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Redactioneel 

Raken jullie nooit door de geschikte onderwerpen heen? Hoe lang houdt 
de Historische Kring het nog vol zulke dikke tijdschriftjaargangen te vullen? 
Vragen als deze worden ons nogal eens gesteld. De antwoorden kunnen kort 
zijn: voorlopig zijn we wat betreft de thema's voor artikelen nog lang niet 
ui tgeput ; de blijvende beschikbaarheid van au teurs is eigenlijk de enige 
onzekere factor. 

Geschiedkundig onderzoek - uit archieven, via kijken naar voorwerpen of 
graven in de grond, of door te praten met mensen die veel meegemaakt 
hebben - b reng t voortdurend nieuwe in te ressan te onderwerpen aan he t 
licht, waarvan we tevoren het bestaan niet eens vermoed hadden. De ver
schenen jaargangen bevatten daarvan veel voorbeelden: het feodale stelsel 
en de vroonhoeve, die zo'n s terk stempel d ruk ten op de Middeleeuwse 
geschiedenis van Breukelen; de oude banden van Kockengen met De Haar 
en Montfoort; kasteel Aastein; de schuilkerk in de boerderij Het Honderd 
achter Nieuwer Ter Aa; het huis Rietveld en de familie Van Rietveld; de 
enorme omvang van de herhaaldelijk toeslaande veepest; de korenmolen 
aan de Danne en de watermolens van Breukeleveen; bastion De Waakzaam
heid; het onts taan van de Breukelse Bad- en Zweminrichting; dienstplicht 
bij de b randweer ; de olympische fabriekshal van he t Breukelse bedrijf 
Bronwasser. We zijn er zeker van dat ook in de komende jaren nog diverse 
"vergeten" onderwerpen zullen opduiken. 

Heel veel andere onderwerpen zijn wel al lang bekend, maar zonder dat 
er in detail op is gestudeerd en over gepubliceerd. Het zijn er te veel om ze 
hier op te sommen, maar we hebben er een lijst van! 

Gesprekken met twee mensen met een verschillende invalshoek leveren 
zelden gelijkluidende verhalen op. Met ons "papieren geheugen" is het niet 
anders gesteld. Archiefstukken zijn meestal vanuit een bepaalde bedoeling 
geschreven en om bepaalde redenen bewaard gebleven. Het verhaal dat er 
uit af te leiden valt, is daarom niet zelden wat eenzijdig. Kom je over min of 
meer hetzelfde onderwerp andere oude bronnen op het spoor, dan werpen 
die soms een heel ander en minstens even in teressant licht op de zaak, 
waardoor een al eens behandeld thema een nieuw artikel rechtvaardigt. 

Gepubliceerde artikelen leveren soms reacties op van mensen die aan
vullingen of verbeteringen kunnen verschaffen. We publiceren die ui teraard 
graag; ook in dit nummer kunt u er enige vinden. Ze dragen er toe bij de op 
schrift gestelde geschiedenis accurater te maken. 

In de loop der j a r en komen in uiteenlopende verhalen vaak versnipperde 
details over een gebouw of gebeurtenis aan de orde, waaruit lange tijd geen 
s amenhangende beschrijving samen te stel len val t . Maar n a a r m a t e we 
langer met plaatselijk geschiedenisonderzoek bezig zijn, komt er ooit een 
moment dat het wel lukt. Leuk werk voor mensen die graag puzzelen! 

N a a r m a t e we meer over de plaatselijke geschiedenis te weten komen, 
gaan we ook steeds meer onderlinge verbanden zien en relaties met de regio
nale en nationale geschiedenis. Ook dat levert stof voor artikelen. 

Auteurs, dat is dus waar het vooral om gaat. Er zijn vast wel lezers die 
ook eens een verhaal zouden willen schrijven. Ervaring is niet noodzakelijk; 
enige begeleiding en ondersteuning bieden we u graag. Via de twee grote 
registers die we hebben gepubliceerd (aan het eind van de jaargangen 5 en 
10) kunt u nagaan of er in dit tijdschrift al artikelen over het onderwerp van 
uw keuze zijn verschenen. 

Overigens zijn verreweg de meeste artikelen nog zeer lezenswaard - kijk 
ze nog eens in! U hebt toch zeker nog alle jaargangen op de plank staan? 

Huub A. Manten-Werker 
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Kraayenestersluis moet operationeel blijven 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Geschiedbeoefening kan soms van heel praktische betekenis zijn voor de 
mensen van nu, ook als die zich bezig houdt met gebeurtenissen van heel 
lang geleden. Daarvan biedt dit artikel een voorbeeld. 

Breukeleveners groeven twee grens weteringen 

Toen men in de Middeleeuwen begon met het ontginningswerk in de veen-
wildernis ten oosten van de Vecht, voltrok dat zich in het algemeen van zuid 
naa r noord. De grensweteringen tussen de opeenvolgende ontginningsblok-
ken Oostbroek (met het daarvan afgescheiden Overdevecht), Herbertskop, 
Oostveen, Achttienhoven, Westbroek, Maarsseveen (waar Tienhoven toen 
nog niet van was afgesplitst), Breukeleveen en Mijndenveld (Muyeveld) 
lagen ongeveer loodrecht op de stroomrichting van de Vecht. De noordelijke 
grensweter ing van het voorafgaande ontginningsblok bewees me teen ook 
goede diensten als de zuidelijke grenswetering van het daaropvolgende blok. 
Een uitzondering daarop was het vrij grote Maarsseveen, waar het ontgin
ningswerk in gedeelten werd aangepakt , te beginnen in he t zuidwesten. 
Bijgevolg had het Maarsseveen nog helemaal niets van een noordeli jke 
grenswetering toen met het werk in het Breukeleveen werd begonnen. Voor 
de Breukeleveners zat er niets anders op dan het eigenhandig aanleggen 
van beide grensweteringen: in het zuiden de Vaar t en in he t noorden de 
Weersloot.1 En toen in 1243 een deel van Maarsseveen, ter grootte van tien 
hoeven, werd verkocht aan het Kapittel van Sint-Pieter,2 moest dat nieuwe 
gebied Tienhoven he t doen zonder een eigen grensweter ing. In een tijd 
waarin men voor het grootste deel van het verkeer en vervoer over langere 
afstand op waterwegen aangewezen was, voelde men dat in Tienhoven als 
een ernstig gemis en een tekort in de plaatselijke autonomie. 

Maar Breukeleveen was, hoewel het door de bisschop tot een afzonderlijke 
gerechtsheerl i jkheid 3 was verklaard, inzake vervoer en verkeer evenmin 
autonoom, want tussen het Breukeleveen en de Vecht lag nog het Breukelen-
Proostdijgerecht waar men doorheen moest. Dat bevredigde ook niet. 

Breukeleveen kocht de Weere 

In een document , daterend uit 1460, is sprake van de overdracht van 
rechten op een gegraven wetering en het land waardoorheen die wetering 
gegraven was.4 In de tekst is die wetering niet bij name genoemd, m a a r het 
kan niet anders of het gaat daar over de gekanaliseerde Weere, het mond
stuk van de Weersloot, want de betreffende wetering was "streckende vander 
veensceijdinge wes twer ts in die Vecht". De veenscheiding was de grens 
tussen het oude kleigebied langs de Vechtoever en het ten oosten daarvan 
gelegen veengebied. De wetering was verder gelegen "opter Proestijen in der 
heren gerecht van Sinte-Peter". De Weere lag aan de noordgrens van het 
Breukelen-Proostdij gerecht. 

De Breukeleveners waren bij de aanvang van hun ontginningswerk met 
het graven van de noordelijke grenswetering begonnen ter hoogte van de 
Zogdijk (thans Scheendijk). Zij konden daar aansluiten op de bestaande, van 
oorsprong natuurlijke watergang de Weere, die uitmondde in de Vecht. Dat 
verbindingsstuk tussen hun Weersloot en de Vecht was nooit eigendom ge
worden van de ingezetenen van de gerechtsheerlijkheid Breukeleveen. 

Degene die afstand deed van zijn rechten op het in de oorkonde omschre-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 1, 1998 



ven gedeelte van de wetering en het omliggende land was Johan (Jan II) 
van Nijenrode, broer van Gijsbrecht III. Hij deed dit ten gunste van het 
Kapittel van Sint-Pieter en de landgenoten (= ingelanden, grondeigenaren) 
en gezamenlijke buren (= inwoners) van Breukeleveen. 

Een van de voorwaarden die Johan van Nijenrode in de oorkonde liet vastleggen was 
dat de wetering alleen vrij gebruikt zou mogen worden voor de uitvoer van in Breukele
veen gestoken turf. Wanneer anderen (d.w.z. Loosdrechters) de wetering eveneens voor 
turftransport wilden gebruiken, zou daarvoor de toestemming nodig zijn van het kapittel, 
de landgenoten en Johan van Nijenrode. 

Verkoop door Breukeleveen van de grenswetering met Tienhoven 

De wetering aan de zuidzijde van Breukeleveen, die de grens vormde met 
het gerecht Tienhoven, was historisch bezit van de "lantgenoten en ghemeen 
bueren van Broecklederveen". Zij hadden hem immers gegraven. Voor de 
Breukeleveners was die waterweg echter minder belangrijk dan de Weer-
sloot, aan de noordzijde van Breukeleveen. Toen de vrije doorvaart over de 
Weersloot in 1460 voor de Breukeleveners geheel veilig was gesteld, durfde 
men een ingrijpend besluit te nemen: de verkoop van de grenswetering aan 
de zuidzijde. 

Op 7 januari 1461 werd een overeenkomst bezegeld waarbij de wetering 
gelegen tussen Breukeleveen en Tienhoven en "uutgaende bij Oudaen in 
die Vechte ende streckende opwaerts aen die Broecklederveensche Oude 
Loedijck" werd overgedragen aan de "lantgenoten en ghemeen buer" van 
Tienhoven.5 Partij aan de verkopende kant waren de landgenoten en buren 
van Breukeleveen, die daartoe ook de toestemming hadden van het Kapittel 
van Sint-Pieter, en Johan van Nijenrode. Voorafgaande aan het afsluiten 
van deze overeenkomst behoefde de transactie de goedkeuring van de buren-
vergadering van de gerechtsheerlijkheid Breukeleveen. De Vaar t liep in die 
tijd dus nog niet verder dan tot wat nu de Herenweg van Breukeleveen is. 

Door deze eigendomsoverdracht kon de desbetreffende wetering verder 
echt ontwikkeld worden als de Tienhovense Vaart. 

Bij de verkoop van de wetering werden duidelijke afspraken gemaakt inzake het 
gebruik en het onderhoud van deze waterweg. Een paar daarvan wil ik hier vermelden. 
Het onderhoud van de Vaart zou voortaan in eerste instantie moeten worden uitgevoerd door 
de buren van Tienhoven. Laatstgenoemden zouden ook een nieuwe sluis gaan bouwen 
tussen de wetering en de rivier de Vecht, alsmede een nieuwe brug over de wetering in de 
"heerstraten" (= de weg, het zandpad, langs de Vecht). Deze brug zou zo hoog en lang 
worden dat met turf geladen schouwen er onderdoor konden varen en zo breed dat er 
wagens overheen konden rijden. De kade aan de Breukeleveense kant van de Vaart zou bij 
de Breukeleveners in onderhoud blijven, maar de Tienhovenaren mochten er wel de 
bagger op gooien die ze jaarlijks uit de watergang moesten verwijderen om die bevaarbaar 
te houden. De Tienhovenaren mochten van die kade gebruik maken als jaagpad, om met 
menskracht hun schouwen voort te trekken; gebruik van dierlijke trekkracht was niet 
toegestaan om al te ernstige schade aan de kade te voorkomen. 

Wat het verdere gebruik van de Vaart betrof, kregen de Breukeleveners 
individueel de tijd tot drie j aa r na het gereed komen van de nieuwe sluis en 
brug om te beslissen of zij toch nog gebruik van deze wetering wilden blijven 
maken. Wie dat zou willen, diende daarna dan ook een aandeel te leveren in 
het onderhoud; wie niet wilde zou daarna ook van verder medegebruik van 
deze wetering uitgesloten zijn. 

De transacties inzake de genoemde gedeelten van de Weere en de Vaart 
waren voor de direct betrokken gerechten van grote maatschappelijke be
tekenis. Breukeleveen had nu zeggenschap over de gehele Weersloot en de 
Weere, tot en met de uitmonding daarvan in de Vecht. Tienhoven kreeg voor 
het eerst in zijn geschiedenis de beschikking over een eigen hoofdwaterweg 
naa r de Vecht. Voor beide gerechten betekende dat een vergroting van hun 
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zelfstandigheid. Hun ingezetenen konden voortaan met hun producten over 
een geheel eigen lokale wetering naar de Vecht varen zonder dat anderen 
hen dat op privaatrechtelijke gronden konden verhinderen. 

1461 -1650 

De Breukeleveners vonden het, toen ze wat dieper en langer over deze zaak 
nagedacht hadden, toch nuttig om zonodig gebruik te kunnen blijven maken 
van de Vaar t . Dat legden zij vas t in een overeenkomst met Tienhoven. 
Voor het bevaren van het gedeelte van de Vaart dat binnen het Breukelen-
Pr oostdij gerecht lag, aan de noordzijde naas t de hofstede van Rietveld, werd 
ook de instemming van J an van Rietveld verkregen. 

In 1494 werden de Breukeleveners verplicht om al hun turfuitvoer via de 
Weersloot en Weersluis te laten gaan, zodat de belastingcontroleurs er be ter 
zicht op konden houden.6 Hoe lang en hoe degelijk men zich aan dit voor
schrift heeft gehouden, valt niet na te gaan. 

Omdat de onderhoudslasten van de Tienhovense Vaart met sluis en an
dere bijbehoren hoog waren, koos men voor het heffen van tolgelden bij de 
sluis, om een deel van de kosten te dekken; daardoor betaalden passerende 
schippers mee, naa r rato van het gebruik dat zij van de sluis maakten. 

In 1649 verloor de sluis in de Vaar t zijn functie in he t wa te rbeheer . 
Breukeleveen en Tienhoven hadden gezamenlijk een waterschap opgericht 
en een molen gebouwd, die mocht ui twateren in een molenvliet door he t 
noorden van Breukelen-Proostdij.7 

In 1650 wensten de landeigenaren uit Tienhoven en Breukeleveen bij de 
sluis een huis voor de tolgaarder te bouwen. Daartoe was de medewerking 
vereist van Albert Proeys, de toenmalige eigenaar van de Rietveldse goede
ren . 8 Hij moest een stukje land nabij de sluis afstaan voor de bouw van de 
s lu iswachterswoning, welke laatste wij kennen als het huis Het Kraayenest. 

Van het 63 hectare grote Rietveldse goederenbezit aldaar werd toen 26,4 hectare gerekend 
te behoren bij de Rietveld Sate en 31,5 hectare bij een daar in bedrijf zijnde steenfabriek. 
Over he t oude stenen huis van het geslacht Van Rietveld, dat in 1609 al een ruïne was, werd 
in 1650 met geen woord meer gerept. Vermoedelijk was de ruïne toen geheel opgeruimd. 
Misschien hebben de Breukeleveners en Tienhovenaren d a a r wel op moe ten w a c h t e n 
voordat ze, pas in 1650, met een plan konden komen voor een woning voor de s luiswachter/ 
t o lgaa rde r . 

De oorkonde van 1650 

Van de oorkonde die op 26 april 1650 werd opgesteld, werden twee gelijk
waardige exemplaren gemaakt, waarvan het ene in bewaring werd gegeven 
van de ambachts- of gerechtsvrouwe van Tienhoven en het andere aan he t 
Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht, dat als de gerechtsheer van Breukeleveen 
te boek stond. Een dergelijke procedure beperkte het risico van vervalsing 
van de overeenkomst aanzienlijk. Helaas heb ik deze twee in het Archief 
Dorpsgerechten - Gerecht Tienhoven, respectievelijk het Archief van he t 
Kapittel van Sint-Pieter niet teruggevonden. Wel is van de eerstgenoemde 
van deze twee een oud en betrouwbaar afschrift bewaard gebleven bij het 
kadaster te Utrecht (zie ook Afbeelding 1). 

Daarin s taan een tweetal ook voor nu nog zeer belangwekkende passages: 
(1) De inwoners van Breukeleveen en Tienhoven zullen ten eeuwigen dage 
gebruik mogen maken van de doorvaart langs Rietveld Sate, tot in de Vecht 
toe; de bewoners en gebruikers van het Rietveldse gebied hebben dat recht 
van doorvaa r t eveneens en zullen bovendien vrijdom genie ten van tol-
betaling bij de sluis. 
(2) Omdat van het Rietveldse land (kosteloos) een stuk beschikbaar is gesteld 
voor de bouw van een tolgaarderswoning bij de sluis, zullen de bewoners van 
dat gebied en hun opvolgers ten eeuwigen dage zijn vrijgesteld van het 
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Alsoo de Geerffden (= landeigenaren) van Tienhoven met de Geerffden van Breuke-
leveen waaren overkoomen (= overeengekomen) dat de selven Geerffden van Breuke-
leveen ende haare Bruykers (= gebruikers, pachters), meede soude worden ingelaaten 
in den d e u r v a a r t , die van Tienhoven voornoemd competerende voor de weeter inge 
s t rekkende voorbij de Rietvelds Sate, toekoomende den Wel Ede/e Jonkheer Aelbert 
Proeis (= Proeys) Heere van Hooglande, tot in de Vegt toe, na luyd van de Accoorden 
ende Trac ta ten daar van tusschen de Eygenaars van de voorschreeven Rietvelds Sate 
ende voorschreeven Geerfdens opgeregt (= opgesteld) op Vasten Avond Anno 1465 ende 
den 8sten April Anno 1532 die in vollen weerde worden gehouden. 

Dat ook de selven Geerffdens van Breukeleveen geobteneerd (= verkregen) hadde 
een tol ende neffens die Geërfden van Tienhoven van meeninge waaren te stelle ende 
uyt nood te versoeken een tol op alle schuyten, pontscheepjens, prame en schouwe die den 
voorschreeven duervaar t sullen gebruyken tot verval van de onkosten gedaan ende nog 
te doen aan he t leggen ende maake van de verlaate (= verlaat , sluis), soo op Tienhoven 
a a n de Vegt en de voorschreven weeter inge van Rie tve lds Sade (= Sa te) , a ls op 
Breukeleveen ende andere werken tot bevorderinge van de voorschreven d u e r v a a r t 
ende uytwaater inge behoorende. 

Ende mitsdien he t noodig was te dispisieren (= disposeren, plaatsen) ofte bouwen een 
bequame (= geschikte) wooninge voor den tolfictuer (= tolgaarder) van den selve tol, bij 
of omtrent he t voorszeyde verlaat aan de Vegt, ende dat de voorszeyde na laa t inge van 
Breukeleveen in den voorszeyde weteringe van Rietvelds Sade niet en konde geschiede 
sonder consent (= ins t emming) van Welgemelde Heere Proois als eygenaaa r ende 
possesseur (= bezitter) van de selve sate. 

Da t ook de geerffde van Tienhooven ende Breukelveen voornoemd gehoeft (= ver-
hoefslaagd) off grond en hadde (= belang hebben) ontrent (= inzake, bij) het voorszeyde 
verlaat aan de Vegt, om daar op een huys of wooninge voor de collecteur van den voors
zeyde tol te bouwen. 

Soo sou de voornoemde Jonkheer Aelbert Proois heere van Hooglande als eygenaar 
ende possesseur van de voorschreeven Rietvelds Saete ter eenrer ende de Ede/e Heere 
Gerard Both van der Eem, Domheer St. Pieter, en Mr. Pieter Schade als gecommitteerde 
van de Ambagts Heeren ende Geërfde van Breukeleveen mitsgaaders de Heeren Mr. 
J a n Veneman ende J a n als gecommiteerde van de Ambagts Vrouwe ende Geerfdens 
van Tienhoven ter andere sijde, nevens Lourens Bosch schout van Breukeleveen en 
Antonie Bosch schout van Tienhoven, voor interesse van de Ede/e Heeren Mr. Gera rd 
van der Steen Canoniek St. J a n s (= kanunnik van het Kapittel van Sint-Jan) met ten 
ande ren overkoomen (= overeenkomen) ende verdragen (= en in een verdrag vas t 
leggen) da t meergemelde Heer van Hooglande in voorszeyde qualité (= kwaliteit, hoe
danigheid) voor hem ende sijne successeurs (= opvolgers) sal consenteeren (= goed
v inden) gelijk sijn Ede/e consenteerd mits deese in de voorszeyde inlaat inge ende dat 
dien volgens (= dientengevolge) die van Breukeleveen met die van Tienhoven nu ende 
ten eeuwigen dagen sullen moogen gebruyken de deurvaart door de voorszeyde wete
r inge van Rietvelds Sate volgens de voorszeyde overkomst (= overeenkomst) tusschen 
die van Breukeleveen ende Tienhoven opgeregt (= gesloten). 

