resten van een oude muur . Vanwege vakantietijd was er 
op dat moment n iemand uit eigen gelederen beschikbaar om ter plaatse op deskundige 
wijze poolshoogte te gaan nemen. Daarom schoot desgevraagd de heer Jaap Kottmann van 
de Werkgroep Archeologie van de Historische Kring Maarssen ons te hulp, waarvoor wij 
hem zeer dankbaa r zijn. Zijn voorlopige conclusie is dat he t vermoedelijk gaat om een 
oude g r e n s m u u r van h e t Kerkple in; de gevonden r e s t a n t e n lopen evenwijdig aan de 
bes taande muur van de kerk. Afgaande op het steenformaat is de ouderdom 16de eeuw of 
jonger. Het onderzoek wordt voortgezet. Meldingen als deze worden op hoge prijs gesteld. 

Dorpspomp terug in Breukelen 

Vóórdat in Breukelen een openbare drinkwaterleiding werd aangelegd, was de bevol
king aangewezen op het water uit de Vecht en - toen dat steeds sterker vervuild raakte -
op drink waterpompen. De eerste openbare pomp werd in Breukelen geslagen op de Nieuw
s t raa t , een pleintje in de noordoosthoek van de tegenwoordige Kerkbrink. Later kwamen er 
ook pompen aan de Hazeslinger, de Dannes t raa t en op he t Kerkplein ten zuiden van de 
Dorpskerk. In 1802 moest de lantaarnopsteker van Breukelen-Nijenrode niet alleen de ste
gen en straatgoten, m a a r ook de pompen schoonhouden. Op den duur ging ook de kwaliteit 
van het pompwater achteruit . Tijdens de cholera-epidemie van 1866 werd de bevolking aan
geraden als drink- en keukenwater alleen het goede water uit de pomp van het nieuwe ge
meentehuis aan de Nieuwst raa t te gebruiken. De vier openbare pompen werden vervangen 
door nortonpompen, m a a r in 1882 moest de waterkwaliteit daarvan verbeterd worden door 
in de pompen filters te plaatsen. In 1888 bleek dat die filters het pompwater toch niet vol
doende konden zuiveren en men eigenlijk nog beter gebruik kon maken van goed gefil
t reerd Vechtwater. Toen in 1892 weer cholera uitbrak, mochten op voorspraak van de burge
meester de ingezetenen dagelijks water halen uit de particuliere pomp op het voorplein van 
Gunters te in , de enige die toen nog goed drinkwater leverde. In 1907 schonk een vermogen
de ingezetene, de kan tonrech te r Mr W.F.E. Spiering, het dorp vier diepwaterwelpompen 
met ont i jzer ingsinstal lat ie , die de oude dorpspompen vervingen. Na de to ts tandkoming 
van he t waterleidingnet in 1928 verdwenen deze pompen. 

De Historische Kring Breukelen heeft met gedeeltelijke steun van de Stichting Socubel 
een replica la ten maken van een van de oude pompen, zodat dit stukje geschiedenis spoedig 
weer in he t dorpsbeeld, op het Kerkplein, terug te zien zal zijn. De Kerkvoogdij van de N-H 
Gemeente gaf royaal toestemming om de pomp op haar terrein te plaatsen. In opdracht van 
de HKB werd de pomp g e m a a k t door Takke-Breukelen BV. Voor de plaat ing werd h e t 
aannemersbedri j f J .P . den Hartog & Zn te hulp geroepen. Schildersbedrijf C. Vervat bood 
de Kring aan de pomp gratis in de verf te zetten, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. 

Tentoonstelling over de fortengordels rond de stad Utrecht 

Het Utrechts Archief, een bundeling van het Rijksarchief in de provincie Utrecht en de 
Gemeenteli jke Archief- en Fotodienst Utrecht, wijdt in samenwerking met het provinciaal 
bes tuur van Utrecht, de organisator van September Fortenmaand, een kleine tentoonstel
l ing aan de verdedigingswerken rond de stad Utrecht. Er zijn vooral kaa r t en en bouwteke
ningen te zien, waarop de ontwikkelingen in de verdedigingsstelsels zijn te volgen. De 
tentoonstel l ing is te bekijken in het pand van het Utrechts Archief, Alexander Numankade 
199 - 201, 3572 KW Utrecht, tot en met 4 oktober 1997, op maandag van 13.30 tot 17.00 uur, op 
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dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en 
op zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

Drie tentoonstell ingen over heiligen in Nederland 

Heiligen zijn eeuwenlang nauw verbonden geweest met het leven van al ledag. Men ge
loofde da t zij mens en dier voor ziekte en onheil behoedden en reiziger, boer en ambachts
m a n beschermden . De fees tdagen van de heil igen, vastgelegd in de h e i l i g e n k a l e n d e r , 
markee rden de wisseling van de seizoenen. Drie culturele ins te l l ingen schenken in he t 
najaar van 1997 aandacht aan he t t hema "Heiligen in Nederland". 