Dat nog de selven geeerfdens sullen hebben ende ten eeuwigen dagen behoude seeker 
erff ende grond aan de voorszeyde Rietvelds Saete behoorende welk erff daarvan sal 
worde gesepareerd (= afgescheiden) met een sloot wijt (= breed) veertien voeten, leggen
de nevens de voorszeyde weeteringe op den hoek voor aan 't Sandpad van de Vegt strek
kende uyt de Vegt tot ontrent (= omtrent, ongeveer) twee roede voorbij het Tienhovense 
Verlaat en breed van de schoeyenge van 't selve verlaat aff tot aan de sloot tusschen he t 
voorszeyde erff ende Rietvelds Sate voornoemd, ende daar op mogen doen t immeren 
ende bouwen een bequaame wooninge ende huijs voor den collecteur van den voors
zeyde tol des (= van de) gemelden geërfden van Breukelveen en Tienhoven. 

De voorszeyde Rietvelds Sate groot ontrent 31 morgen (= ca. 26,4 ha), de Steenkuyle 
groot ontrent 37 morgen (= ca. 31,5 ha), mitsgaders de viertel lands onder het buytenweg 
van Tienhoven groot ontrent 6 morgen (= ca. 5,1 ha) te samen. 

Den voornoemde Heer van Hooglande competeren t en eeuwigen daagen sul len 
moeten uytweteren door de vliet van haar nieuwe moolen sonder da t sij lieden eenige 
molengelden off andere contributien off dependentien van dien daar voor sullen hebben 
te eyschen mits dat sijn Ede/e eens in gereeden gelden betaalen sal ten regarde (= aan
zien) van de ses morgen onder Tienhoven de somme van 40 gulden tot verval van de 
las ten van de nieuwe moolen. Dat nog de Heer van Hooglande voornoemd, ende na hem 
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sijn successeurs, e igenaars van de Rietvelds Sate altijd sullen wesen een van de heem-
r a a d e van den voorszeyde bepolder inge van Tienhooven ende B r e u k e l e v e e n ende 
genieten den vijftigste penning (= 2%) van den tol die het ver laat van Tienhooven en de 
Weers luys leggende op Breukeleveen jaar l i jks sal rendere en opbrengen, welvers taen-
de dat alvoorens (= tevoren, eerst) sal worden afgetoogen (= afgetrokken) de jaar l i jkse 
be las t inge (= las ten, onkosten) van repara t ion ende onderhoud van de moo lenaa r s , 
ver laaten, bruggen, tolhuys, molentogten, watergang, wegen en voetpaden, edoch niet 
van eenige n ieuwe werken nu off n a m a a l s (= la te r ) , he t sij w a n n e e r su lk s soude 
moogen geschiede g e m a a k t ofte m a k e n da t ook gemelde Heer van Hoog lande en 
present moogen sijn, op den verpagting van den selve tol, van welke tol ook altijd vrij 
sul len sijn de eygenaars ende bruykers respectivelijk van de voorschreeve Rietvelds 
Sate, ende Steenkuyle. 

Dat nog de bewoonder der huysinge van den collecteur van de tol op he t gemelde erff 
te t immeren , altijd moeten onderhouden den sloot daar mede he t selve erf van de 
Rietvelds Sate gesepareerd is, op de wijte van veertien voeten, ende ook ten sijne las ten 
een percoule (= een u i t pe rkoenpa len bes t aande oeverbescherming) m a a k e n ende 
onderhouden 't bandwerk (= bermen, taluds) soo van 't Sandpad als in de voorszeyde 
Vegt, soo breed als het voorszeyde erff met de weteringe ofte verlaat aan de eene, ende 
sloot aan de andere sijden voor aan 't Santpad strekkende is, ende n immer sal moogen 
houden los lopende verkens , gansen off eenden, eyndelyk dat in alle condition ende 
verpagt ingen van 't voorszeyde huys ende tol zal worden bedongen dat de pagter geen 
schaade sal moogen doen aen den voorszeyde Rietvelds Saete off 't gewasch en planta-
giën (= aanplant ingen) daar op s taande op poene (= straffe) van dadelijke r epa ra t i e van 
de selve schade, ende dat den pagter ook goeden opsigt nemen sal da t de Rietvelds Sate 
on t ren t de huysinge van den collecteur bij anderen insgelijks geen schaade gedaan 
word. 

Belovende partijen contrahenten (= contractanten) malkanderen den inhoud deses 
te voldoen onder verband van haare respective persoone ende goederen tot bedwang van 
de Edele Hoven (= het Hof) van Utrecht ende alle regteren ende gerechten. 

Ten oorkonde sijn hier van twee aleens (= gelijk) luydende exemplaren g e m a a k t , 
geschreeven in frasijn (= francijn, perkament) , die bij (= door) de respectieve Ambagts 
Heeren approbeerende (= die goedkeuren) deesen accoorde, m e t t e n (= en door) den 
Heeren van Hooglande ende de Gecommitteerde hier boven genoemt beneffens de Heere 
van der Steen als interesseur betijkend (= betekend, ondertekend) en besegeld sijn op 
den 26sten April des J a a r s onses Heeren 1650 na d'oude tijd (= volgens de Ju l i aanse 
t i jdrekening, niet de huidige Gregoriaanse). 

Onder stond bij de Vrouwe van Tienhoven ondertykent en h a a r Edele soon beseegelt 
w a s . 

Geteykent , Agnes van Bijier. 

Afb. 1 (op de vorige bladzijde en hierboven). Transcriptie in drukle t te rs van he t document 
uit 1650, gemaakt door de schrijver van dit artikel. De cursieve le t ters en woorden s t aan 
niet in he t origineel; de meeste betreffen he t voluit schrijven van gebruikte afkortingen, 
een enkele keer is een vermoedelijk bij he t maken van he t oude afschrift overgeslagen 
woord naa r beste inzicht teruggeplaats t . Tussen haakjes zijn enkele t eks tverk la r ingen toe
gevoegd. Het oude document kende geen indeling in alinea's; deze is pas in de t ranscr ip t ie 
ingevoerd, ter wille van een betere leesbaarheid van de niet altijd eenvoudige tekst . 

betalen van molengelden en vergelijkbare contributies (waterschapslasten). 
Tot dusver is niets bekend over een afschaffing van een of beide van deze 

oude privileges. In de Franse Tijd (1795-1813) sneuvelden veel heerlijke rech
ten, maar op zichzelf staande oude rechten ontsnapten aan de collectieve 
afschaffingsbesluiten. Dat zou betekenen dat ze ook nu nog van kracht zijn. 

Een ui tspraak van de Vierde Meervoudige Belastingkamer van he t Gerechtshof te Am
sterdam versterkt deze opvatting. In 1984 kwam de heer R.W.A. Regensburg te Breukelen, 
bewoners van het voormalige Rietveldgebied, in verzet tegen de hem door he t bes tuur van 
he t Waterschap de Vecht opgelegde waterschapslasten. Na het afwerken van een bezwaren-
procedure kwam de e indui t spraak van het waterschapsbes tuur tens lo t te te r tafel bij de 
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Belastingkamer. Deze sprak op 30 juni 1987 uit: 
"Ter z i t t ing is namens he t be s tuu r van he t Schap erkend dat de percelen waarvan 

belanghebbende eigenaar is, bij akte van 26 april 1650 onder bezwarende titel zijn vrijge
steld van waterschapslasten en dat deze vrijstelling nimmer door he t Schap of zijn rechts-
voorgangers op rechtsgeldige wijze is beëindigd. Mitsdien is het Schap, mede gelet op het 
bepaalde in artikel 47, aanhef en onder a, van het bijzonder reglement verplicht belang
hebbende niet in de heffing van waterschapslasten te betrekken. Door aan belanghebbende 
niet temin een aanslag op te leggen heeft het Schap gehandeld in strijd met beginselen van 
behoorlijk bestuur . 

Beslissing: Het Hof verniet igt de u i t spraak alsmede de aanslag." 

In het huidige dispuut over het al of niet opheffen van de Kraayenester-
sluis zal, tot het tegendeel bewezen is, mijns inziens moeten worden uitge
gaan van een si tuatie die vergelijkbaar is met de vrijstelling van water
schapslasten voor de bewoners van het vroegere Rietveldgebied. 

Voor de contractanten van toen had de akte van 1650 blijvende rechtskracht , zonder de 
noodzaak van een herhal ing in la tere contracten. De vrije doorvaart betreft ook duidelijk 
meer dan alleen de sluis. 

Het in t rekken van een verleend eeuwigdurend recht kon niet gebeuren zonder de mede
werking van de bezitter(s) van dat recht. De bezitters waren in dit geval de ingezetenen van 
Breukeleveen en de ingezetenen van Tienhoven, twee gemeenschappen. In de archieven 
van he t vroegere gerecht Breukeleveen, de voormalige Gemeente Breukelen-St . P ie ters 
(die onts tond door samenvoeging van Breukeleveen en Breukelen-Proostdijgerecht) en de 
voormalige Gemeente Tienhoven heb ik niets aangetroffen over he t afstand doen van he t 
eeuwigdurende recht van doorvaart . Weliswaar zijn deze archieven onvolledig, m a a r he t 
enige waar he t om gaat is of met duidelijke bewijsstukken kan worden aangetoond dat aan 
een bes taand recht op correcte wijze een eind is gekomen. 

Inzake de Kraayenestersluis mag dus gesteld worden dat het eeuwig
durend recht van de inwoners van Breukeleveen en Tienhoven op doorvaart 
l angs Rietveld Sate tot in de Vecht nimmer door hetPlassenschap Loosdrecht 
e.o., of zijn rechtsvoorgangers in deze zaak, op rechtsgeldige wijze is beëin
digd. Derhalve geldt dat recht nog steeds. 

Het bui ten bedrijf stellen of in onbruik laten geraken van de Kraaye
nestersluis door het Schap is in strijd met deze oude rechten. 

Het Plassenschap is van deze conclusie op de hoogte gebracht. Het streeft, 
ondanks het eerder door het algemeen bestuur genomen principebesluit om 
deze sluis te sluiten, inmiddels eigener beweging al geruime tijd naa r een 
financiële constructie die het mogelijk maakt de sluis niet alleen te restau
reren, m a a r ook open te houden. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1987. De eerste slag in de ontginning van het Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 2, blz. 55 - 65. 

2 Archief van het Kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 
868: vidimus door de officiaal van Utrecht, 1567, van (a) een brief waarbij de bisschop-elect Otto 
goedkeurt dat het Kapittel van Sint-Pieter van Herman van Maarsen het gerecht, de tijns en de 
tienden van Tienhoven in Maarsseveen heeft gekocht, 1243, en (b) een brief waarbij dezelfde het 
Kapittel de vrije eigendom geeft van het gerecht, de tijns en de grove en smalle tienden met het veen 
van tien hoeven in Maarsseveen, die Herman van Maarsen vroeger van hem in leen hield, 1243. 

3 Een gerechtsheerlijkheid (vaak kortweg gerecht genoemd) was een door de landsheer (in het Sticht 
Utrecht de bisschop) erkende lokale bestuurseenheid. In het gewest Holland sprak men meestal van 
een ambachtsheerlijkheid of ambacht, welke namen ook wel in het Stichtse taalgebruik doordrongen. 

4 Archief van het Kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 901: charter waarin Jan van Nijenrode ten behoeve 
van het Kapittel van Sint-Pieter en de landgenoten van Breukeleveen afstand doet van de rechten op 
een gemaakte wetering en de landen door welke zij gegraven is, 1460. 

5 Archief van het Kapittel van Sint-Pieter, inv. nr. 2a: Protocol/copieboek van de notaris van het Kapittel 
van Sint-Pieter, 1453 -1520; daarin fol. 15 -15 verso. 

6 Archief van het Kapittel van Sint-Pieter, inv. nr. 892. 
7 A.A. Manten, 1987. De eerste watermolen in Breukeleveen in 1649 gesticht. Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, blz. 31. 
8 In 1609 werd deze Albert Proeys in een door de Staten opgestelde lijst van ridderhofsteden en andere 

belangrijke huizen ook reeds als eigenaar van Rietveld genoemd. Rietveld staat daar genoteerd als een 
verwoest huis. Zie: Archief van de Staten van Utrecht (Utrechts Archief), inv. nr. 364-9-157. 
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Trekschuit- en beurtveerdiensten in de 
Vechtstreek (1) 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

Reeds in de 15de eeuw schijnt er een overeenkomst te hebben bes taan 
inzake een beurtveer tussen de stad Utrecht en de stad Amsterdam. Of het 
in de begintijd al echt een regelmatige verbinding is geweest is evenmin met 
zekerheid bekend. We kunnen wel zeggen dat dit traject een van de oudste 
geordende verbindingen over water is geweest. De beter bekende regelmatige 
beur tvaar tverbinding via Ouderkerk, Abcoude en Nieuwersluis kwam pas 
op gang in 1598. In dat j aa r werd er een nieuwe "Ordonnantie" afgekondigd, 
die in 1601 werd herzien en uitgebreid. 

Gilde van de schuitenvoerders 

Sinds 1877 bevinden zich in he t Cen t raa l Museum te U t r e c h t twee 
panelen, die gewoonlijk worden aangeduid als "Zijluiken van het a l t a a r s tuk 
der schuitenvoerders" (zie Afbeelding 1). Ze zijn afkomstig uit de Utrechtse 
Sint-Jacobskerk, een van de Middeleeuwse parochiekerken van Utrecht . In 
de onmiddellijke omgeving van deze kerk vormde zich een nederze t t ing , 
waar handel een belangrijke plaats innam. Deze bedrijvigheid drukte een 
eigen stempel op de kerk. Gilden, corporaties en broederschappen, die nauw 
verband hielden met het reilen en zeilen binnen de Sint-Jacobsparochie, 
hadden in de kerk hun eigen altaren en grafkelders. Dat was ook het geval 
met de schuitenvoerders, de schippers die met hun schuiten vanu i t deze 
parochie n a a r Amsterdam voeren. De schuitenvoerders vormden nie t een 
van de oudste gilden van Utrecht: ze kregen pas na 1528 toestemming om 
een gilde te stichten; ver daarvoor waren ze al wel verenigd in een corpo
ratie. Bijna alle Utrechtse gilden en corporaties hadden in een der parochie
kerken een eigen altaar. Ten behoeve van de leden werden daar - a l thans 
vóór de Reformatie - godsdienstige plechtigheden verricht. 

De Utrechtse schuitenvoerders hadden dus hun eigen a l taar in de Sint-
Jacobskerk, eerst in een kapel en later tegen een van de pijlers in de kerk. 
Dankzij een bewaard gebleven document is bekend wanneer het a l t aa r der 
schuitenvoerders in de Utrechtse Sint-Jacobskerk werd gesticht. Op 6 april 
1524 bevestigden Mathys Gerijtss en Reyer Jacobszoen dat ze van de kerk
meesters van de Sint-Jacobskerk een "stede ende outair" (een grafkelder en 
een a l taar) hadden ontvangen voor de corporatie van de schuitenvoerders. 
Dat a l t aa r was gewijd "in die eere Goidts ende sinte Machuijt" en stond in 
de zogenaamde Sint-Machutuskapel. Mathys Gerijtss en Reyer Jacobszoen, 
die als "procuratoirs" de zaken regelden voor de "scutevoerders die na 
Amste l redam varen" (de schippers die met hun schui ten n a a r Amster 
dam varen) , verzochten Willem Ruericxz van Eek het document te willen 
voorzien van zijn zegel, omdat, zo werd eraan toegevoegd, "wy selven gheen 
zegel en gebruyeken". 

De heilige Machuut was een geestelijke uit de 6de eeuw. Hij kwam uit Wales, waar hij 
zijn opleiding kreeg in het klooster van Llancarvan. Volgens de legende stak hij in het 
gezelschap van Sint-Brandaan, de beroemde Ierse reizende heilige, over naar Europa. In 
Bretagne ging hij aan land. Daar stichtte Sint-Machuut verschillende kloosters, waarvan 
die van Saint-Malo de bekendste is (de naam Malo is een verbastering van Machuut). Zijn 
naamdag werd gevierd op 15 november. 

We zien dus dat er al heel vroeg een scheepvaartverbinding bestond tus
sen Utrecht en Amsterdam en we weten ook dat deze scheepvaart te maken 
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Afb. 1. Linker en rechter zijvleugels van het a l taars tuk der Utrechtse schuitenvoerders. 
Anoniem Utrechts meester, ca. 1548. (Uit De Meijere, 1988, afb. 1 en 2.) Op het linker zijluik 
s t aa t l inksachter de heilige Clemens, paus van 92 - 101; op het rechter zijluik l inksachter de 
heilige Sebas t iaan en rechtsachter de heilige Anna. Deze heiligen zijn "vaste" bescherm
heiligen van de Utrechtse schuitenvoerders. 

had met handel tussen de beide steden. De schippers of schuitenvoerders 
werden door de bes tuurders der beide steden aangesteld. In Amsterdam 
waren de schippers verenigd in twee gilden, een van de "Groot-Schuiten
voerders" en een van de "Klein-Schuitenvoerders". 

Zeil- en roeischuiten 

Het is niet bekend of er in de begintijd tussen de twee s tadsbesturen 
onderlinge overeenkomsten hebben bestaan met betrekking tot de vaart op 
Utrecht en Amsterdam. Wel sloten de wederzijdse schuitenvoerders, zonder 
dat de besturen van de beide steden erin gekend waren, in 1580 een verdrag, 
volgens welk er vier Utrechtse schippers tegen één Amsterdammer zouden 
varen. In 1607 kwamen de twee steden voor het eerst met zekerheid officieel 
tot overeenstemming over het bevaren van het veer op Utrecht door grote en 
kleine schuiten. In die tijd voeren de grotere schuiten met zeilen en werden 
de kleine geroeid. 

Tot 1623 bleef deze situatie bestaan. De Amsterdammers echter riepen de 
r aad van verscheidene "Regtsgeleerden" in, in een conflict met Utrecht . 
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Men kwam in 1625 overeen om het getal van de roeischuiten bij uitsterving 
te brengen op vijftien van elke zijde, die "beurt om beurt" zouden varen. 

Toen het Zandpad tot een openbaar jaagpad werd omgevormd en de be
langstelling voor de t rekvaar t toenam, werden de roeischuiten door trek-
vaartuigen vervangen en de zeilschuiten geheel afgeschaft. 

De ontwikkeling van de trekvaart 

Al spoedig werd duidelijk dat de trekvaart een zeer rendabele zaak was. 
De inkomsten wogen ruimschoots op tegen de uitgaven. Het succes van de 
t rekvaart tussen Utrecht en Amsterdam leidde dan ook al spoedig tot navol
ging. Kort na 1600 ontstonden er geleidelijk meer veerdiensten. De trek
schuit bleek voor het personenverkeer een betrouwbaar, rustig en redelijk 
comfortabel middel van vervoer en bovendien tamelijk snel: gemiddeld zo'n 
7 kilometer per uur. Nooit eerder was transport zo accuraat en toch betaal
baar geweest; de trekschuit kon in die tijd de concurrentie met andere vor
men van personen- en ook goederenvervoer gemakkelijk aan. 

Nieuwe t rekschui tverbindingen volgden e lkaar snel op: Ams te rdam -
Haarlem in 1632, Leiden - Delft in 1636, Amsterdam - Weesp in 1640, Delft -
Maassluis in 1646 en nog vele andere. Tussen 1656 en 1665 volgde een tweede 
periode van groei en ontstond geleidelijk een netwerk van 415 kilometer 
trekvaart: een verkeers- en vervoersstelsel dat zijn weerga niet had. De eco
nomische opbloei van de Republiek der Verenigde Neder landen werd er 
enorm door gestimuleerd. Als Nederland niet over zo'n uitgebreid netwerk 
van waterwegen had beschikt, zou er waarschijnlijk nooit sprake zijn ge
weest van een Gouden Eeuw. 

Ook voor andere vormen van vervoer werd de t rekvaar t dankbaar toegepast . Daardoor 
konden bijvoorbeeld ook belangrijke veengebieden beter worden ontsloten voor omvang
rijke tu r f t ranspor ten . Op geen andere wijze had deze brandstof toenter t i jd zo rendabe l 
kunnen worden vervoerd. Turf was immers in die tijd ne t zo belangri jk voor ons l and als 
steenkool voor Engeland tijdens de industriële revolutie in de 18de en 19de eeuw. 