Bedevaarten in Nederland is de titel van een tentoonstelling in Museum Cathar i jne-
convent, Nieuwegracht 63, Utrecht, van 11 oktober 1997 tot en met 11 januar i 1998 (dinsdag 
t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur, zater-, zon- en feestdagen 11.00 tot 17.00 uur) . Aan de hand 
van diverse voorbeelden krijgt de bezoeker een beeld van Nederlandse bedevaar ten door de 
eeuwen heen. 

De expositie Gouden Legenden - Verhalen over heiligen in de Middeleeuwen in he t 
Museum van he t Boek/Museum Meermanno-Wes t reen ianum, P r i n s e s s e g r a c h t 30, Den 
Haag, van 11 oktober 1997 tot en met 11 januari 1998 (dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 
uur, zon- en feestdagen 12.00 tot 17.00 uur) schetst de betekenis en de verspreiding van de 
Legenda Aurea, de beroemdste legendenbundel uit de Middeleeuwen. Dat gebeurt aan de 
h a n d van vele zeldzame Middeleeuwse handschrif ten, vroege boekdrukken en kos tba re 
voorwerpen zoals beelden en panelen. 

De tentoonste l l ing Sanctus - Het jaar der heiligen in he t M u s e u m voor Religieuze 
Kunst , Vorstenburg 1, Uden, van 13 oktober tot en met 30 november 1997 (dinsdag t/m 
vrijdag 10.00 tot 17.00 uur, zater-, zon- en feestdagen 13.00 tot 17.00 uur), legt de nadruk op de 
volksdevot ie in h e t Middeleeuwse a a r t s d i a k e n a a t K e m p e n l a n d (grofweg h e t hu id ige 
Noord-Brabant en Limburg), waarbij de heil igenkalender als l e idraad dient . 

Alle drie de musea zijn op maandag gesloten. 

1999: Jaar van de Volkscultuur 

In eendrachtige Vlaams-Nederlandse samenwerking is 1999 ui tgeroepen tot "Het j a a r 
van de volkscultuur". Dat zal gevierd worden met aansprekende mani fes ta t ies en grens
overschrijdende projecten. Volkscultuur leeft, maar heeft bij velen ten onrechte nog een 
oubollig imago. Verbeter ing van de beeldvorming is erg belangri jk , w a n t vo lkscu l tuur 
heeft ook een eigentijdse en dynamische jas . Het is van belang dat wij ons r ekenschap 
geven van onze stevige wortels en t rad i t ies wanneer wij op een zelfbewuste m a n i e r de 
volgende periode van duizend j aa r b innens tappen . De coördinatie van de Nede r l andse 
bijdragen is in handen van he t Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 
3512 EH Utrecht, tel. 030-2319997, fax 030-2334047. 

Oud-Utrechtprijs 1998 

In 1998 zal door de Vereniging Oud-Utrecht (die dan 75 jaar bes taat ) voor de derde keer 
de Oud-Utrechtprijs worden uitgereikt voor de beste publicatie over een onderwerp op he t 
gebied van de geschiedenis van stad en/of provincie Utrecht . Ook amateur-his tor ic i wor
den uitgenodigd mee te doen. Men kan een manuscript ins turen of een art ikel da t gepubli
ceerd is tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1998. De inzending moet tussen 3000 en 20 000 
woorden lang zijn en in drievoud worden gestuurd naar de secretar is van de jury , de heer 
L.C.M. Peters , Streekarchief Rijnstreek, Postbus 45, 3440 AA Woerden, die ook bereid is 
nadere informatie te verschaffen of u een uitgebreid deelnemersreglement te leveren (tel . 
0348 - 428840). 