Eeuwen heeft de trekschuit het uitgehouden. De aanleg van de spoor
wegen betekende echter de langzame ondergang van de t rekschui t . Toch 
heeft het nog tot in de 20ste eeuw geduurd voordat echt de laatste trekschuit 
uit de vaar t werd genomen. 

De trekschuiten 

Niet elk vaartuig dat door middel van een touw vanaf de oever werd voort
getrokken, was een trekschuit. 

Een ex t reem voorbeeld t e r verduideli jking: de ouderen onder ons h e r i n n e r e n zich 
vermoedelijk nog wel de boerenschouwen, vaak twee of meer achter e lkaar gebonden, die 
tot diep in de eerste helft van de 20ste eeuw met hooi geladen door de weteringen voeren en 
die op langere gedeelten zonder bruggen vaak door een of meer personen aan een lange 
jaaglijn werden voortgesleept. Het waren schuiten en ze werden getrokken, m a a r mochten 
beslist geen t rekschui ten worden genoemd. 

Trekschuiten waren vrij smalle vaartuigen voor het vervoer, gewoonlijk 
over langere afstanden, van verscheidene personen en eventueel ook goede
ren, die door p a a r d e n werden getrokken over daarvoor geschikte reeds 
bestaande binnenwateren of daarvoor aangelegde zogenaamde t rekvaar ten, 
en waarmee een voor h u n tijd n a a r verhouding snelle reis kon worden 
gemaakt . 

De allereerste trekschuiten waren zeer primitief en hadden voor de pas
sagiers nauwelijks enig comfort (Afbeelding 2). Men zat in de open lucht. 
Dat was met mooi weer geen probleem, maar bij regen, wind en koude was 
het echt behelpen. Het enige wat men dan als bescherming had, was een 
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eenvoudige lap zeildoek. Later, zo rond 1600, ging men inzien dat daar nodig 
verandering in moest komen. De trekschuiten werden toen voorzien van een 
plat dak met open zijwanden, welke aanvankelijk slechts met zeildoek kon
den worden afgesloten. Erg gerieflijk waren de schuiten dus nog niet, maa r 
veel luxe was men in die tijd - zeker wat vervoer betreft - ook niet gewend. 
Toch was een reis met de trekschuit een verademing in vergelijking met een 
rit met paard en wagen, welke laatste toen nog niet geveerd was. 

Kort na 1700 werden de zijwanden voorzien van glazen ramen, welke 
desgewenst open en dicht konden. Het gedeelte waar de passagiers zaten, 
werd in twee afgescheiden ruimten verdeeld en naast het gewone ruim (2de 
klasse), waarin ongeveer 25 - 30 personen konden verblijven, werd in het 
a c h t e r s t e gedeel te van de schuit een compar t iment gemaakt me t meer 
comfort, dat de roef (1ste klasse) genoemd werd. In de roef was plaats voor 
8 - 10 personen. Voor een reis in de roef moest men wel een veel hoger tarief 
betalen; m e n zat er goed beschut, de zitplaatsen waren voorzien van kussens , 
men kon er een pijp roken, bij het licht van een olielamp of kaarslicht kon 
men lezen en schrijven, en men kon er zelfs slapen. Verder gerief bood de 
spuugbak ofwel kwispedoor en een kleine ijzeren of vuurvaste aardewerk pot 
gevuld met brandende turf of houtskool, die de rokers gebruikten om hun 
pijp mee aan te steken. Zowel in de roef als in het gewone ruim toonden de 
reizigers zich meestal tevreden; ze vonden het doorgaans best gezellig met al 
die pra tende, lezende, schrijvende en breiende medepassagiers. Toch vergde 
een lange reis nogal wat van het uithoudingsvermogen van de reizigers 
(Afbeelding 3). 

De schippers 

De schippers waren, zoals eerder vermeld, georganiseerd in gilden. Zij 
behoorden tot de burgerij en waren zeker niet van de laagste stand. Een 

Afb. 2. De a l 
l e r e e r s t e t r e k 
schui ten waren 
z e e r p r i m i t i e f 
en hadden geen 
enke l comfor t . 
Men z a t in de 
open lucht. 
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Afb. 3. Gezelschap in he t ru im van de t rekschui t Utrecht - Ams te rdam, omst reeks h e t 
midden van de 18de eeuw. Tekening van S. Pokke (1712 - 1784). 

schipper moest over heel wat geld beschikken om binnen zijn beroepsgroep 
geaccepteerd te worden. Tot ver in de 17de eeuw moest een schipper voor 
zo'n 2000 gulden aandelen in het gilde kopen (Afbeelding 4). Bovendien werd 
er een strenge selectieprocedure toegepast, waarna de burgemeesters van de 
stad er uiteindelijk al of niet hun fiat aan gaven. Werden ze uiteindelijk als 
schipper erkend, dan betekende dat niet dat ze naar eigen inzicht mochten 
handelen. Er waren strenge reglementen en de schuiten en paarden - eigen
dom van het schippersgilde - werden met grote regelmaat gecontroleerd op 
onderhoud resp. gezondheid. Het gilde stelde commissarissen aan , die als 
ware managers toezicht hielden op het jaagpad, de vaart , het personeel en 
de boekhouding. 

Op ieder veer werd het aantal toegelaten schippers zodanig beperkt ge
houden dat voor ieder van hen een rendabele bedrijfsvoering mogelijk moest 
zijn. Waren er door gewijzigde omstandigheden op een bepaald veer te veel 
schippers, dan werd er een uitstervingssysteem toegepast. Op ieder traject 
kon de overheid bepalen hoeveel schippers er nodig en noodzakelijk waren, 
en hetzij door nieuwe benoemingen, hetzij door het u i t s te rv ingssys teem 
voorzien in de vervoersbehoefte. 

Een dergelijk geval deed zich voor bij de t rekschui tverb ind ing van A m s t e r d a m op 
Utrecht, waar in 1613 de Amsterdamse beurtschippers op Utrecht aan de burgemeesters een 
beperking van het aantal schippers in die beur tvaar t verzochten. Hun inkomsten waren zo 
gering, dat zij noch hun schuiten konden repareren, noch hun familie "in dese duyre ende 
benaude tyden onderhouden." Om die reden verzochten de Amste rdamse schippers hen 
"mede een tax ofte getal van 18 schuyten te verlenen sonder meer ende da t voor taen 
n i e m a n t in de beu r t en sal comen, t enzy sooveele afges turven zijn, d a t t e r suyver 18 
schippers blyven." De overheid bepaalde echter anders en bracht het aanta l schippers op 20. 
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Het jagen van de trekschuit 

Drie man en een paard waren nodig om een trekschuit voort te trekken. 
Ongeveer 20 meter voor de schuit uit liep het paard, dat door de jager werd 
bereden. Die afstand was noodzakelijk om de hoek die de lijn maakte met het 
j aagpad zo klein mogelijk te houden, omdat de schuit anders te veel naar de 
oever getrokken zou worden. Bij bochten stonden vrijwel altijd rol- of jaag-
palen; de lijn liep dan langs de ronddraaiende rol aan de paal , zodat het 
touw niet over de weg werd getrokken. Tot ver in de 20ste eeuw stonden ook 
langs de Vecht dergelijke rolpalen (Afbeelding 5). 

Zowel de schippersknecht, die op de boeg bij de mast stond, als de schip
per aan het roer konden zonodig in de jaagconstructie ingrijpen, want de 
lijn liep via de mast naar de achterplecht. 

De jager was meestal een jonge jongen (minimum leeftijd 8 jaar) , zat op 
he t paard en had een hoorn bij zich, waarmee hij brugwachters en andere 
schippers kon waarschuwen. Verder moest de jager er voor zorgen dat het 
paard met vaste tred liep zodat de schuit gelijkmatig over het water voort
gleed. De paarden van de "nationale vaartuigen" waren heel goed gedres
seerd. Nieuwe paarden liepen eerst geruime tijd met een ingelopen paard 
mee om de regelmatige jagerstred aan te leren. Dit was nodig omdat de lijn 
en de spoorstok vaak tegen de hakken van het paard aansloegen, waaraan 
ze m a a r moeilijk konden wennen. 

Teneinde een snelle doorvaart te bevorderen, was het schepen met staan
de masten verboden op bepaalde plaatsen af te meren. 

Afb. 4 . E e n veer-
s c h i p p e r behoorde 
t o t de b u r g e r s en 
was zeker n ie t van 
de l a a g s t e s t a n d . 
(Ui t Van der Ham, 
1989.) 
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Passagiers waren vaak onder de indruk als tegemoetkomende schui ten 
elkaar passeerden. Op de vaart bestond de regel dat , afhankelijk van de 
vaarrichting, de mas t van de ene schuit hoger moest zijn dan van de ander . 
Maar op sommige plaatsen gebeurde het dat het ene paard diende te stop
pen, terwijl het andere doorliep. De ene schuit gleed zo over de lijn van de 
andere heen. Ook de doorvaart onder een brug gaf zelden problemen. De 
knecht haalde dan de mast neer en maakte de lijn los; op het moment dat de 
schuit onder de brug vandaan kwam pakte hij de lijn weer op en maak te hij 
die opnieuw vast aan de mast. 

De Amsterdamse steigers 

De belangrijkste trekschuitverbinding in de Vechtstreek was die tussen 
Amste rdam en Utrecht . Amsterdam had, zoals gezegd, een groot a a n t a l 
scheepvaartconnecties met diverse steden en dorpen. In de meeste van die 
steden en dorpen lagen de vertrek- en aankomstplaatsen van de schuiten op 
vas t e p u n t e n , m a a r in Amsterdam was da t geenszins he t geval . D a a r 
waren deze in het begin van het tijdperk van de trekschuit in het hartje van 
de oude stad gelegen. Regelmatig werden deze vertrek- en aankomstplaat
sen verplaatst . Waarschijnlijk had dit te maken met de toenemende drukte , 
veroorzaakt door de groei van het goederenvervoer en het aantal reizigers. 

In 1674 was de aanlegsteiger op het Rokin. Daarna kwamen de steigers van het 
Utrechtseveer, het Goudseveer en het Leidseveer in de Singel, gelegen tussen de Kalver-
straat en de Heiligeweg. Weer later, in 1681, werd bij ordonnantie van het gemeentebestuur 
van Amsterdam bepaald dat de steiger voor de trekschuit van Amsterdam op Utrecht 
verplaatst moest worden naar de Achtergracht of Baangracht, aan de noordzijde tussen 
de Amstel en de Ossemarktbrug schuin tegenover de Varkensmarkt. Het was in die tijd 
kennelijk dringen. Uiteindelijk is de steiger buiten de stad gebracht, namelijk in de 
Buiten-Amstel voor de herberg "De Beerebijt". Hij is daar gebleven tot het einde van het 
trekschuittijdperk (Afbeelding 6). 

Opkomst van de dorpsschuiten 

In de meeste dorpen van de Vechtstreek besloten schippers met een eigen 
schuit een beurtvaartdienst te gaan onderhouden, zowel op Utrecht als op 
Amsterdam. Daar moest toestemming van de plaatselijke gerechtsheer voor 
worden verkregen. 

Voor de beur tschippers op Utrecht waren de rechten en pl ichten zeer 
nauwkeur ig omschreven in een drietal verordeningen van 12 apri l 1665: 
"Ordre voor de Schippers van enige Dorpen de Vecht afvaarende". Voor 
de dorpsschuiten bestond geen scherpe scheiding tussen personen- en goe
derenvervoer. Dit blijkt uit de vrachtlij sten, waarin naas t de prijs voor de 
goederen bijna altijd ook die voor het vervoer van personen ingevuld was. 
Een scheiding tussen beurtvaarten voor goederen en vaar ten speciaal voor 
personenvervoer, zoals die in de 19de eeuw bestonden, was vóór 1800 onbe
kend. Naas t de zorg voor personen en goederen had de schipper ook de t aak 
om voor het berichtenvervoer te zorgen. Het ophalen van de brieven werd 
aan de schipper zelf overgelaten; meestal liet hij ze bij zich aan huis bezor
gen. In de stad aangekomen moest hij ze overgeven aan bestellers die door 
de stadsregering waren aangewezen. Die zorgden dan voor verdere bezor
ging. Ook hierop werd toezicht uitgeoefend door de zogenaamde vigilateurs. 
Vigilateurs moesten in opdracht van het s tadsbes tuur de beur tvaa r t - en 
t rekschui ten visiteren op "cijnsbaare waaren" (goederen waarvoor een in-
voerbelasting diende te worden betaald). 

Ook Breukelen had al in de 17de eeuw zijn dorps schuiten. Deze voeren 
zowel op Utrecht als op Amsterdam. De overheid legde de dorpsschui ten 
veel beperkingen op. Zo staat in een ordonnantie van het Stadsbestuur van 
Amsterdam van 1732 omschreven: 
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"Zij [= de Breukelse schuit] , en de Schuiten op Jaarsveld, de Loosdrechten, Maarsen, 
M a a r s e n v e e n , N ieuwer s lu i s , Yssels te in , Zuilen enz. mogen geene persoonen meede-
neemen, dan die t 'huis hooren op de Plaatsen, vanwaar de Schuiten gekomen zijn, of op 
de Hofsteden, daa romtren t gelegen. Ook mogen zij geen steen van Utrecht op hier, noch 
van hier op Utrecht, naar Breukelen voeren, om verder, of naar Utrecht, of naar deeze stad 
[= Amsterdam], te worden overgescheept. 

De Breukelsche Veerschuiten moeten drie stuivers 's daags, aan den Aantekenaar van 
't Utrechtse Veer, betaalen. En mogen zij en de andere Schuiten, vaarende naar Dorpen aan 
de Vecht, hier , vrijelijk, laaden, schoonze, minder dan half belaaden, he rwaards gekomen 
zijn. Van voor de Beerenbijt in de Buiten-Amstel, ver t rekken de Breukelsche en andere 
gemelde Schuiten niet, dan na da t de Utrechtse Jaagschui ten vertrokken zijn." 

Uit het vorenstaande blijkt dus duidelijk dat aan de dorpsschuiten nogal 
wat beperkingen en regels werden opgelegd. 

Nog in het begin van de 19de eeuw voeren er in onze regio regelmatig 
dorpsschuiten, die daar waar een jaagpad aanwezig was met menskracht of 
met een jaagpaard konden worden gejaagd. Kockengen had minstens twee 
vaste beurtvaarten, een op Utrecht en een op Amsterdam. Vooral de eerste 
was van grote betekenis; zeker driemaal per week voer er een schuit naar de 
hoofdstad van het Sticht. 

TIP 1 M B 

•,%^: 

Afb. 5. Roipaien nabij de uitmonding van de Weere in de Vecht (onder de brug rechts op de 
foto) en he t hu is Weeres te in . Ze geleidden de jaaglijn, zodat de schuit in een bolronde 
(convexe) r ivierbocht als deze niet tegen de oever get rokken werd en in een holronde 
(concave) rivierbocht de jaaglijn niet boven de weg kwam te hangen en het verkeer te land 
h inderde . He t j aagpad splitste bij een rolpaal van de rijweg af, want de jaaglijn moest 
altijd aan de r ivierkant van een rolpaal blijven. (Foto: Jacob Schippers J r , omstreeks 1900.) 
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Afb. 6. Herberg of logement "De Beerebijt" aan de Amsteldijk te Amste rdam. Deze lokali
tei t is genoemd naa r een volksvermaak; tot in de 17de eeuw werden er gevechten gehouden 
tussen bulhonden en beren, totdat dit in 1689 door een keur werd verboden. Tekening door 
Gerrit Lamberts, 1776 - 1850 (Gemeente Archief Amsterdam). 

Op 26 november 1739 werd Jan Barendse Bogaerd schipper van de beur tvaar t Kockengen 
- Utrecht, volgens een protocol opgemaakt door notaris Bilstijn te Kockengen. Tot 1882 toe, 
dus bijna anderha lve eeuw lang, hebben de Bogaerds de functie v a n beu r t sch ippe r op 
Utrecht vervuld. Op 23 januar i 1882 deed Martinus Bogaerd zijn schuit, groot 20 ton, varen
de van Kockengen op Ut rech t en tussenl iggende p laa tsen en vice versa , over a a n J a n 
Meijer, wiens kleinzoon de laatste Kockengense beurtvaar tschipper was . 

Abcoude had een eigen beurtvaartverbinding met Weesp; Baambrugge 
een met Amsterdam en een met Utrecht. Breukelen telde drie beur tvaar t -
schuiten die op Amsterdam en een die op Utrecht voer, ieder geschikt voor 
4 0 - 5 0 personen en de nodige verdere lading. Loenen - van waaru i t ook 
Loosdrecht werd bediend - had twee beurtvaartschuiten voor zo'n 50 perso
nen. Maarssen had er zelfs vijf, waarvan drie alleen op Amsterdam voeren 
en twee met één wekelijkse beurt op Amsterdam en de overige dagen een 
vaart op Utrecht. 

De vliegende schuit of vlieger 

In 1744 werd de vliegende schuit of vlieger in de vaar t gebracht. De schuit 
op zich was een normale trekschuit, echter met dit verschil da t deze door 
twee paarden getrokken werd in plaats van door één. Deze schietschuit , 
zoals men hem ook wel noemde, was aanmerkelijk sneller dan een gewone 
trekschuit . Hij haalde een gemiddelde snelheid van 10 - 12 kilometer per 
uur , tegen de normale t rekschuit 7 kilometer per uur . Dat scheelde dus 
aanzienlijk; men kon toen in vijf uu r tijd van Ut rech t n a a r Ams te rdam 
varen! Hij werd ook wel "koningin der trekschuiten" genoemd en had in 
vele opzichten voorrechten en voorrang ten opzichte van gewone t rek
schuiten. De vlieger vormde een goed alternatief voor de postkoets en was 
meer dan de helft goedkoper. De vlieger heeft, voor zover bekend, uitsluitend 
gevaren tussen Utrecht en Amsterdam en voldeed op dit traject bijzonder 
goed, maar tot navolging elders heeft het niet geleid. 
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Zelfs de hoogstgeplaats te in he t land m a a k t e dankbaar gebruik van de snelle vaar-
verbinding. In 1807 nam koning Lodewijk Napoleon zijn intrek in Utrecht , in zijn paleis 
a a n de Wi t tevrouwens t raa t . Hij had een zwakke gezondheid en moest van zijn lijfarts 
u i t s lu i t end bronwater drinken, iets wat in Holland echter nauwelijks voorhanden was. 
Het water uit de pomp op de Mariaplaats bleek van een uitmuntende kwaliteit te zijn. In 
1808 ver t rok Lodewijk Napoleon naar Amsterdam, maar hij wilde datzelfde water blijven 
dr inken. Hij gaf dan ook opdracht om dagelijks een vat water uit deze pomp per vliegende 
schuit vanui t Utrecht naar Amsterdam te laten aanvoeren. 

Toch voeren de schietschuiten aanvankelijk nog geen geregelde dienst; 
dat kwam pas veel later, in het begin van de 19de eeuw. De vliegende schuit 
heeft het uitgehouden tot de komst van de spoorweg Amsterdam - Utrecht in 
1843; dat was het begin van het einde. Niet alleen voor de vliegende schuit, 
m a a r ook voor de gewone trekschuit, ondanks een wanhopige poging door 
verlaging van de tarieven te kunnen blijven concurreren. Direct nada t de 
spoorlijn Amsterdam - Utrecht in gebruik was genomen, kwamen de schip
pers overeen hun tarief te verlagen van 18 naar 13 stuivers. Het mocht niet 
baten; de tijdsbesparing op dit traject was met de trein dan ook meer dan 
vijf uur . De schippers voeren nog maar met een klein aantal passagiers of 
zelfs met geheel lege schuiten. De spoorwegen voelden zich door hun succes 
zo sterk, dat zij al spoedig het derde-klastarief verhoogden. Door een gelijk
tijdige verlaging van de trekschuittarieven werd het prijsverschil zo groot, 
dat toch weer wat meer reizigers van de trekschuit gebruik gingen maken. 
Dit was echter van korte duur. De traagheid van de trekschuit werd spreek
woordelijk. Een van de allerlaatste trekschuiten voer nog in 1908 tussen 
Ams te rdam en Volendam. 
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Portengen-Nijenrodesgerecht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Aan weerszijden van de Grote Heycop, ten westen van de Por tengense 
Dijk, s t rekte zich eeuwenlang een kleine zelfstandige gerechtsheerlijkheid 
uit, die in de laat-17de en begin-18de eeuw het (Portengen-)Dinckeisgerecht 
werd genoemd, en vervolgens het Portengen-Heycopsgerecht (vanaf 1714), 
het (Portengen-)Piecksgerecht (vanaf het midden van die eeuw), he t Porten-
gen-Lettesgerecht (vanaf 1787) en een enkele keer Portengen-Maas. Vooral 
in de 19de eeuw komt men voor dit gebied ook de n a a m Noordeinde van 
Portengen (in engere zin) tegen. 

Vóórdat het als het Dinckelsgerecht op de kaar t kwam te s taan, was het 
enkele eeuwen lang het Portengen-Nijenrodesgerecht. Omdat nagenoeg alle 
oude archieven in onze omgeving in het Rampjaar 1672 - 1673 verloren zijn 
gegaan, is deze naam - die langer van toepassing is geweest dan elke andere 
van de daa rna gebruikte - niet zo sterk in de geschiedenis ve rankerd ge
bleven. Het leek mij echter op historische gronden juist om uit de veelheid 
aan mogelijkheden toch deze naam boven dit artikel te plaatsen. 

Tot het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1795) bleef het 
kleine Portengen-Nijenrodesgerecht, laatstelijk onder de naam Portengen-
Lettesgerecht, een zelfstandige gerechtsheerlijkheid. 

Begrenzing 

Het Portengen-Nijenrodesgerecht werd omsloten door vier ande re ge-
rechtsheerl i jkheden (zie ook Afbeeldingen 1 en 2): aan de noordzijde he t 
Ruwielsgerecht (gebiedsdeel Portengen-Noordeinde), aan de oostzijde he t 
gerecht Oud Aa en het Ruwielsgerecht (gebiedsdeel Kortrijk), a an de zuid
zijde het gerecht Zuideinde van Portengen (vanaf 1530 deel van het gerecht 
Laag-Nieuwkoop) en in het westen Spengen (verbonden met het Kockengen-
De Haarsgerecht) . 

In 1818 werden de grenzen van het (toen inmiddels voormalige) Portengen-Nijenrodes
gerecht in een proces-verbaal vastgelegd.1 Tot dusver is geen enkele reden aan het licht 
gekomen om te veronderstellen dat de grenzen in 1818 anders lagen dan in de eeuwen 
daarvoor. De noordgrens met Portengen-Noordeinde-Ruwiels werd in 1818 gevormd door 
een evenwijdig aan de (Grote) Heycop lopende scheidingssloot, gelegen tussen de lande
rijen van het Domein van Sint-Pieters aan de noordzijde en land van een particuliere eige
naar (Willem Oostwaart) aan de zuidzijde. De oostgrens werd gevormd door "het Land 
Pad de Portengenweg" (= de Portengense Dijk). De zuidgrens, met het Zuideinde van 
Portengen, was een rechte scheidingssloot tussen aan weerszijden gelegen landerijen van 
de roomse armen, strekkende van de Portengense Dijk tot de Heycop "bij de Landen van 
Jan van Scharenburg". De westgrens was in het zuiden de Heycop ("tot aan de Huizinge 
Joostendam") en in het noorden de Bijleveld ("tot aan de afscheiding der Eigendommen 
van Willem Oostwaart in de Gemeente Noord Eind van Portengen-Lettes Gerecht en die 
vande domijn van St. Pieters in de Gemeente Ruwiel"). 

Leengoed van de Van Dolres aan de heren van De Poel 

Aan het eind van de 13de eeuw werd dit stuk van Portengen reeds als een 
afzonderlijk gebied aangemerkt. Op 2 januar i 1298 gaf het Leenhof van Dolre 
het gerecht (= bestuur en lagere rechtspraak) en de tijns en t ienden (belas
tingen) van vier hoeven in Portengen in leen aan Gijsbert van den Poel, heer 
van de vroonhoeve De Poel, het toenmalige bestuurscentrum van Breukelen.2 

Het gebied, ruim 3 kilometer ten westzuidwesten van De Poel gelegen, 
begon dus als Portengen-Van den Poelgerecht. Deze belening maak t de in-
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Afb. 1. Kaa r t van de Gemeente Ruwiel, door J. Kuyper getekend in 1865. Tussen de twee 
zwarte pijlen ligt he t oude Portengen-Nijenrodesgerecht. 

druk van een routinematige zaak, waar eerder in de tijd al een aantal soort
gelijke beleningen aan vooraf waren gegaan. 

Toen de Utrechtse bisschop in de vroeg-12de eeuw krachtdadig ingreep in de bestuurlijke 
s i tuat ie rond Breukelen3 zijn dus de eigendomsrechten van het geslacht Van Dolre op he t 
Portengen-van den Poelgerecht en het gezag over dat gerechtsheerlijkheidje door de heren 
Van den Poel niet a ange t a s t . Een opmerkelijk gegeven! Wan t de toenmal ige bisschop 
durfde best heel ingrijpende maatregelen te nemen. Al het gebied om het Ronde Dorp van 
Breukelen heen nam hij af van de heren Van Dolre en Van den Poel en maakte hij tot zijn 
eigen Breukelen-Bisschopsgerecht, en kasteel Ruwiel werd een door de bisschop uitgegeven 
leen. (Dat Bisschopsgerecht werd nadat de Utrechtse bisschop als wereldlijk vorst van het 
toneel verdween het Breukelen-Statengerecht - vandaar de herberg Het Staate Wapen - en 
nog weer later het Breukelen-Orttsgerecht.) 

Duidelijk is ook dat dit gebiedje al heel lang een afzonderlijke gerechtsheerl i jkheid 
was voordat in de ja ren na 1385 de Grote Heycop er doorheen kwam te lopen. Deze waterweg 
werd hier tot s tand gebracht door verbreding van een oude grensweter ing . Hoewel he t 
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Afb. 2. Gedeelte van de kaart van de Gemeente Kockengen, door J. Kuyper getekend in 
1865. Bij de zwarte pijl is de westgrens van het oude Portengen-Nijenrodesgerecht goed te 
onderscheiden. 

Portengen-Nijenrodesgerecht enige tijd het Portengen-Heycopsgerecht genoemd werd, 
heeft het ontstaan ervan duidelijk niets met de aanleg of aanwezigheid van de Grote 
Heycop van doen gehad. 

Toen duidelijker werd dat de oudste naam waarschijnlijk Portengen-van den Poel
gerecht is geweest, heb ik even overwogen dat als titel boven dit artikel te zetten. Maar 
Portengen-Nijenrodesgerecht is geschiedkundig zoveel beter onderbouwd, dat ik toch bij 
deze eerdere keus ben gebleven. 

Wie na de genoemde Gijsbert van den Poel leenman was, is niet bekend. Wel weten we 
dat bij de opdeling van de bezittingen van de Breukelse vroonhoeve, toen ook een nieuwe 
villa aan de Vecht werd gebouwd, bij onderlinge overeenkomst dit stuk Portengen toe
bedeeld werd aan deze jongere tak van de familie Van den Poel.4 

De laats te Van den Poels die zich heer van deze kleine Portengense ge-
re chtsheerlijkheid mochten noemen, waren Awaert (of Klaward) van den 
Poel en zijn zoon J a n van Barendrecht. Toen de laatstgenoemde van zijn af
spraken afzag, werd Ju t te , dochter van Gijsbert van (den) Vliet beleend met 
gerecht, tijns en tienden van het vier hoeven grote gebiedje in Portengen. 
Namens haa r nam haa r echtgenoot Herman van (den) Rijn op 13 juni 1372 
de leenakte in ontvangst.5 

Door het Leenhof van Vianen beleend aan de heren van de villa aan de Vecht 

Toen het Leenhof van Dolre was opgegaan in het Leenhof van Vianen,6 
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werd op 8 juli 1392 de belening aan Jut te , dochter van Gijsbert van den Vliet, 
gehuwd met Herman van den Rijn, van Viaanse zijde formeel bevestigd.7 Dat 
gebeurde opnieuw op 27 september 1420, vanwege het feit dat intussen de leen-
vrouwe Johanna van Vianen was overleden en J a n van Vianen van Noorde-
loos als ruwaard (plaatsvervangend bestuurder) van Vianen was aangetre
den, omdat J o h a n n a s zoon Reinoud van Brederode nog minderjarig was.8 

Zowel in geval van een nieuwe leenheer als van een nieuwe leenman werd een nieuwe 
leenovereenkomst gemaakt . Johanna overleed overigens al in 1418, wat duidelijk m a a k t 
da t de leenaktes soms pas uitgegeven werden vrij lang nadat een leenverhouding was in
gegaan. Ie ts waar we in geschiedkundig onderzoek altijd goed op bedacht moeten zijn; een 
concrete da tum op een oude akte lijkt een veel nauwkeuriger feit dan het vaak is. 

De daa ropvo lgende leenak te ging op 31 a u g u s t u s 1422 n a a r E v e r t 
Hermansz van den Rijn, Ju t tes zoon.9 Bijna tien j aa r later kwam al de vol
gende generatie aan bod. Op 4 mei 1432 kreeg Herman van Rijn net zo'n 
leenakte als zijn voorouders vóór hem ontvangen hadden.1 0 Op diezelfde 
datum droeg Herman dit bezit over aan zijn broer Otto van Rijn, die het zou 
mogen benutten zo lang hij tijd van leven had. Blijkbaar stierf Otto eerder 
dan Herman, want volgens een akte van 20 juli 1460 was Herman toen weer 
in bezit van het gerecht, de tijns en de tienden van de vier hoeven in Porten
gen.1 1 H e r m a n droeg dit bezit toen ten overstaan van het Leenhof van Vianen 
over aan zijn zoon Otto. Deze verkocht het in of kort voor 1474 aan Gijsbrecht 
I I I vanNijenrode, wat door het Viaanse leenhof op 25 mei 1474 werd bekrach
tigd.12 Daarmee werd dit s tuk Portengen het Portengen-Nijenrodesgerecht. 

Door het Leenhof van Vianen beleend aan Nyenrode 

In het Archief van het Leenhof van Vianen komen de volgende belenin
gen voor aan hoofdbewoners van Nijenrode: 

25 mei 1474: Gijsbrecht (Gijsbert) III van Nijenrode12 

20 oktober 1490: J a n III van Nijenrode, neef van Gijsbrecht III1 3 

29 september 1498: J o s i n a van Nijenrode, dochter van J a n III ( tussenpersoon: Gi jsber t 
Dirksz van Zuilen, r idder) . 1 4 Zij huwde Willem Turck; beiden waren 
verwant aan de leenheer1 5 

lOjuli 1540: El i sabeth Turck, dochter van Jos ina van Nijenrode en Willem Turck 
(tussenpersoon: Bernard van den Bongaard, h a a r man)1 6 

28 juli 1568: Elisabeth Turck, weduwe van Bernard van den Bongaard ( tussenper
soon: Filips van der Spangen)1 7 

7 maar t 1585: Floris van den Bongaard, zoon van Elisabeth Turck18 

26 december 1606: Bernard Florisz van den Bongaard (tussenpersoon: J a n Florisz van den 
Bongaard) 1 9 

3 juli 1632: Bernard Bernardsz van den Bongaard (tussenpersoon: notar is Gerard 
Vastert)2 0 

21 september 1642: A n n a van den Bongaard, zuster van Berna rd van den Bongaard (tus
senpersoon: Evert Gijsbertsz van Wijk)21 

9 augustus 1664: M a r i a van Wijhe, nicht van A n n a van den Bongaard ( tussenpersoon: 
Mr Govert de Weye, advocaat bij het Hof van Holland)22 

Vermoedelijk is door de gebeurtenissen rond het Rampjaar 1672 - 1673 het 
Portengen-Nijenrodesgerecht losgeraakt van de andere goederen die bij het 
huis Nijenrode behoorden. Dientengevolge t raden achtereenvolgens diverse 
mensen van elders op als bezitters van het oude Portengen-Nijenrodesge
recht, waardoor de hutspot aan namen ontstond waarmee dit artikel begon. 

Bestuurbjke ontwikkeling vanaf 1795 

Na de Bataafse Omwenteling van 1795, toen men op diverse manieren 
p robeerde he t a a n t a l gerechtsheer l i jkheden te ve rminderen , werd he t 
Let tesgerecht eerst heel even bij het Ruwielsgerecht gevoegd, maa r toen 
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daartegen werd geprotesteerd bij het Intermediair Administrat ief Bes tuur 
van de Provincie Utrecht voegde men het bij Kockengen.23 

Bij de vervanging van de gerechtsheerlijkheden door mairies of gemeen
ten, werd het medio juli 1798 deel van een grote Gemeente Breukelen. In 
1802, of misschien al in 1801, werd dit stukje Portengen weer zelfstandig. 
Tijdens de inlijving van ons land bij Frankri jk werd he t in 1811 voor de 
tweede keer onderdeel van een groot Breukelen. 

Na het vertrek van de Fransen en het uitroepen van het Koninkrijk der 
Neder landen werd Portengen-Lettesgerecht bij Koninklijk Besluit van 19 
november 1815 tot een zelfstandige gemeente Portengen verklaard, maar het 
duurde nog tot 1818 voordat die zelfstandigheid in de praktijk kon worden 
gebracht. De Gemeente Portengen, destijds een van de kleinste gemeenten 
in de provincie Utrecht, hield stand tot 1857, toen het aan Breukelen-Nijen-
rode werd toegevoegd.24 

Ontstaan 

De begrenzing van het Portengen-Nijenrodesgerecht en de oudste belenin
gen werpen enig licht op de tijd van ontstaan van deze kleine heerlijkheid. 

Het aangrenzende Ruwielsgerecht, met Portengen-Noordeinde en Kort
rijk, is volgens huidige inzichten in de tweede helft van de 11de eeuw onder 
verantwoordelijkheid van de heren Van Dolre en Van den Poel van veenwil-
dernis in agrarisch land omgezet. Aangezien het noordelijke deel van he t 
Portengen-Nijenrodesgerecht deel u i tmaakt van he t ontginningsblok Por
tengen-Noordeinde, moet dat ook in die tijd in cultuur zijn gebracht. Dat wil 
op zich nog niet zeggen dat het toen al bestuurlijk daarvan werd afgeschei
den. Als dat wel het geval was, kan de stichter van het geslacht Van Ruwiel 
daar niet moeilijk over gedaan hebben, want hij was vrijwel zeker een jonge
re zoon uit het gezin van de toenmalige heer Van den Poel en werd door papa 
aan zijn Ruwielsgerecht, als basis voor zijn levensonderhoud, geholpen.25 

Ingewikkelder ligt het met het zuidelijke deel van Portengen-Nijenrodes. 
Dat haal t een stukje af van het ontginningsblok Zuideinde van Portengen, 
da t zo'n halve eeuw na Portengen-Noordeinde werd ontgonnen. In tussen 
had echter, vermoedelijk in 1123, de grote bisschoppelijke machts ingreep 
een eind gemaakt aan het uitvoeren van ontginningsprojecten bu i ten de 
bisschop om. Portengen-Zuideinde werd gerealiseerd op initiatief en onder 
he t gezag van de bisschop en werd ook eeuwenlang door de bisschop als 
leengoed uitgegeven. Het is niet goed denkbaar dat meteen na he t beslechten 
van het machtsconflict de bisschop een stukje van zijn Portengen-Zuideinde 
afstond aan zijn langdurige tegenstrevers. 

Dat laat alleen nog maar de mogelijkheid open dat vroeg in de 12de eeuw 
de toenmalige heren Van Dolre en Van den Poel hier grensoverschrijdend 
bezig zijn geweest en zich al van een stukje gebied aan de zuidzijde van de 
zuidelijke grenswetering van Portengen-Noordeinde meester hadden weten 
te maken voordat de bisschop de ontginning van de rest van het Zuideinde 
van Portengen ter hand liet nemen. Met andere woorden: het Portengen-
Van den Poelgerecht, la ter Portengen-Nijenrodesgerecht, ontstond hoogst-
waarschijnlijk al direct ten tijde van de tweede fase in de veenontginningen 
ten westen van Vecht en Aa. 

De eerdere vaststelling dat het Portengen-Nijenrodesgerecht al vroeg in 
h a a r geschiedenis leengoed was van de Van Dolres aan de Van den Poels 
past geheel in deze zienswijze. 

Omvang 

De Leenhoven van Dolre en van Vianen, die eeuwenlang deze gerechts-
heerlijkheid in leen uitgaven, hebben het consequent over een gebied van 
vier hoeven. 
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De bekende kaar t van Nicolaas Visscher,26 waarop het Dinckelsgerecht zo 
duidelijk s taat aangegeven, doet een oppervlakte vermoeden van ongeveer 70 
hectare. Een vergelijking met andere kaarten leert echter dat Visscher de 
zuidgrens van het gerecht iets te noordelijk heeft ingetekend. 

In een 18de-eeuws boek lezen we: "Onder Portengen Pieks Geregt werden 
in 't j a a r 1748 zes Huizen gevonden".27 De totale oppervlakte van de gerechts-
heerlijkheid bedroeg 94 morgen28 (ca. 80 hectare).29 

In 1795/96 bestond de bevolking uit slechts acht hoofdbewoners, die moes
ten meebetalen in de belasting op de consumptie, te weten vier huismannen 
(agrariërs: J a n van Dijl, Andries Hogenes, Gerret van Schaeijk en Gerret 
van Wijk), een w e r k m a n (daggelder: Hans Alblas), een wa te rmo lenaa r 
(Hendrik Byman), een t immerman (Pieter Wesselman) en een kleermaker
herbergier (Jan Vislaak).30 

Van hen werden de vier boeren het hoogst aangeslagen voor die belast ing (gemiddeld 
34 gulden en 15 s tuivers) , gevolgd door de t immerman (25 gulden) en de k leermaker 
herberg ie r (21 gulden en 10 s tuivers) ; onderaan de lijst s tonden de wate rmolenaar (11 
gulden en 10 stuivers) en de werkman (3 gulden). 

In 1796 werd in het Portengen-Lettesgerecht oudschildgeld (een grond
belasting) geheven over een oppervlakte van 94 morgen.31 

De eigendomsrechten waren toen verdeeld over 20 kavels , waa rvan er 6 (te zamen 
41 morgen) in handen waren van kerkelijke instanties, 3 (22 morgen, 5 hond, 50 roeden) 
van ingezetenen, 9 (27 morgen, 3 hond) van personen van elders, en 2 (2 morgen, 3 hond, 
50 roeden) van twee waterschappen.3 2 

Wat het gebruik betreft, lag de situatie heel anders: 15 kavels (84 morgen, 2 hond, 50 
roeden) werden gebruikt door ingezetenen, 3 (7 morgen) door mensen van elders en 2 
(2 morgen, 3 hond, 50 roeden) door de twee waterschappen.33 

In een bekend boek uit 184734 lezen we: Portengen-Noordeinde (Lettes
gerecht, Pieksgerecht) is 93 bunder groot en telt 7 huizen, bewoond door 
11 huisgezinnen, "uitmakende eene bevolking van 60 inw., die meest hun 
bes taan vinden in de veehouderij". "Er zijn 30 Herv. en 30 R.K. De heerlijk
heid was in het midden van de 18de eeuw in handen van Mr. Hendrik Piek 
(naar wie ze toen Pieksgerecht heette)". Ik neem aan dat "bunder" hier in de 
oude betekenis van "morgen" is gebruikt. 

De Gemeente Portengen s taat als belendend gebied aangegeven op de in 
1865 door J . Kuyper35 getekende kaar ten van de Gemeenten Kockengen en Ru-
wiel (Afbeeldingen 1 en 2). Hier lijkt het daar een oppervlakte te hebben van 
ruim 80 hectare, waarvan circa 40% ten noorden van de Grote Heycop lag. 

Deze gegevens overziend, valt vooral de combinatie op van een oppervlakte 
van 93 of 94 morgen en de aanwezigheid van slechts vier boerderijen. Die 
situatie bestond daar zo ver als onze kennis in de tijd teruggaat en heeft vele 
eeuwen lang stand gehouden. Dat wijst er op dat hier een beperkt aantal 
agrar ische bedrijven lag met een gemiddelde oppervlakte van bijna 23,5 
morgen (ca. 20 hectare). 

Bij de uitvoering van de veenontginningen was een standaardhoeve 30 
roeden (ca. 110 meter) breed en 6 voorling (ca. 1250 meter) diep, wat resul
teerde in een oppervlakte van ongeveer 16 morgen (13,75 hectare). Een af
wijking van deze min of meer vaste maten kon het eenvoudigst al meteen bij 
de uitvoering van de ontginningswerken worden gerealiseerd. 