Gelukwensen aan twee zusterorganisaties 

Zowel de Historische Kring Loosdrecht als de Historische Kring Maarssen bes t aan in 
1997 25 jaar . De HKL houdt een receptie in Ottenhome, Oud-Loosdrechtsedijk 205, Oud-
Loosdrecht op maandag 22 september (19.00 tot 22.00 uur) en biedt op maandag, woensdag, 
donderdag en zaterdag tussen 15 en 27 september in de loods van de heer A. Doets, Nieuw-
Loosdrechtsedijk 42 van 14.00 tot 17.00 uur een grootse tentoonstelling van historisch mate
riaal uit eigen en particulier bezit. De HKM viert haar 5de lustrum op zaterdag 13 september 
met een voor iedereen toegankelijke boeken- en prentenbeurs in 't Zand te Maarssen (10.00 
tot 16.00 uur) , en in hetzelfde gebouw op de echte verjaardag, donderdag 11 september, 
om 20.00 uur, een lezing over de recente geschiedenis van Maarssen-dorp door de heer C. 
B loemendaa l . 
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Natuurlijk bent u geïnteresseerd in levensbeschrijvingen van boeiende 
mensen uit onze omgeving. In november a.s. verschijnt : 

in de reeks "Regionale Utrechtse Biografieën" 

Daarin komen onder anderen naar voren : 
(hier genoemd in alfabetische volgorde) 

Nicolaas Bastert 
Vechtschilder met een atelier in Breukelen 

Phia Berghout 
'harpe diem', vernieuwend harpiste en drijvende kracht achter het muzikaal 

ontmoetingscentrum Queekhoven en de Breukelse muziekschool 
Agnes Block 

bewoonster van Vijverhof, bij haar beide huwelijken bezongen door Joost van den Vondel 
ChieldeBoer 

cabaretier/tandarts op een schommelende boot in Maarssen 
AnnetjeBols 

eigenaresse van een Breukelse scheepswerf en rijke weduwe, 
maar lijdend aan achtervolgingswaan en opgeborgen in een 'beterhuis' 

Johanna Pieters Borra 
boerin in Spengen onder moeilijke omstandigheden 

Chris van Elk 
de man met de bakfiets, die 45000 gulden bijeen scharrelde voor de gehandicapte jeugd 

Johannes Wilhelmus Hörst 
onderwijzer-verzetstrijder uit Nieuwer Ter Aa, toen een dorpje met 250 inwoners 

Mant Lambertsz 
schout van Breukeleveen in een tijd dat het op gespannen voet stond met Loosdrecht 

Liudger 
wiens familie op de Breukelse vroonhoeve De Poel woonde, 

hij een onvermoeibaar Christusprediker 
Elsabee van Loenersloot 

eigenaresse van de kastelen Loenersloot en Gunterstein 
Elsabee van Loenersloot 

familielid van de slotvrouwe, een non die het bracht tot priorin van een vrouwenklooster 
Bep Reimus 

de schaatscoach van zoveel marathonrijders uit onze streek 
Lucas Rotgans 

de Vechtpoëet, met een oudere versie van zijn gedicht op de Breukelse kerktoren 
Gerardus van Schuylenburg 

geliefd en omstreden predikant in Tienhoven 
Dirk Taets van Oudaen 

was het comfortabel wonen in zo'n oude, versterkte toren? 
Eduard Verkade 

vernieuwend toneelmaker die op een ritje langs de Breukelse Vecht zag dat zijn 
ouderlijk huis te huur stond en onmiddellijk zijn oude liefde betrok 

Arie Voorend 
melkrijder, winkelier, en de ziel van de buurtvereniging van het Rooie Dorp te Breukelen 

Jacob Campo Weyerman 
woonachtig op Hoogerlust, Nederlands grootste satirische schrijver hetgeen hem 

de bijnaam 'Breuklensmet' opleverde 
de dames J.H. en A.M.C. Willink van Collen 

die naast de burgemeester op het Guntersteinse bordes de koninginnedag-aubade afnamen 

Gebruik als HKB-lid meteen de bij dit tijdschrift gevoegde bestelbon 
voor een exemplaar tegen de gereduceerde prijs van ƒ 22,50 

Let op : inleveren vóór 15 oktober 1997 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: De Achterstraat in het dorp Breu
kelen, met gezicht op de Pieterskerk of dorpskerk. Bij de smidse met tra
vaille op de hoek staan een pomp en een slijpsteen. Gewassen tekening in 
Oost-Indische inkt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). Het origineel wordt be
waard in het Koninklijk Huisarchief, Den Haag (nr. D-A A/T 117). 