De enige belangrijke afwijkingen van de gemiddelde grootte van agrari
sche bedrijven die ik tot dusver in oude bronnen heb gevonden, betroffen 
kasteelboerderijen. Omstreeks 1050 -1100 was de aanwezigheid van kastelen 
echter nog nauwelijks een factor van belang. Maar er was wel de Breukelse 
vroonhoeve, die toen in een enigszins vergelijkbare si tuat ie verkeerde als 
la ter bijvoorbeeld het kasteel Nijenrode. Men had daar een groeiende be
hoefte aan voedsel door de omvangrijker wordende bes tuurs taken en het 
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dientengevolge mogelijk toegenomen aanta l personen. En dat in een tijd 
waarin de oude feodale verhoudingen, met zijn herendiensten en verplichte 
voedselleveringen, juist verzwakt moesten worden omdat de onvrije boeren 
op het oude land een bejegening opeisten die minder verschilde met die van 
de vrije boeren in de jonge ontginningsgebieden. Nieuwe voedselleveran-
ciers waren voor De Poel hard nodig. 

De bevolking van h e t Portengen-Nijenrodesgerecht was n a a r ve rhoud ing h o n k v a s t . 
Eén voorbeeld ter illustratie daarvan: In de 28 jaar van 1783 tot 1810 werden in de gerechts-
heerl i jkheden Ruwiel en Portengen-Nijenrodes wegens verhuizing n a a r elders 24 ak ten 
van i ndemni t e i t 3 6 opgevraagd. Daarvan had er m a a r één be t rekk ing op h e t Por tengen-
Nijenrodesgerecht: de in 1783 vertrokken J a n Verleer, vermoedelijk een arbeider.3 7 

Goede verbinding met Breukelen 

Het Portengen-Nijenrodesgerecht had vanaf het begin een u i t s t ekende 
vaa rve rb ind ing met he t dorp Breukelen. Aanvankel i jk liep die door de 
grensweter ing tussen de ontginningseenheden Por tengen-Noordeinde en 
Portengen-Zuideinde, vervolgens door de grensweter ing tussen enerzijds 
Oud Aa en anderzijds Kortrijk en Otterspoorbroek en tenslotte door de Aa 
(Kerkvaart , Danne). De beide genoemde grens weteringen gingen la ter op in 
de Grote Heycop. 

Langs het vaarwater liep, aan de zuidzijde, een zand- of jaagpad. 

Het onderhoud daarvan was "verhoefslaagd", dat wil zeggen da t in principe elke eige
naar van nabijgelegen grond moest zorgen voor he t in goede toes tand houden van een ge
markee rd deel e rvan (zijn "hoefslag"), maar soms moest de schout de benodigde onder-
h o u d s m a a t r e g e l e n n e m e n . 3 8 De hoefslagen van de bez i t t e r s van l a n d in P o r t e n g e n -
Nijenrodesgerecht lagen vermoedelijk b innen de eigen gerechtsheerl i jkheid; ze hoefden 
niet bij te dragen in het onderhoud van de rivier de Aa en het daarnaas t gelegen zandpad.3 9 

Rechthuis 

In de herberg stond het gerechtsbestuur voor haar bijeenkomsten perma
nent een speciale kamer, de gerechtskamer, ter beschikking. Zoals in veel 
plaatsen was hier dus een combinatie van tapperij en bes tuurscentrum. De 
herberg werd ook wel het rechthuis genoemd. 

In dit geval ging het echter om een rechthuis voor twee gerechtsheerlijk-
heden: het Ruwielsgerecht en het eigen Portengen-Nijenrodesgerecht. He t 
lag ongeveer even dicht bij elk van de beide hoofdgebieden van het Ruwiels
gerecht: Portengen-Noordeinde en Kortrijk, neutraal tussen deze beide in, 
binnen het kleine Nijenrodesgerecht. 

Tegen het eind van de 18de eeuw was het oude rechthuis blijkbaar uitge
diend. In 1791 was dat gebouw eigendom van de Armen van Ruwiel, dus 
van het plaatselijke armbestuur met zijn armmeesters.4 0 In 1795 was echter 
ook sprake van een kleermaker-herbergier. Zijn herberg was mogelijk in 
een ander pand gevestigd, tenzij hij het inmiddels opgeknapte oude recht
huis huurde van de armmeesters. Want in 1791 werd het oude rechthuis 
grondig gerestaureerd.4 1 Het bestond toen uit een voorhuis (waarvan geen 
bestemming en geen naam van bewoner of gebruiker werd vermeld) met 
drie ver t rekken met een "dubbelde schoorsteen", en een kleiner achterhuis 
met een "enkelde schoorsteen" dat als woonhuis diende voor Dirk van Dijk. 
Het pand had een zolder die in het midden 6V2 voet hoog was "tot de onder
kant van de balk van het kapbint". Het bestek gaat vooral over de plaatsing 
van kozijnen, vensters, e.d. en zegt helaas niets over de aard en dikte van 
het metselwerk. 

De opdel ing van he t rech thu is in twee afzonderlijke gedeel ten , elk m e t een eigen 
ingang en vuurp laa t s , doet een beetje denken aan een "stenen kamer", zoals men die in de 
Middeleeuwen bouwde. Die bestond meestal uit een gewone boerderij of woning met daar-
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a a n v a s t g e b o u w d e e n zee r sol ide s t e n e n g e b o u w m e t a fzonder l i jke t o e g a n g s d e u r en s took-
g e l e g e n h e i d . In h e t z u i d e n v a n O u d Aa s t o n d b i jvoorbee ld de s t e n e n k a m e r G a l g e r w a a r d , 
w a a r v a n h e t s t e n e n deel moge l i jk vóór 1533 a l s g e z a m e n l i j k r e c h t h u i s v a n d e g e r e c h t s -
h e e r l i j k h e d e n O u d A a en O t t e r s p o o r b r o e k d i e n s t deed . E r zijn evenwe l nog hee l w a t m e e r 
g e g e v e n s n o d i g a l v o r e n s een v e r a n t w o o r d e conc lus ie over h e t k a r a k t e r v a n h e t r e c h t h u i s 
v a n R u w i e l e n P o r t e n g e n - N i j e n r o d e s g e t r o k k e n k a n w o r d e n . 

Het rechthuis was niet de enige gemeenschappelijke bestuursdienst. De 
gerechtsheerlijkheden Ruwiel en Portengen-Nijenrodes hadden bijvoorbeeld 
ook met elkaar één gadermeester (ontvanger).42 

Samenvatting en conclusie 

In het voorafgaande verzamelde ik een aantal belangwekkende gegevens: 
(1) N a a r alle waarschijnlijkheid hebben de toenmalige heren Van Dolre en 
Van den Poel al meteen bij de uitvoering van de veenontginningen de hand 
gehad in het ontstaan van een kleine afzonderlijke gerechtsheerlijkheid op 
de grens van Portengen-Noordeinde en -Zuideinde. 
(2) He t gebied bestond zeer lange tijd uit vier boerenbedrijven met een 
landbouwareaal dat ongeveer anderhalf maal zo groot was als in die tijd 
gebruikeli jk, wat suggereert dat ze voor meer mensen voedsel moesten 
produceren dan alleen de boer, zijn familie en zijn personeel. 
(3) Deze bedrijven hadden een uitstekende vaarverbinding met de Breukelse 
vroonhoeve De Poel. De gerechtsheerlijkheid is vele eeuwen als leengoed in 
het bezit geweest van het geslacht Van den Poel en zijn rechtsopvolgers. 
(4) Bij zijn machtsingreep in de bestuurlijke verhoudingen in Breukelen en 
omgeving heeft de bisschop de band tussen het Portengen-Van den Poel
gerecht (later Nijenrodesgerecht) en de vroonhoeve De Poel niet willen door
breken, waarschijnlijk omdat die situatie nogal gevoelig lag. 

Met e lkaar suggereren deze gegevens dat het onderhavige s tuk Por
tengen een belangrijke rol heeft gespeeld in de voedselvoorziening voor de 
Breukelse vroonhoeve. 

Noten 

1 Nieuw Archief Portengen-Noordeinde (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 12. Proces-verbaal van 
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De buurtschap Portengensebrug in de eerste 
helft van de 20ste eeuw 

A. van der Linden (illustraties) en Arie A. Manten (tekst) 
Oud Aa 28, 3621 LC Breukelen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

He t voorafgaande ar t ikel gaat over het aloude Portengen-Nijenrodes-
gerecht. Wij willen daarop aansluiten met een aantal plaatjes van de buurt
schap Portengensebrug. Die twee hadden wel met elkaar te maken, maar 
waren beslist niet hetzelfde. 

De buurtschap Portengensebrug ontstond bij een kruising van land- en 
waterwegen, te weten in de noord-zuidrichting de Portengense Dijk met de 
d a a r n a a s t gelegen wetering en in de oost-westrichting de grensweter ing 
me t naas tge legen dijk tus sen aan de ene kant de gerechtsheer l i jkheid 
Oud Aa en het gebied Portengen-Noordeinde en aan de zuidkant de polder 
Kortrijk en de gerechtsheerlijkheid Portengen-Zuideinde. Deze west-oost
wetering werd omstreeks 1400 verbreed en opgenomen in het tracé van de 
Grote Heycop. Oud Aa werd later deel van het Breukelen-Nijenrodesgerecht, 
Portengen-Noordeinde en Kortrijk behoorden tot het Ruwielsgerecht. 

In he t Portengen-Nijenrodesgerecht stond lange tijd een gemeenschappe
lijk rechthuis voor dat gerecht en het Ruwielsgerecht. Ook dat kan hebben 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nederzetting bij de Portengense Brug. 

He t Portengen-Nijenrodesgerecht bestond uit delen van de veenontgin-
ningen Portengen-Noordeinde en Portengen-Zuideinde en reikte naa r het 
oosten niet verder dan tot aan de Portengense Dijk. 

Het overgrote deel van de buurtschap Portengensebrug ligt ten oosten van 
de Portengense Dijk en maakte dus vóór de Franse Tijd deel uit van de ge
rechtsheerlijkheid Oud Aa, later Breukelen-Nijenrode. 

Afb. 1. De Portengense Brug over de Heycop, met direct ten noordoosten van de brug de 
levensmiddelenwinkel van Jafe th Br inkman, hier gezien vanui t he t wes ten . He t meest 
l inks de winkeldeur en een winkel raam. In he t huis aan de Heycopzijde woonde Brink
man en had ook het polderbestuur van Groot en Klein Oud Aa zijn vaste vergaderplek. Met 
de schui t werden vermoedelijk handelsgoederen voor Brinkman aangevoerd, die met de 
onaangespannen kaasbr ik n a a r zijn opslagplaatsje (zie Afb. 10) werden vervoerd. Prent -
briefkaart uit omstreeks 1925. 
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Afb. 2. Logement Welgelegen bij de Portengense Brug, op een prentbr iefkaar t u i t omstreeks 
1900. De stroschuur, die op Afb. 6 te zien is links (oost) van he t logement, ontbreekt hier nog. 
Links he t hu is van bakker J . Verhoef. 

Afb. 3. He t Logement Welgelegen van J . J . van der Wilt stond aan de zuidzijde van de 
Heycop, oost van he t in Portengen-Zuideinde gelegen deel van de Portengense Dijk, da t op 
deze foto (rechter deel) nog duidelijk een ongeplaveide weg is. De Portengense Brug lag 
niet recht in he t verlengde van de Portengense Dijk, maar wat meer naar he t oosten (direct 
rechts van he t op de foto afgebeelde gebied). Het smalle pad naar l inks is de weg naa r Breu-
kelen. De man me t de fiets is s igarenmaker G.J. Vermeulen ui t Kockengen, b i jgenaamd 
Gert Japchen vanwege zijn grote bewondering voor dominee Japchen, toen NH-predikant te 
Kockengen. Links van de fiets zit op de gevel van Welgelegen, naas t de deur , al een snoep
au tomaat (toverballen). Prentbriefkaart uit dezelfde reeks als Afb. 1. 
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Afb. 4. De Heycop nabij de Portengense Brug op een prentbriefkaart uit omstreeks 1925. 
De nog ongeplaveide Nieuwendijk langs de Heycop was toen de hoofdweg vanuit Breuke-
len r icht ing Portengen en Kockengen. Achter de ophaalbrug is vaag de wipwatermolen 
van Portengen-Zuideinde te zien. De woonbebouwing aan de noordkant van de Heycop 
verkeer t in redelijk goede toestand. Het hoge pand bij de brug is het winkel/woonhuis van 
J . B r i n k m a n . 

Afb. 5. Twee huizen aan de noordkant van de Heycop die ook s taan afgebeeld in Afb. 4, 
iets rechts van het midden. Op deze foto uit vermoedelijk omstreeks 1900 is de onder -
houdstoes tand een stuk slechter; de welstand van de bevolking was toen blijkbaar veel 
ongunst iger dan een kwar t eeuw later. Het linker huis werd, gelet op de klompenhokken, 
vermoedel i jk door drie hu i shoudens bewoond; ook de drie schoors tenen op h e t dak 
(een enkele vooraan en een dubbele achteraan) wijzen daarop. Het rechter pand, met de 
armenwoningen, is hier nog met dakpannen gedekt. Op de voorgrond de Heycop. 
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Afb. 6. De Portengense Brug gezien vanuit het westen. Op de brug over de Heycop he t tolhek. 
Rechts (zuid) van de brug Logement Welgelegen, hier met een afdak ervoor en een stro-
schuur ernaast ; deze laa ts te werd gebouwd voor zoon Gerrit van de Wilt die een s t rohandel 
was begonnen. Links van de stroschuur he t huis met winkel van bakker Verhoef. Links op 
de foto is nog een stukje te zien van he t pand van J . Br inkman, u i tgever van de serie 
prentbriefkaarten waarvan deze deel uitmaakt, samen met die uit de Afb. 1, 3, 4, 8 en 10. 

Afb. 7. Hetzelfde beeld als in Afb. 6, m a a r dan omstreeks 1900. De s t r o s c h u u r n a a s t 
Welgelegen ontbreekt nog. Op de brug een oudere uitvoering van het tolhek, met een boog 
bovenop. Op de hoek van het pand van Brinkman een medelingenbord met de toltarieven. 
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Afb. 8. "Br inkmans levensmiddelen" bij de Portengense Brug en een deel van de daar
naas t gelegen meelhandel, gezien vanuit he t oosten. Op de brug de jongere versie van he t 
tolhek. Links op de achtergrond de watermolen van Portengen-Zuideinde, die in 1926 werd 
afgebroken en vervangen door een ruwoliegemaal. Zelfde reeks als Afb. 1. 

, 

Afb. 9. De meelhandel aan de Heycop nabij de Portengense Brug (zie ook Afb. 8) op een 
prentbr iefkaar t uit omstreeks 1900. In de dubbele-deuropening van he t pakhuis een door 
p a a r d e n getrokken wagen, met daarop Teuntje Barreveld en Willem Fronik. Links een 
hondenka r van een venter uit Harmeien. Op de foto rechts van de paardewagen Jafeth 
B r i n k m a n , smid S tar ing , Marcel is Br inkman , J a n Verhoef, een knech t van M. Brink
m a n , Aal Vendrik (bi jgenaamd "dikke Aal"), vrouw Verbrugge ("ouwe Kee"), d a a r a c h t e r 
Ber tus Brinkman, een dochter van J . Verhoef (later getrouwd met Floor Brouwer J r , zoon 
van Floor Brouwer Sr, die s taa t afgebeeld in jaargang 11, nr. 2, blz. 82, afb. 31), Anna 
B r i n k m a n , twee onbekenden (waa rvan de rechtse bijna geheel schuil g a a t ach te r de 
l inkse) , de vrouw van Ber tus Br inkman, hun dochter Aartje Br inkman, een knecht van 
Van Muiswinkel en "ouwe" J a n Verhoef (met pijp en de handen in de zij). 
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Afb. 10. Por tengen-Noordeinde , gezien vanu i t de buur t s chap bij de Po r t engense Brug . 
Pren tbr ie fkaar t ui t dezelfde reeks als Afb. 1. Er s taan reeds mas ten me t electr ici tei ts-
leidingen langs de weg. Rechts nog een stukje van he t pand van Jafeth Br inkman, me t op 
de stoep zijn twee dochters, Bep en Nel (jongste, vooraan) en (achter Bep) zijn zoon Celis 
(Marcelis). He t lagere gebouwtje achter de kinderen was de opslagruimte van B r i n k m a n . 

Afb. 11 . Een Daf-personenauto op weg n a a r Por tengen-Noorde inde p a s s e e r t op deze 
prentbr ie fkaar t uit circa 1965 de Portengense Brug en de kruidenierswinkel van Brink
man. De tol op de brug is er niet meer, maar met de in 1968 gestarte werkzaamheden voor de 
rui lverkavel ing, die een wegverbreding inhield, is hier nog niet begonnen. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

13 . Het hoekhuis Dannegracht 9 / Dannestraat 10 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de voorafgaande aflevering in deze reeks, in nr. 4 van de 12de jaargang 
van dit tijdschrift, schreef ik over de woonhuizen Dannegracht 10 en 11. Hier 
volgt nu de geschiedenis van het hoekhuis aan de Dannegracht.1 

ca. 1675 -1706 Gysbert Jansz Kaan en erfgenamen 

Volgens de kaar t van Breukelen door Bernard de Roy uit 1681 zou het huis 
op de hoek van de Dannestraat en de Dannegracht toen in het bezit zijn ge
weest van J a n Hol. De Roy tekende echter de bebouwingssituatie van voor de 
verwoesting in het Rampjaar 1672 - 1673. Het is dan ook niet vreemd, dat het 
Archief Dorpsgerechten vermeldt dat dit huis in 1678 eigendom was van 
Geertje Dircks, de weduwe van Gijsbert Kaan, die het toen belastte met een 
hypotheek van ƒ 600.2 In de akte wordt dit bezit omschreven als "seeckere 
huysinge en Erve met Bergh ende Schuer staande op de hoeck van de Dam-
s t raa t , tegenwoordigh bij haer Comparant bewoont werden, sijnde vrij allo-
diaal goet" (dus eigendom, niet in leen of pacht verkregen). Dit huis, da t 
in he t Rampjaar evenals de andere woningen aan de gracht verwoest zal 
zijn, werd dus betrekkelijk snel herbouwd of gerepareerd. Het stond met de 
schuur en de hooiberg op de allodiale strook grond langs de Danne en zal net 
als in de 19de eeuw (zie Afbeelding 1) met de voorgevel naar het water heb
ben gestaan. Uit de verkoopakte van het huis in 1772 blijkt, dat de afstand 
tussen het huis en de schuur minstens zes meter is geweest. Op het tussen
liggende erf zal de hooiberg hebben gestaan en daar moet ook de toegang 
naa r de boomgaard zijn geweest, die de familie Kaan 3 daar op leenroerige 
grond bezat. De schuur had schipper Kaan nodig voor zijn paard en wagen, 
waarmee hij de per schip aangevoerde goederen bij zijn klanten kon thuis
bezorgen. Paard en wagen gebruikte hij ook als de Vecht was dichtgevroren, 
en hij de te r verzending aangeboden goederen tegen een verhoogd tarief 
naa r Utrecht reed. 

Gijsbert Jansz Kaan en zijn vrouw Geertje Dircks Verwoert kregen twee zoons en drie 
dochters. Na de dood van Gijsbert in 1677 zette zijn weduwe het schippersbedrijf voort, 
geholpen door haa r twaalfjarige zoontje Jacobus. Haa r zoon Dirk werkte als zeilmaker in 
Amsterdam. Geertje her t rouwde met de uit een Breukelse schippersfamilie s tammende J a n 
Cornelisz Hooch,4 die in 1683 voogd was over h a a r minderjarige kinderen. 5 Op 9 mei 1694 
loste Geertje de hypotheek uit 1678 af. Zij was toen opnieuw weduwe, maar het bedrijf van 
haar eerste man, dat door Jacobus was voortgezet, stond nog wel op haar naam. Dat blijkt uit 
het proces, da t Juffrouw Van der Voort tegen Geertje begon, omdat zij h a a r vrachtschuit 
meestal langs de wal van de bui tenplaats Vecht en Dam liet afmeren.6 Dat lijkt vreemd, 
omdat Geertje het schip voor haa r eigen huis en erf in de Danne kon leggen, waar het vaar
water een tot twee meter breder was dan voor of na die plaats. Een aantekening op de kaa r t 
van Bernard de Roy leert ons dat.7 In deze "Memorie van de wijtte der Kerckgraft tussen 
den Heerenwegh en de Veght" s taat dat de breedte voor het Huys te Keyserijck 10,5 voeten 
was, voor he t huis van J a n Hol (lees: de weduwe Kaan) 17,5 voeten en voor dat van Leendert 
Jansz Otterspoor 17 voeten; vandaar tot aan het voormalige huis van de brouwer bij de Vecht 
was het vaarwater slechts 14 voeten breed. In de genoemde memorie lezen we ook, waarom 
men het beurtschip bij Vecht en Dam afmeerde: de Danne was niet ver van de Vecht met een 
boom afgesloten en "vande boom tot de Vecht sijnde eene corte distantie is wijtte genoch". 
Door zijn schip daar af te meren kon Jacobus Kaan zich dus de moeite van het iedere keer 
openen en sluiten van de boom besparen. Na de ui tspraak van het gerecht moest Jacobus 
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zich die moeite toch m a a r getroosten, omdat zijn schuit anders door de gerechtsbode zou 
worden losgegooid. 

Pas in 1706 verkochten Geertje en de andere erfgenamen van Gijsbert 
Jansz Kaan de "huysinge, erve, bergh, schuur en stal s taende en gelegen bij 
den Dambrugge" voor ƒ 550 aan Jacobus Kaan.8 De leenroerige boomgaard 
ten zuiden van dit terrein was daar niet bij inbegrepen. Die was in 1666 het 
eigendom geweest van oom Cornelis Gijsberts Kaan en omstreeks 1680 van 
de erfgenamen van Geertjes schoonvader J a n Gijsberts Kaan . De boom
gaard liep aanvankelijk achter de bebouwing langs de Dannegracht door tot 
aan de tuin van Vecht en Dam. In 1706 was de westelijke helft nog eigendom 
van de erfgenamen van Gijsbert Jansz Kaan, maar in 1719 was dit s tuk van 
Jacobus. 

1706 -1758 Jacobus Gijsberts Kaan en erfgenamen 

Jacobus Kaan trouwde omstreeks 1690 met Eijtje Eekhout bij wie hij twee 
k inde ren kreeg. Hij was herhaa lde malen kerkvoogd in de N e d e r d u i t s 
Gereformeerde Gemeente te Breukelen en eveneens bij herhal ing schepen 
van het Gerecht Breukelen-Nijenrode. Op 10 juni 1712 deed hij een poging de 
76-jarige Anna Sweren, de weduwe van Willem Splintersen Oucoop, uit de 
Danne te redden. Hij was met enkele buren te hulp gesneld, toen ze van "een 
stijger besijden haar huys" (nu Brugstraat 20) in de Danne was gevallen en 
om hulp riep. Met een haak had hij de drenkelinge "in haa r klederen gevat 
en met sijn handen deselve vervolgens in een schuijt" uit het water gehaald. 
De hulp was echter te laat gekomen, want toen ze het lichaam op een ton 
hadden gerold, was er wel water uit haa r mond gekomen, m a a r was de 

Afb. 1. Dannegracht met brug, naar een tekening van P.J. Lutgers uit 1871. Het hoekhuis 
s t aa t aan de Dannegracht en heeft een 17de- of 18de-eeuwse lijstgevel met ingezwenkte 
hoeken (origineel in he t Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht) . 
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ademhal ing niet teruggekeerd. Zij werd op de steiger gelegd, waar haa r 
voeten in het water hingen. Pas toen na enkele uren het Hof van Utrecht 
daar toestemming voor had gegeven, kon de chirurgijn David Noots de lijk
schouwing verrichten. De drenkelinge bleek gaaf en ongekwetst "soodat 
de voornoemde persoon in 't water is verstickt ende versmoort" en niet het 
slachtoffer was van een misdaad.9 

De zoon van Jacobus, de 29-jarige Gijsbert Jacobusz Kaan, trouwde op 11 
november 1725 in de Pieterskerk te Breukelen met de zes j a a r jongere 
Cornelia van den Well. Hij woonde in 1730 in de Brugstraat, maar zal jong 
overleden zijn, want in 1758 werd hij niet genoemd onder de erfgenamen 
van Jacobus Kaan. Jacobus' dochter Weyntje Kaan trouwde op 15 mei 1729 
met de in Loenen wonende meester chirurgijn Hendrik van Veeren.10 

In 1731 eiste bakker Willem Buys, die op het Kerkplein naast de sluis woonde, van Jaco
bus Kaan een schadevergoeding, omdat de schipper zich niet ontzien had het door Buys ge
h u u r d e g rasgewas aan "de Meente gaende naar Breukeleveen (. . .) tot zijn prievé ge-
bruyck af te maijen".1 1 Waarschijnlijk had schipper Kaan, die net als de bakker een paard 
voor zijn bedrijf nodig had, ook grasgewas aan de Meent gepacht en op een verkeerd gedeel
te van de dijk gemaaid. Hoe het geschil is opgelost weet ik niet, want de rechtzaak werd uit
gesteld omdat de schipper verstek liet gaan, en latere processtukken heb ik niet gevonden. 

Volgens een verk lar ing 1 2 die Jacobus op 27 november 1736 op verzoek van Johan Ort t 
van Nijenrode voor schout en schepenen aflegde over de hoogte van de bomen tegenover de 
Breukelse korenmolen, zou hij toen ongeveer 70 j aa r oud zijn geweest. Jacobus moet een 
krasse gr i jsaard zijn geweest, want zes j a a r la ter hertrouwde hij en kreeg zelfs nog een 
dochter. Jacobus overleed omstreeks 1756 en is dus ongeveer 90 jaar oud geworden. 

In 1739 vestigden Jacobus en zijn eerste vrouw een plecht (hypotheek) van ƒ 390 tegen een 
rente van 3,5% per jaar op hun huis, stal en erf.13 De geldverstrekker was Seigneur J a n van 
Eek, die op 6 december 1740 zijn huis "Middendorp" (nu Herenstraat 32) aan schout Joan 
Stoesak verkocht. Eijtje Eekhout zal het j aar daarop overleden zijn, want op 2 augustus 1741 
liet Jacobus , "welke zig wederom ten tweeden Huwelijk denkt te begeven en om behoorlijk 
me t zijn k inderen tot Schiftinge en Schijdinge te kunnen komen", de waarde van zijn 
woonhuis met erf en stal bepalen.14 Die werd vastgesteld op ƒ 1000. Zijn koets wagen werd 
geschat op ƒ 75 en zijn "vrachtschuijt daer hij mee op Utrecht vaert" op ƒ 270. 

Het hu ishouden van de weduwnaar is waarschijnlijk enige tijd door zijn nicht ver
zorgd, want op 7 september 1741 werd Jacobus opnieuw voor het gerecht gedaagd, nu door de 
n a a i l e r a r e s A n n a Blok.1 5 Zij eiste van hem een bedrag van ƒ 35 plus de gerechtskosten, 
omdat hij de lessen voor zijn nicht niet ten volle betaald had. Jacobus verweerde zich door te 
zeggen da t hij "zijn nigt maer voor een Jae r op het naye Leeren had laten bestellen en de 
naydagen had uytgedient en derhalven geen 300 naydagen als op de Rekeninge stont en 
hoefden te betaalen". Het gerecht wees de eiseres slechts ƒ 15 van haar rekeningen toe plus 
vergoeding van de gerechtskosten. 

Op 27 januar i 1742 trouwde Jacobus Kaan te Harmeien met Margrietje 
Centen.1 6 Waarschijnlijk om zijn kinderen hun moederlijk erfdeel te kun
nen uitbetalen, verkreeg Jacobus op 5 maar t 1742 van Sinjeur J a n van Eek 
ƒ 500 als tweede hypotheek op zijn huis.17 Het leenroerige stuk grond met de 
boomgaard, dat omstreeks 1719 het eigendom van Jacobus was geworden, 
bleef onbezwaard. Binnen het j aa r kreeg Jacobus nog een dochter, Aaltje, 
maar zijn vrouw Margrietje stierf nog voor 15 december 1742. 

Toen J a n van Eck in 1754 overleed, moest Jacobus de beide plechten af
lossen. Bij de registratie voor het gerecht op 24 november 1754 toonde hij als 
bewijs de originele plechtbrief, waarop een kwitantie getekend was door 
Hendrik Willink als executeur van de boedel en nalatenschap van Van Eek. 
Voor die aflossing leende Jacobus ƒ 700 bij zijn buurman Teunis van Eeme-
ren , 1 8 aan wie hij enkele jaren daarvoor het leenroerige stuk van zijn ach
tererf langs de Dannestraat had verkocht. Op dit meest westelijke deel van 
de al vaker genoemde boomgaard liet Van Eemeren drie woningen onder 
één kap bouwen (nu nog Dannestraat 6 en 8). Het andere deel van de voor
malige boomgaard was bleekveld geworden; hij verkocht dat omstreeks die
zelfde tijd aan Adrianus Koster, de schippersknecht die hem zou opvolgen. 
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Jacobus zal in 1756 overleden zijn, want tot dat jaar betaalde hij de dorpslasten voor zijn 
woonhuis; zijn erfgenamen deden dit daarna tot 1759. Die erfgenamen waren Hendrik 
van Veeren, getrouwd met Jacobus' dochter Weijntje Kaan, Hendrik Staamer, getrouwd 
met kleindochter IJtje Kaan, haar meerderjarige uitlandige (= buiten de provincie Utrecht 
wonende) broers Jacobus en Rutger Kaan, en de minderjarige Aaltje Kaan uit het tweede 
huwelijk van Jacobus. Deze kinderen en kindskinderen verkochten op 19 juni 1758 de 
"Huijsinge tot twee wooningen geapproprieert, met zijn paardestallingen, waagenhuijs en 
erve" aan Adrianus Jansz Koster uit het Ortts Gerecht.19 Ze losten de plecht van ƒ 700 aan 
Teunis van Eemeren af, die dat op 20 juni 1758 bij het gerecht liet registreren. Aaltje vertrok 
in 1764 naar Beusekom.20 

1758 -1772 Adrianus Koster 

Adrianus Koster trouwde op 27 augustus 1758 in de kerk te Breukelen 
met Margaretha van Holten, "afkomstig uit Wilsum onder Olst en wonende 
onder Breukelen". Het bruidspaar vestigde zich in het hoekhuis dat Adriaan 
twee maanden tevoren gekocht had en waarvoor hij vanaf 1759 dorpslasten 
betaalde. In 1758 nam hij op dit huis een plecht van ƒ 1000 bij Maria van 
Klaarenburgh , de weduwe van J a n Johannis van der Horst , die bij zijn 
leven metselaar, bode van het gerecht Breukelerwaard en herbergier in he t 
Regthuys was geweest. Drie j aa r later werd Adrianus weduwnaar , waa rna 
de erfgenamen van Margaretha van Holten de halve waarde van zijn on
roerend goed aan de Dannestraat lieten vaststellen.21 

Adrianus hertrouwde op 28 maar t 1762 te Breukelen met Bartje van Dam 
ui t Hoorn . 2 2 Om zijn erf te vergroten en waarschijnl i jk om een be te re 
woning te kunnen betrekken, kocht hij op 24 maar t 1770 van Teunis van 
Eemeren het perceel met het voormalige pakhuis aan de Dannegracht .2 3 

Toen Koster zijn nieuwe en waarschijnlijk vernieuwde huis (nu Danne
gracht 11) betrokken had, verkocht hij op 14 januari 1772 het oude huis met 
slechts een klein gedeelte van het erbij behorende erf aan Gerri t J a n s e n 
Degenkamp uit Breukelen-Proostdij.24 Het grootste deel van het erf met de 
stallen en het wagenhuis behield Koster zelf, zodat het erf van Degenkamp 
reikte tot op een afstand van "tien en een halve voet Stigtse maa t van de 
m u u r des verkoopers Paardestalle aan de Noordzijde en aan de Zuydzijde 
van die stal tot op twaalf en een half voet". 

1772 -1785 Gerrit Jansen Degenkamp en erfgenamen 

De nieuwe eigenaar bleef in het gerecht Breukelen-Proostdij wonen en zal 
de twee woningen onder één dak op de hoek van de Dannegrach t en de 
Dannes t raa t , in het gerecht Breukelen-Nijenrode, hebben verhuurd. 

In 1777 was een Cornelis Degenkamp eigenaar van het hoekhuis. Hij ver
kocht het in 1785 aan Joost van Tricht. 

1785 Joost van Tricht 

Joost van Tricht was in 1754 eigenaar van boerderij De Poel geworden en 
was j a ren lang schepen in het Breukelen-Orttsgerecht.2 5 Bij de doorkomst 
van het Franse leger in 1795 werden er allerlei goederen en diensten van de 
burgers van Breukelen-Nijenrode gevorderd met een gezamenlijke waarde 
van ruim ƒ 4620. Joost had in januar i 1797 nog een vordering van 82 gulden 
en 10 stuivers. Hij was geen patriot en bezocht, volgens een geheim rapport 
van schout Jacob de Jong uit 1798, nooit de grondvergaderingen (de bij de 
Nederlandse staatsregeling van 1798 ingestelde bijeenkomsten van stem
gerechtigde burgers) . In datzelfde j a a r werden enkele schepenen, waar
onder Joost van Tricht en zijn buurman J an de Kruyff, afgezet.26 

Joost en zijn vrouw Heyltje Korver hadden maar één dochter, Stijntje, die 
in 1783 trouwde met Anthonie van Ginkel uit Scherpenzeel.27 Joost kocht 
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Afb. 2. De Dannegracht in 1957 met de oude ophaalbrug, het Huis te Keyserrijck en (met 
vlaggestok) he t door Cornelis (II) de Haas in 1932 gebouwde winkel-woonhuis (Foto-archief 
His tor ische Kring Breukelen) . 

voor hen het huis in de Dannestraat en liet op het verkleinde erf een wagen-
huis met paardenstal bouwen. In dat jaar kocht hij ook de leenroerige grond 
ten zuiden ervan, waarop drie woningen onder één kap aan de Dannes t raa t 
stonden. Stijntje en Anthonie gingen in het hoekhuis aan de Dannegracht 
wonen, dat met de drie huizen in de Dannestraat hun eigendom werd. 

1785 -1810 Anthonie van Ginkel en erfgenamen 

Anthonie van Ginkel betaalde voor zijn woning van 1785 tot 1807 eerst ƒ 8, 
later ƒ 12 dorpslasten. Bij de komst van de Pruisen in 1788 had Anthonie een 
schade van ƒ 38,5 ten gevolge van gedwongen leveranties en inkwartiering. 
In 1790 betaalde hij klepgeld (nachtwakersbelasting) voor vier huizen: voor 
het hoekhuis 15 stuivers en voor de drie onder één kap driemaal 5 stuivers. 
Bij de doortocht der Franse armee in 1795 had hij een schade van 10 gulden 
en 2 stuivers.28 

Het echtpaar Van Ginkel kreeg drie kinderen: in 1785 zoon Jan , in 1787 
dochter Heyltje, en in 1790 zoon Joost. Moeder Stijntje overleed in 1798 en liet 
haa r man met drie minderjarige kinderen achter. 

Omdat er geen tes tament was, werden er voogden aangewezen. Dat waren de grootvader 
Joost van Tricht en de vrienden Jan Jacob van Beek en Meyndert Meyers. Anthonie legde 
voor elk der kinderen een bedrag vast uit hun moeders erfdeel. Dat was voor J a n en Joost 
ƒ 250 en voor Heyltje ƒ 150 plus de kleding en de sieraden van haar moeder.29 Het geld bleef 
onder het beheer van de vader tot de kinderen meerderjarig of gehuwd zouden zijn. 

Joost van Tricht overleed op 17 november 1802. Anthonie van Ginkel en de voogden van 
zijn minder jar ige k inderen ve rhuurden voor de erfgenamen de boerderij aan de Poeldijk. 
In de huurvoorwaarden stond, dat de huurder Marcelis van Bemmel voor Anthonie van 
Ginkel een paard moest la ten weiden "in het Somersaisoen of Jaar l i jks voor de somme van 
21 gulden".3 0 
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Heyltje van Ginkel hoefde niet op haar moeders erfdeel te wachten tot ze 
meerderjarig was, want op 29 april 1804 trouwde ze, zeventien j a a r oud, met 
de bakkerszoon Dirk Klaarmond. Diens vader Simon Klaarmond woonde op 
de hoek van de Achterstraat en de Dannestraat (nu Kerkbrink 26). Het wel 
heel jonge paar trok in bij Anthonie van Ginkel en begon in het huis aan de 
Dannegracht een tapperi j . Van 1807 af betaalde Dirk Klaarmond zelf de 
dorpslasten voor dit huis. 

Op 26 maar t 1808 bracht Anthonie van Ginkel het hoekhuis in openbare 
verkoping.3 1 In de koopcondities werd het omschreven als: "Een weidoor-
t immerde Huis inge met Paardens ta l en nog d a a r a a n annex Wagenhu i s , 
Paardens ta l en Hooyzolder en erve, s taande en gelegen in den Dorpe van 
Breukelen onder den Gerechte van Nijenrode aan de Dangragt , s t rekkende 
tot op 13,5 voet, Stichtse maat, van de muur van M.J. Coensen aan de Noord
zijde en aan de Zuidzijde van die muur tot op 12,5 voet, belend ten Noorden 
de Danne, ten Westen de Danstraat, ten Zuiden de verkoper en ten Oosten 
M.J. Coense, zijnde allodiaal goed, doch het erf leenroerig aan den Huise 
van Nijenrode". Het huis was tot 1 november 1811 voor ƒ 80 per j aa r ver
huurd aan Dirk Klaarmond, het wagenhuis met d a a r a a n annexe stal tot 
1 mei 1809 aan Johan Joling voor ƒ 25 per jaar. 

Van Ginkel wilde waarschijnlijk alleen maar de waarde van dit perceel 
te weten komen, want hij hield de verkoop op. Wel verkocht hij de drie 
woningen onder één dak met huisnummer 74 in de Dannes t raa t voor ƒ 925 
aan metselaar Gijsbert van Zoomeren. Hij verkocht eveneens een huis in de 
Kerkstraat en 4 morgen weiland in de polder Otterspoorbroek. 

In 1809 vroeg de toen 19 jaar geworden Joost van Ginkel, "aan boord van 's Konings 
Corvet van Oorlog de Iris, liggende ter Rede van Vlissingen" aan he t bes tuu r van Breu-
kelen-Nijenrode een verk la r ing van goed gedrag, en aan zijn vader een ve rk l a r ing van 
geen bezwaar daa r t egen , omdat hij voornemens was "bij Zijne Majes te i t Br ieven v a n 
Venia Acta t i s" te vragen , zodat hij zijn goederen zelf kon beheren . 3 2 Vader A n t h o n i e 
ondersteunde he t verzoek van zijn zoon, aan wie op 2 augustus 1809 een verklar ing van 
goed gedrag werd vers t rekt , zodat hij zijn verzoekschrift bij koning Lodewijk Napoleon 
kon ind ienen . 

Heiltje Korver, de weduwe van Joost van Tricht overleed kort daarop en liet h a a r bezit
t ingen na aan de drie kinderen van haar overleden dochter Stijntje. Op 28 juli 1810 vond 
de boedelscheiding p laa t s . 3 3 Haa r oudste kleinzoon J a n van Ginkel k reeg "de boerder i j 
Poeldijk nr. 12 met 45 morgen (38,3 hectare) land", waarvoor op de veiling van 16 december 
1809 het hoogste bod ƒ 14.700 was geweest. Kleinzoon Joost kreeg een boerderij in Oukoop 
met 26 morgen (22,2 hectare) land, waarvoor ƒ 8100 geboden was. Een andere boerderij in 
Oukoop met 14 morgen (11,9 hectare) land was voor ƒ 6300 aan Willem van Loon verkocht. 
Het erfdeel van kle indochter Heyltje zal in contanten zijn u i tbe taa ld . J a n van Ginkel 
vestigde zich op de boerderij De Poel, die hij in 1852 aan de familie Willink van Collen 
(eigenaar van Gunte rs te in ) verkocht.34 

Vader Anthonie van Ginkel verkocht op 31 juli 1810 het hoekhuis aan de 
Danne, dat inmiddels het huisnummer 75 had gekregen, voor ƒ 1150 aan 
zijn schoonzoon Dirk Klaarmond.3 5 

1810 -1818 Dirk Klaarmond en HeyUje van Ginkel 

In 1810 overleed bakker Simon Klaarmond. Zijn zoon Dirk volgde hem 
niet op in de bakkerij , want de weduwe Klaarmond verhuurde die aan J a n 
Br inkman . 3 6 Dirk Klaarmond bleef herbergier, m a a r he t zal hem en zijn 
eens zo rijke vrouw niet voor de wind zijn gegaan, want in 1816 moesten ze 
een lening op hun huis nemen. Van Bartholomeus van Eijk, de smid uit de 
Brugstraat , leenden ze ƒ 300 tegen een rente van 5% per jaar . Van Eijk eiste 
echter wel, dat ze hun huis voor ƒ 2000 tegen brand zouden verzekeren.3 7 

Twee jaa r later moest Dirk zijn herberg sluiten, want op 14 november 1818 
verkocht hij zijn huis op de hoek van Dannegracht en Dannes t r aa t , "ge
merkt No 75 met desselfs paardestal en verdere getimmerte" en op 4 j anua r i 
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1819 verkocht hij ook de inboedel van zijn café. Op de openbare verkoping in 
het Regthuys werd Leendert Hageman, meester metselaar te Breukelen, 
voor ƒ 745 de nieuwe eigenaar van het onroerend goed.38 De openbare ver
koping van de inboedel vond plaats in het café aan de Dannegracht en bracht 
slechts ƒ 101,10 op.39 

H e r m a n u s de Vries, de brugwachter van de Vechtbrug die daar tevens een tapperij had, 
kocht een bierstelling (45 et), een mand met kruiken en flessen (75 et), een koperen spoel-
bak (170 et), een koffiekan (30 et), wat rommel, een bank en "een domeniespel" (50 et), een 
wate remmer (40 et) en glaswerk (80 et). Johannes Koning, zijn collega uit he t Regthuys, 
kocht twee banken (100 et) en wat glaswerk (40 et). Leendert Hageman kocht een bank (20 
et), een kinderkrib (30 et), vier schalen (40 et) en een ijsemmer (30 et). 

1818 -1866 Leendert Hageman 

De uit Zeeland afkomstige Leendert Hageman trouwde met de drie j aa r 
oudere Margaretha Elisabeth Kunstman. Zij kwamen omstreeks 1815 met 
hun dochtertje Lena naar Breukelen en betrokken een huis in de Heren
s t raa t (nu nr. 8, Discoland). Daar werd op 17 november 1818 een tweeling ge
boren, waarvan alleen Dirk Frederik de zuigelingtijd overleefde; Johannes 
Lode wijk overleed al op 7 december 1818. Leendert had op 14 november het 
huis aan de Dannegracht gekocht, waar het gezin kort daarna ging wonen. 
In h u n nieuwe huis kregen Leender t en zijn vrouw nog vier k inderen, 
waarvan er drie enkele maanden na hun geboorte stierven. De op 25 mei 
1825 geboren Johannes Hageman bleef echter in leven. De moeder overleed 
in 1834, waarna Leendert niet hertrouwde. Hij bleef aan de Dannegracht 
wonen en had daar met zijn twee zoons de hulp van verschillende dienst
boden. Dochter Lena trouwde met Pieter Verwey en verhuisde naar Utrecht. 

Het hu is van Leendert Hageman kreeg in 1832 de kadastrale aanduiding Sectie C, nr. 11 
(huis en erf 2 roeden 50 el). Het behoorde tot klasse 12 met een belastbare opbrengst van ƒ 80 
per j aa r . He t huisnummer 75 werd in 1849 veranderd in Wijk A nr. 149. De voorgevel was 
aan de Dannegracht, zoals een tekening van Lutgers uit 1871 nog laa t zien. Links naas t het 
huis was toen een muur met een deur naar het erf (zie Afbeelding 1). 

Van 1849 tot 1853 v e r h u u r d e H a g e m a n k a m e r s aan de no ta r i sk l e rk Cornel is van 
Wieringen uit Mijdrecht, van 1853 tot 1854 aan de uit IJsselstein afkomstige notarisklerk 
Matthi js Willem Schalij, die in 1862 uit Lopik naar Breukelen te rugkwam als gemeente
sec re t a r i s . 4 0 

Leender t Hageman was een ondernemend man, die ook handelde in hout , huizen en 
bouwmate r ia len . 4 1 Bij de publieke veiling van de buitenplaats Vredenoord op 9 april 1823 
was Hageman met ƒ 2 1 000 de hoogste bieder. De buitenplaats werd hem niet toegewezen, 
want de eigenaar vond dit bedrag te laag en hield de verkoop bij ƒ 21500 op.42 Op 30 novem
ber 1835 kocht Leendert he t aan zijn erf grenzende huis van Geer t rui de Kruyff op de 
Dannegrach t (nu nr. 10). Hij verbouwde dit pand tot drie woningen, die hij verhuurde . In 
april 1850, toen hij 61 j aa r oud was, kocht Hageman nog de voor afbraak bestemde oude 
manege van Nijenrode. Hij betaalde er ƒ 2200 voor en moest volgens de koopvoorwaarden 
voor 1 september van dat j aar k laar zijn met de afbraak en met de afvoer van de vrijge
komen bouwmater ia len . 4 3 

Omdat "de wal of erve" voor zijn huizen aan de Dannegracht als alge
mene losplaats werd gebruikt, vroeg Hageman in 1852 aan het gemeente
bes tuur een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud. De gemeente
raad besloot op 21 december 1852 die niet te verlenen, omdat volgens een 
schouwbrief "alle eigenaars aan den Danne verpligt zijn hunne wallen te 
onderhouden". Bij beschadiging van zijn erf als losplaats zou deze door de 
gemeente gerepareerd worden zoals alle andere dorpsstraten, echter met 
uitzondering van de voorwal. In 1855 klaagde Hageman opnieuw bij het ge
meentebestuur dat hij een losplaats voor anderen moest onderhouden. Hij 
verzocht van die last bevrijd te worden of anders enige schadevergoeding te 
mogen ontvangen. De gemeenteraad wees dit verzoek af, m a a r was bereid 
de best ra t ing van de erven voor zijn rekening te nemen. Hageman plaatste 
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Afb. 3. Vervallen beschoeiing en verzakte s t raa t voor de huizen Dannegracht 11 en 12, om
st reeks 1968 (foto Gemeentewerken Breukelen, in Foto-archief Historische Kring Breuke-
l e n ) . 

toen een hekwerk langs de gracht om het afmeren en lossen te bemoeilijken. 
Toen het gemeenteraadslid Floris Vos hierover vragen stelde in de raads 
vergadering van 23 januar i 1856, antwoordde burgemeester Vlug dat "het 
plaatsen van het glint van L. Hageman geenszins aan het dagelijksch be
s tuur , m a a r eerder aan den raad toe te schrijven is". De raad had immers 
tot tweemaal toe een rekwest van Hageman afgewezen.44 

Van 1861 tot zijn dood in 1866 was Leendert Hageman lid van de gemeen
teraad van Breukelen-Nijenrode. Hij zal toen het hek langs de Danne hebben 
verwijderd, want toen het huis na 1866 eigendom was van zijn zoon, Johan
nes Lodewijk Hageman te Amsterdam,4 5 werden de wal en de s t raa t langs 
de Danne weer als losplaats gebruikt. 

H a g e m a n s zoon Dirk Frederik was ook metse laa r en woonde met zijn vrouw in de 
Kerks t r aa t . 4 6 Van 1859 tot 1861 woonde hij als weduwnaar in he t huis van zijn vader op de 
Dannegracht, da t in 1863 betrokken werd door zijn zuster Lena, die toen weduwe was.47 

1867 -1885 Johannes Lodewyk Hageman 

De in Amsterdam wonende Johannes Lodewijk Hageman was nala t ig de 
beschoeiing en de s t raa t voor zijn huis in Breukelen te onderhouden en werd 
h ier toe in 1873 schriftelijk door he t gemeen tebes tuu r gemaand . Toen 
Hageman weigerde, stelde het gemeentebestuur een schikking voor: Hage
man zou afs tand doen van zijn eigendomsrecht en de gemeente zou he t 
onderhoud op zich nemen. Hageman vond dat de gemeente, als ze daar een 
losplaats wilde hebben, de grond maar moest onteigenen. De raad besloot in 
1876 af te zien van een losplaats aan de Danne en Hageman tot een spoedig 
herstel van s t raa t en wal te dwingen. Voor een gemeentelijke losplaats kocht 
men toen grond aan de Herenstraat.4 8 
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J o h a n n e s Hageman verhuurde zijn huis, dat in 1860 de aanduiding Wijk A nr. 161 had 
gekregen, a a n P ie te r J . van Bergen Henegouwen (geb. ' s -Gravenhage 10.11.1815). Die 
woonde er tot 1870 met zijn vrouw P.C. Luzac (geb. Breukelen-St. Pieters 23.1.1826) en twee 
kinderen. De volgende huurder was de in 1821 te Gent geboren aannemer Andries Helsen, 
die er met zijn vrouw en een dienstbode tot 1873 woonde. In 1874 kwam Bernardus Cloos 
(geb. Rotterdam 1820) er met vrouw en dienstbode wonen. Toen Bernardus he t j aa r daarop 
overleed, ver t rok zijn vrouw naa r Amsterdam. In mei 1875 huurde de 64-jarige spekslager 
Johannes Schwab he t hu is , dat inmiddels de aanduiding Wijk A nr. 183 had gekregen. De 
in Wür t enbe rg geboren Schwab kwam met zijn vrouw en drie kinderen naar Breukelen. 
In mei 1876 verhuisde hij naar de Brugstraat (nu nr. 18), waar hij in november van dat j aa r 
overleed. In 1877 kwam de commissionair Philippus A. Gregorius (geb. Amsterdam 1836) 
met vrouw, vijf kinderen en schoonmoeder in het huis wonen, tot hij in 1885 naar de Heren
s t r aa t (nu nr. 33) verhuisde. 

Op 22 augus tus l884 schreef het gemeentebestuur aan J.L. Hageman, Prinsengracht 360 
te Amsterdam, dat hij he t privaatriool, dat van zijn huis uitliep in de Danne, binnen 14 
dagen moest verbeteren door middel van een koekoek (overkapping) voor de ui tmonding, 
zodat he t lozingspunt s teeds onder water zou blijven. Hij kon dat la ten doen "naar de 
wijze als van gemeentewege is geschied voor he t riool u i t lopend in de Danne bij de 
D a n n e b r u g " . 4 9 

1885 -1895 Cornelis (I) de Haas 

Cornells de Haas was op 21 april 1834 op de ouderlijke boerderij in de 
gemeente Ruwiel geboren. De aangifte van zijn geboorte bij de burgemeester 
van Ruwiel, I.P.C. van Reede, die in het dorp (Nieuwer) Ter Aa woonde, 
werd gedaan door de 67-jarige vroedvrouw Johanna van Senus uit het dorp 
Breukelen, want de vader naar wie het kind vernoemd werd, was al op 6 de
cember 1833 overleden.50 De weduwe zal met haar zoontje naar de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zijn teruggegaan, waar Cornelis metselaar werd. Hij 
trouwde en kreeg twee zoons, Herman en Cornelis, die het beroep van hun 
vader kozen. 

In 1885 kocht De Haas het huis op de hoek van de Dannestraat, dat bij het 
kadas te r op zijn n a a m en op die van zijn oudste zoon Herman kwam te 
s t aan . 5 1 Zij hebben het oude huis verbouwd en vervangen door twee lagere 
huizen met een zadeldak evenwijdig aan de Dannes t raa t . De belas tbare 
opbrengst steeg daardoor van ƒ 100 naar ƒ 196 per jaar. 

Vader Cornelis, zijn vrouw en hun 19-jarige zoon Cornelis betrokken het 
hoekhuis Dannegracht 220, de 23-jarige Herman de Haas 5 2 en zijn vrouw 
gingen ernaast wonen in het huis Dannestraat 219. 

Toen in 1888 de Danne uitgediept en weer op breedte gebracht moest worden, werd een 
s i tua t ie tekening gemaakt . Daarui t blijkt, dat het vaarwater voor het pand van De H a a s 
4 meter breed was, dus 1,5 meter smaller dan in de 17de eeuw. De aanwonenden hadden bij 
he t vervangen van hun schoeiingen de nieuwe bij herhal ing vóór de oude gezet, zodat de 
schippers gingen klagen over de moeilijke doorvaart . De provincie wilde aan de gemeente 
alleen een subsidie geven voor de verbetering van de Danne, als het vaarwater eigendom 
zou worden van de gemeente Breukelen-Nijenrode. De eigenaar was de Hervormde dia
conie, die in 1832 in he t kadas t e r was ingeschreven als "De Neder landsch Hervormde 
Armen". De Hervormde me t se l aa r Cornelis de H a a s en de Gereformeerde t i m m e r m a n 
G.H. van der Wilt kregen toen de opdracht de geldwaarde van de Danne vast te stellen. De 
conclusie van hun r appo r t was, "dat het vaa rwa te r de Danne geene geldelijke waarde 
heeft". De Hervormde ke rkenraad wilde de Danne overdoen aan de gemeente Breukelen-
Nijenrode tegen een schadeloosstelling van ƒ 20. Daarmee stemde de gemeenteraad in.5 3 

Na de verbeter ing van de vaarweg werd jaar l i jks schouw gevoerd en 
schreef de gemeente de grondeigenaren aan om achterstallig onderhoud te 
verrichten. Daartoe behoorde ook Cornelis de Haas en die schreef daarom 
op 5 juli 1891 aan burgemeester en wethouders: "Gelieve te letten op mijn 
beleeft verzoek om eenige tegemoedkoming in de kosten der herstelling van 
de schoeiing langs mijn erf ontstaan door het verdiepen der Danne. Waarom 
zou dit door mij alleen moeten gedragen worden". Dit verzoek zal wel niet 
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gehonoreerd zijn. Op 17 augustus 1891 rapporteerde opzichter J . Brouwer, 
dat de toestand der Danne bevredigend was, met ui tzondering van enige 
ondiepe plaatsen voor de stoepen. Hij adviseerde met het uitdiepen daarvan 
te wachten, tot enige defecte schoeiingen waren hersteld. Onder de elf als 
zodanig genoemde percelen bevond zich ook dat van C. de Haas , die zijn 
schoeiing 6 centimeter terug moest trekken. 

Bij de schouw op 25 augustus 1892 constateerde de opzichter, dat de diepte voor de meeste 
waterstoepen onvoldoende was ten gevolge van he t inwerpen van vuilnis en andere voor
werpen door de eigenaren. De met het oog op de volksgezondheid ingevoerde bepaling, da t 
per 1 mei 1892 geen privaten meer op de Danne mochten uitlopen, was maar door weinig 
aanwonenden nagekomen. Dertig overtreders, waaronder C. de Haas , kregen ber icht van 
B & W, dat zij tot 1 december 1892 de tijd kregen om aan het voorschrift te voldoen. 

Toen in augus tus de cholera naderde, nam het gemeentebes tuur maa t r ege l en om de 
goten en privaten te ontsmetten. Die waren niet voldoende, want tussen 24 september en 4 
oktober 1892 werden er acht gevallen van cholera geconstateerd, waarvan zes met dodelijke 
afloop. Het eerste slachtoffer was de zevenjarige Lamber ta Velis u i t de K e r k s t r a a t . De 
laa ts t overledene van deze zes was de 35-jarige metselaar G.C. de Haas ui t de He rens t r aa t 
(nu nr . 56), die evenals enkele andere slachtoffers Vechtwater gedronken had . De voor
naams te ziektebron voor cholera was het door fecaliën verontreinigde oppervlaktewater .5 4 

1895 -1902 Adriana Jacoba Verbeek, wed. C. de Haas 

Toen vader Cornells in 1895 overleden was, zette zijn weduwe Adriana 
Jacoba Verbeek het bedrijf samen met haar zoons voort. Op 20 december 1895 
schreef zij in op de herbestrating van de "Koekenbuurt van de Dannebrug tot 
het uiteinde nabij Boom en Bosch ter oppervlakte van c a . 356 m 2 en de s t raa t 
vanaf de Dannebrug tot aan de Brugstraat van ca . 200 m2". Haa r vierkante-
meterprijs was ƒ 1,81 met nieuwe stenen of ƒ 0,37 met de oude stenen. E r 
kwamen nieuwe s t raats tenen, want het werk werd gegund aan metse laar 
J. de Kruyff, die met ƒ 1,79 en ƒ 0,38 de laagste inschrijver was.5 5 

In 1900 ging Herman met zijn gezin naar Kerkstraat A 11. De weduwe De 
Haas verhuurde het huis A 219 aan de smidsknecht Jacob de Ridder. Toen 
die in 1901 naar Zeist was verhuisd, trok de naaister Aaltje Vonk, weduwe 
van Hendrik Vermeulen, met haar drie dochters in het huis . 

Cornells (II) de Haas trouwde in 1894 te Utrecht met Elizabeth den Haan , 
die op 24 maar t 1894 naar Breukelen kwam. Van de vier kinderen die zij 
kregen, stierven er drie heel jong. Alleen de in 1904 geboren Cornells bleef in 
leven. Het echtpaar had op allerlei adressen gewoond en vestigde zich in 
1902, na het overlijden van de weduwe De Haas, in het huis Dannegracht 
220. De broers Herman en Cornells de Haas werden toen samen eigenaar 
van de woningen op de hoek van de Dannestraat en de Dannegracht. 

1902 -1924 Herman en Cornells de Haas 

H e r m a n woonde in 1902 op St raa tweg A 147, een winke lpand bij de 
Dannebrug, waar zijn vrouw en dochters de sigarenwinkel van De Bruijn 
voortzet ten. Hij zelf bleef metselaar , evenals zijn in 1886 geboren zoon 
Hendr ik de Haas die op het Korenpad ( thans Willink van Col lens t raa t ) 
woonde, waar hij zijn eigen bedrijf had. 

Cornells (II) de Haas woonde vanaf 1902 op de hoek van de Dannest raat , 
waar hij het metselbedrijf van zijn ouders voortzette. Hij werd in 1924 eige
naar van de beide huizen.56 

1924 -1943 Cornells (H) de Haas 

Omstreeks 1925 heeft metselaar Cornells de Haas de houten beschoeiing 
langs de Danne laten vernieuwen en de gracht opnieuw bestraat . 5 7 Zijn zoon 
Cornells (III) trouwde in 1926 en ging op Dannestraat 219 wonen, waar hij 
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een sigarenwinkel en een administrat iekantoor vestigde. Vader Cornelis 
heeft de woningen uitgebreid, want volgens het kadaster vonden er in de 
d iens t jaren 1924 en 1925 verbouwingen plaats , waardoor de be las tbare 
opbrengst van het pand met ƒ 125 omhoog ging naar ƒ 321 per jaar . 

Op 15 december 1926, twee dagen voor de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis 
in Boom en Bosch, boden de metse laars C. de Haas , A. de Kruyff, A. St ravers en de ge
broeders Vermeulen het gemeentebestuur een rotspartij in het park aan. Andere ambachts
l ieden wilden niet achterbl i jven: de stoffeerders R.N. Landzaa t en M. van H e s t e r e n 
schonken een palm met een zuil, de smid D.A. Takke en schilder W. Vos gaven een wapen
schild voor he t balkon, en de gezamenlijke t immer- en schilderspatroons boden vijf houten 
banken aan voor het park. 

In 1932 verbouwde De Haas zijn beide huizen ingrijpend. Ze kregen er 
een verdieping bij en het hoekhuis werd een winkel-woonhuis met het adres 
Dannegracht 9 (zie Afbeelding 2). De belastbare opbrengst van de huizen 
werd toen ƒ 421 per jaar . Vader Cornelis verhuisde naar het Korenpad nr. 
12, tot hij in 1941 als weduwnaar terugkwam op Dannestraat 10, waar hij in 
1943 overleed. 

Het winkel-woonhuis Dannegracht 9 werd gehuurd door de uit Amster
dam gekomen kapper Petrus Comello. De kapsalon had een oppervlakte van 
4,30 x 4,30 meter. Daarnaast bevonden zich langs de gracht nog een woon
kamer (3,00 x 4,30 meter), een keuken en een magazijn. Op de bovenverdie
ping waren drie s laapkamers. 

Toen Comello in 1936 naar de Herenstraat was verhuisd, vestigde zich op 
22 februari van dat j aa r de bloemenhandelaar A.H. van Steenbruggen in het 
pand. Van Steenbruggen was aanvankelijk t immerman in Aalsmeer. Toen 
hij in de crisisjaren werkloos werd, ging hij bloemen venten . Daarvoor 
kwam hij ook enkele malen per week op de fiets naar Breukelen. Tussen 
de middag dronk hij vaak koffie bij de familie Spee op de Dannegracht. Hij 

Afb. 4. De Dannes t raa t in 1995, gezien vanuit het zuiden (Foto H. van Walderveen, in Foto
archief Histor ische Kring Breukelen) . 
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zag het leeggekomen winkelpand op de hoek, huurde het en begon er een 
bloemenwinkel. Hij woonde er met zijn gezin tot omstreeks 1974. 

1943 -1969 Cornelis (Hl) de Haas 

Het winkelhuis Dannegracht 9 en de woning Dannes t raa t 10 kwamen in 
1943 op naam van de in 1904 geboren Cornelis (III) de Haas . 5 8 Hij werd Kees 
genoemd, evenals zijn vader en grootvader. Tot 1926 was hij boekhouder bij 
garage Van Ekris , maar na zijn huwelijk begon hij een eigen adminis t ra t ie
kantoor in zijn woonhuis Dannes t r aa t 10, waar hij ook enige j a r e n een 
sigarenwinkel had. Omstreeks 1941 kwam de oudste zoon Cornelis bij zijn 
vader op kantoor werken. De kantoorruimte werd in 1954 vergroot. 

Kees de Haas vond naast de zorg voor zijn gezin ook nog tijd voor maat
schappelijke taken. Hij was bestuurslid van de ijsclub, van de Oranjevereni
ging en van de damvereniging. Die laatste lag hem zeer na aan he t har t ; 
j a ren lang leidde hij samen met Gert van Os het jeugddammen. 

Toen omstreeks 1960 na het uitbaggeren van de Danne de beschoeiing van De Haas 
verzakte, werd de schade op kosten van de gemeente Breukelen hersteld. De gemeente zou 
daarna voor een gulden de straat en de wal overnemen. Dat is echter niet doorgegaan, want 
de kwaliteit van het door timmerman Van Schaik verrichte herstelwerk was zo, dat de 
straat spoedig weer verzakte. Toen heeft De Haas de beschoeiing voor eigen rekening laten 
herstellen en zijn eigendom niet overgedragen. Omstreeks 1968 verkeerde de beschoeiing 
voor de huizen Dannegracht 11 en 12 eveneens in deplorabele toestand (zie Afbeelding 3). 

1969 -1994 Cornelis (IV) de Haas 

In 1969 werd Cornelis (IV) de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 4.8.1926) 
e igenaar van de panden, die bij de sectieherziening de k a d a s t r a l e aan
duiding Sectie B nr. 3033 kregen. Hij liet die in 1974 verbouwen naa r een 
tekening van architect C.J. de Jeu, waardoor ook de bovenverdieping van he t 
winkelpand bij het kantoor werd getrokken. De winkel werd vanaf 1975 ge
huurd door boekhandelaar M.N.J. van Kralingen, die er een showroom voor 
kantoormeubelen in had. In 1982 vroeg Kees de Haas een bouwvergunning 
voor het vergroten van de verdieping van zijn pand. Die werd afgewezen, 
m a a r na het indienen van een nieuwe tekening verleende de gemeente op 7 
september 1983 een vergunning voor het overkappen c.q. het maken van een 
verdieping op het platte dak van Dannestraat 10. In juni 1992 was dit werk 
nog niet uitgevoerd. In 1994 sloot Cornelis de Haas zijn kantoor, waarna hij 
zijn panden verkocht aan de heer R. Wiggers. 

1994 - heden R. Wiggers 

Wiggers diende een bouwaanvraag in tot verandering van het pand. Hij 
verkreeg die en na een grondige verbouwing verhuurde hij he t geheel als 
winkelpand aan een textielhandelaar, die er een modezaak vestigde. In 1997 
kreeg Wiggers vergunning voor het bouwen van een woning op het erf a a n 
de Dannegracht tussen zijn pand en het woonhuis Dannegracht 10. 

Noten 

1 In de hiergenoemde aflevering is op blz. 211 in alinea 3 een fout geslopen: de toevoeging "in een huis 
dat niet tot de woonbebouwing aan de Dannegracht werd gerekend" is onjuist, want het huis had in 
1920 nog het adres Dannegracht 220 en daarna Dannegracht 9. Het zuidelijke deel van dit huis had 
het adres Dannestraat 219, dat nadien werd gewijzigd in Dannestraat 10. In de laatste regel van blz. 
222 moet "waar hij zijn bedrijf had" vervangen worden door "waar zijn vrouw haar bedrijf had". 

2 Archief Dorpsgerechten (Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, fol. 14, 
plechtbrief van 600 Carolus guldens capitaal op 24 Januarij 1678 ten behoeve van Seigneur Aelbertus 
ten Hagen, Coopman tot Amsterdam; afgelost den 9e Mey 1694. 

3 Grootvader Gijsbert Willemsz Kaan woonde in Breukelen en werd begraven in de Pieterskerk, 12de 
laag (= rij) nr. 4. Vader Jan Gijsbertsz Kaan en zijn vrouw Hendrickje Crijnen waren al voor 1683 
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overleden. Zij waren eigenaar geweest van een erf met boomgaard op de hoek van de Dannes t raa t en 
de Brouwerij (Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 22.10.1683). Hun kinderen Gijsbert, Goossen en 
Neeltje waren in 1683 al overleden. Alleen hun dochter Jannichje, die met Cors Janssen Slebus ge
t rouwd was, leefde toen nog. De andere erfgenamen van J a n Kaan waren Gijsberts weduwe, Geertje 
Dircx Verwoert, met haar kinderen en kleinkinderen. Van Goossen waren er zijn voorhuwelijkse 
dochter Jannet je die met Jacob Jansz van der Horst getrouwd was, en zijn weduwe die hertrouwd 
was met Dirck Janssen Vuijst, en haar kinderen. De weduwnaar van Neeltje, Hendrik Jansz Spijcker, 
woonde met zijn kinderen in Alphen. 

4 J a n Cornelisze Hoogh verkocht op 22.10.1686 namens de erfgenamen van Cornelis Jansz Hoogh een 
huis van zijn overleden vader in de Klapstraat aan Gysbert Meesen (Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 
365, fol. 148, transportakte d.d. 22.11.1688). Meesen verkocht dit huis (ten noorden van het latere 
Vroeglust) op 17.12.1698 aan Albert van Wees en Judicke Joosten (Archief Historische Kring Breuke-
len, inv. nr. DA 2501, nrs. 1 en 8; Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 241, t ranspor takte d.d. 
21.2.1699). 

5 E r waren vijf kinderen. Dirk Gijsberts Kaan, gedoopt omstreeks 1664, werd zeilmaker te Amsterdam, 
waa r hij op 25.4.1687 trouwde met Gerritje Hendriks de Raadt. In 1688 kregen zij een dochter 
J o h a n n a (ging op 17.7.1721 in ondertrouw met Albert van Wees Jzn en op 2.9.1734 met Andries 
Driessen). Dirk overleed en werd op 29.5.1709 in de kerk te Breukelen begraven. Zijn vrouw werd op 
21.10.1718 bijgezet in het familiegraf (12de laag, nr. 4). De jongere zoon Jacobus werd schipper te 
Breukelen en leefde tot 1756. Dochter Jannichjen Gijsberts Kaan trouwde op 28.11.1675 in de kerk te 
Breukelen met Aelbert Hendriksz van Wees (gedoopt te Buren 1650). Zij lieten hun dochter Maria op 
7.7.1679 dopen in de Westerkerk te Amsterdam en kregen ook een zoon, Gijsbert van Wees. Na 
Jannichjens overlijden ging Aelbert op 22.4.1688 te Maarssen in ondertrouw met Judickje Joosten. 
Die overleed bijna dertien jaar later en werd op 24.2.1701 in de kerk te Breukelen begraven (10de 
laag, nr. 7). Aelbert hertrouwde op 20.11.1701 te Breukelen met Geertrui Fierom, die hij overleefde. 
Zelf stierf hij te Breukelen op 11.5.1739 en werd daar op 18.5.1739 begraven (10de laag, nr. 8). De 
tweede dochter Neeltjen Gijsberts Kaan trouwde met Hendrik Th. Voskuyl en kreeg twee dochters: 
Margrietje en Gerrigje. De derde dochter Maria Gijsberts Kaan trouwde met Broer Martensen, werd 
weduwe en hertrouwde in 1713 met de weduwnaar Kornelis Jacobsz Rap. (Veel van deze gegevens 
kreeg ik van de heer B.F. van Wallene te Kockengen, die ze bij zijn genealogisch onderzoek verzameld 
had.) 

6 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open daags recht gehouden den 12 December 1694. Zie ook H.J. 
van Es, 1996. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 9. Het huis Vecht en Dam tot 1805. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 4, blz. 195 - 208, in het bijzonder blz. 200. 

7 J . van Muiswinkel, 1973. Breukelen en Nieuwer Ter Aa, oude prenten en pren tkaar ten vertellen 
verder. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 14 en 15. 

8 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 54 - 57, t ranspor takte d.d. 15.12.1706 en koopakte d.d. 
16.10.1706. De verkopers waren de weduwe van Gijsbert Jansz Caan, haar zoon Dirck Gijsbertsen 
Caan, haa r dochter Maria Caan en echtgenoot Broer Martensen, haar kleinkinderen Gijsbert van 
Wees, Maria van Wees en echtgenoot Gerrit Cranendonk, Margrietje en Gerrigje Hendriks Voskuyl. 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 97 - 98, d.d. 10.6.1712, geeft een verslag van deze gebeurtenis 
en duidt Jacobus nader aan als "Schipper op het Veer van Breukelen op Utrecht, tegenwoordig 
schepen in den Gerechte van Nijenrode". Zie ook H.J. van Es, 1991. De korenmolen van Breukelen in 
de 17de tot 19de eeuw. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 68 - 80, in het 
bijzonder blz. 73 en noot 31. 

10 Trouwboek Nederdui t sch Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Utrechts Archief, voorheen 
Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 58: "Gijsbert Kaan J M [jonkman = ongehuwd] oud 29 ja ren geassis-
teer t met Jacobus Kaan zijn vader en Cornelia van den Well J D [jongedochter] oud 23 ja ren getoont 
hebbend acte van consent van haar moeder Willemijntje van den Well beyde wonent te Breukelen. 
Alhier in de kerk getrouwt 11 November 1725". "Hendrik van Veeren J M van Loenen en Weijntje 
Kaan geassisteert met haar vader Jacobus Kaan in onse kerke getrouwt 15 May 1729". 

11 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, open Regtdag 11 december 1731. 
12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 97 - 98, d.d. 27.11.1736. Zie ook Van Es, 1991, blz. 73. 
13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 125 verso - 126, plegt van 390 Gulden ten behoeve van 

Monseigneur J a n van Eek op den 8en Julij 1739. Doorgehaald wegens aflossing op 24.11.1754. 
14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 168, "Estimatie huis Dannestraat ten behoeve van Jacobus 

Caen", d.d. 2.8.1741. 
15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open Regtdag den 7e September 1741. 
16 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Jacobus Caan, weduw

naar van Eytje Ehout en Margrietje Centen, jongedochter geboortig van Harmeien met consent van 
haa r vader Rijnier Centen en nog geassisteert met haar moeder Aaltje van Geesdorp bijde wonend te 
Harmeien. Betoon gehaalt om te Harmeien te trouwen op den 27e Januar i j 1742." 

17 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 172, plecht van ƒ 500 ten behoeve van Sinjeur J a n van Eek op 
den 5en Maar t 1742. Bewijs van aflossing vertoond op 24.11.1754. 

18 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 62 - 63v, plecht van ƒ 700 ten behoeve van Teunis van 
Eemeren c.s. en ten lasten van Jacobus Caan op 16 december 1754. Jacobus verklaarde deze som 
schuldig te zijn "terzake van contante aangetelde penningen ontfangen en in zijn oirbaer besteedt tot 
aflossinge van twee plegten voor desen geregte op den 8 July 1739 en 5 Maart 1742 gepasseert". Op 
20.6.1758 liet Teunis registreren, dat de erfgenamen deze schuld hadden afgelost. 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 98v - 101, transport d.d. 19.6.1758 ten behoeve van Adrianus 
Koster en een plecht van ƒ 1000 door Adrianus Koster ten behoeve van Maria van Klaarenburgh, 
weduwe van J a n Johannis van der Horst (afgelost op 24.2.1772). 

20 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, Akte van indemniteit d.d. 17.7.1764 voor Aaltje Kaan oud ruym 
22 ja ren , metterwoon vertrokken onder den Geregte van Beusecom. 
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21 Archief Dorpsgerechten , inv. nr. 368, fol. 120v, es t imat ie , op verzoek van de e r fgenamen v a n 
Margare tha van Houten, d.d. 6.3.1761 van de helft van een huysinge, stallinge en erve aan de Revier 
den Danne; halve waarde 600 gulden. N.B. De oostelijke aanduiding "Holten" was in tussen verwes
terd tot "Houten". 

22 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: Adr ianus Coster, wdnr 
van Margare tha van Holten woonende alhier en Bartje van Dam J.D. geboortig van en woonende te 
Hoorn; ondertr 6 maar t 1762 te Hoorn; alhier in de kerk getrouwd op den 28 m a a r t 1762. 

23 H.J. van Es, 1997. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 12. De huizen Dannegracht 10 
en 11. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, nr. 4,blz. 211 -225, daarin blz. 213 en 214. 

24 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 250v, t ransport van huis en erf op 4.2.1772. De koopcondities 
waren op 14.1.1772 voor notaris Stoesak gepasseerd. 

25 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 31v, t ransportakte d.d. 30.11.1754: Joost van Tricht kocht op 
1.6.1754 de boerderij De Poel van de erfgenamen van Isaac Baron de Cronstroom, generaal der infan
terie ten dienste der Vereenigde Nederlanden en gouverneur van 's-Hertogenbosch en zijn echtgenote 
Trajectina Anna Elisabeth van Tuyl van Serooskerke. Trajectina zal de boerderij geërfd hebben van 
haar vader Jonkheer Reinout Gerard van Tuyl van Serooskerke, die in 1693 eigenaar van het slot 
Zuylen was geworden. Volgens de at las met plattegronden van de bezi t t ingen van de he ren van 
Zuylen omst reeks 1650 behoorden daar toe de boerderijen De Poel (nu S ta t ionsweg 3 en 5) en 
Clarenburg (nu Zandpad 74). 
Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. n r s . 59 t /m 77, 
Uytzettinge van Dorpslasten en Kostergeld: Joost van Tricht betaalt van 1747 tot 1773 ru im ƒ 8 per 
j aa r voor een woning in de Klapstraat. Tevens: Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 136, est imatie 
van een perceel in de Dannestraat d.d. 6.6.1785: Joost van Tricht genoemd als eigenaar van het be
lendende hoekhuis. 

26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 116v - 117, d.d. 3 juli 1793, Acte van aanstel l inge van commis
sarissen tot den ontfangst van den 100 penning: Joost is dan een van de vier gecommitteerden in 
Breukelen-Orttsgerecht. Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, in januar i 1797 Memoire van zodanige 
l eve ran t i e s en Rijlonen welke door hun op Requisi t ie der franse a rmee zijn g e d a a n . Archief 
Dorpsgerechten, inv. nr. 361 (Geregtsrol): Publicatie van het departementaal Bestuur d.d. 30.9.1802 
dat de in 1798 afgezette schepenen weer aangesteld moeten worden en dat ieder gerecht weer op 
zichzelf komt te staan. In het Breukelen-Orttsgerecht zijn dat Jan de Kruyff (eigenaar van Het Sta te 
Wapen) en Joost van Tricht (eigenaar van hofstede De Poel). Als schout Jacob de Jong op 2.10.1802 
de nieuwe schepenen de eed afneemt, is Joost van Tricht daar niet meer bij. 

27 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Antonie van Ginkel j .m . 
geboren onder Woudenberg en wonende te Scherpenzeel, en Stijntje van Tricht , j . d . geboren en 
wonend te Breukelen; getrouwd op 16 November 1783 in de ke rk t e Breukelen door ds. N. Schintzel". 

28 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nrs. 88 - 106, Uytzettinge van Dorpslasten en kostergeld. 
Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, d.d. 4.6.1788: "Lijst van schade aan leveranties en inkwarier ing 
aan Haa r Ed. Mogenden overgegeven, 5823 gld 11 st". Idem, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij 
kunnen dragen in het Klepgeld, getekend 18 november 1790. Idem, inv. nr. 369 op de bladzijde na 
J a n u a r y 1797. 

29 Notarieel Archief (Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 538, akte d.d. 11.1.1799 
voor notaris Cornelis van der Linden die toen in het huis Middendorp in de Herens t raa t woonde. 
Heyltje kreeg "haar Moeders Kleederen Linne of Wollegoed Zilver of Juweelen (. . .) mits egter dat alle 
de gesegde Kleederen of Cieraden van tijd tot tijd zullen worden geemploijeerd en gemaak t tot 
Kleedinge van den Selve minderjarige Dogter". In die tijd werden kledingstukken van volwassenen 
vaak versteld of vermaakt voor de kinderen. 

30 Notarieel Archief, inv. nr. 539, akte d.d. 7.3.1803: huur van "een hofsteede bestaande in zijn Huysinge, 
twee bergen, twee Siertuinen, een Bak Schuur en Vijf en Veertig Morgen zo Bouw, Wey als Hooyland 
a lh ie r onder Breuke len Or ts of Ni jenrodens Gerechte aan de Poeldijk". Ge tu ige was Wi l l em 
Hensbergen. Toen schepen Joost van Rhijn naar elders was vertrokken, werd Marcelis van Bemmel 
op 11.9.1804 in zijn plaats aangesteld tot schepen in het Orttsgerecht. 

31 Notarieel Archief, inv. nr. 544, koopakte d.d. 26.3.1808. Voor het huis nr. 74 in de Dannes t raa t betaalde 
Gijsbert van Zoomeren ƒ 925. Bart van Eijk kocht het huis in de Kerkstraat voor ƒ 200 en J a n Bom 
4 morgen weiland in de polder Otterspoorbroek voor ƒ 1285. 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, akte d.d. 1.8.1809. De verklaring van goed gedrag werd onder
tekend door P.A. Voigt, schout, A.R. Vos en C. van Es, schepenen en J. Lobrij, secretaris. Lodewijk 
Napoleon was van 1806 tot 1810 koning van het door de Franse keizer gestichte Koninkrijk Holland. 

33 Notarieel Archief, inv. nr. 546, akte nr. 13, boedelscheiding d.d. 28.7.1810. Drie boerderijen: "Poeldijk 12 
met 45 morgen land", Oucoop 26 met 14 morgen land tussen Awater en Demmerikse veenschei-
dinge", "Oucoop 22 met 26 morgen land uit de Anxter tot de Veenscheidinge". 

34 J a n van Ginkel (1786 - 1854) trouwde met Hendrica van Woudenberg en betrok boerderij De Poel. 
Deze hofstede lag met 15 morgen land in het Orttsgerecht tussen Het State Wapen en de molenvliet 
aan de Broekdijk en telde ook nog 30 morgen land in de polder Otterspoorbroek van het Breukelen-
Nijenrodegerecht. J a n s oudste zoon, die in 1811 geboren werd, kreeg de naam Anthony en werd boer 
in Maarsseveen. Zijn tweede zoon Jan (1816 - 1892) trouwde met Maria Doornenbal en pachtte de 
boerderij Cromwijk in Oud Aa van de familie Bastert. In 1868 werd J a n eigenaar van Cromwijk (zie 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 124). Vader J a n van Ginkel verkocht 
boerderij De Poel, die toen 34 bunder 94 roeden en 67 el groot was, op 6 oktober 1852 voor ƒ 32 000 
aan Jkvr . J.M.E. van Collen, de echtgenote van Daniël Willink van Collen. De jongste zoon Cornelis 
van Ginkel (1823 - 1897) pachtte na zijn vader de hofstede De Poel, daarna diens zoon Cornelis (geb. 
1862). Deze verhuisde in 1916 naar Weesperkarspel. Op de boerderij aan de Poeldijk kwam toen een 
neef, J a n Christiaan van Ginkel (geb. 1873), die in 1932 boerderij Cromwijk kocht en naa r Oud Aa 
verhuisde. 
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35 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, transportakte d.d. 25.5.1808. Notarieel Archief, inv. nr. 544, akte 
nr. 218, openbare verkoop op 26.3.1808; idem, inv. nr. 546, akte nr. 14, koopcontract d.d. 31.7.1810. 

36 Notarieel Archief, inv. nr. 546, huurcontract d.d. 12.6.1810 van een huis en erve zijnde een brood
bakkerij voor vier jaar tegen ƒ 200 per jaar . De verhuurster is Maria de Jong, wed. Simon Klaarmond, 
de huurder is Frederik Brinkman voor zijn zoon Jan. 

37 Notarieel Archief, inv. nr. 552, akte nr. 17, schuldbekentenis d.d. 7.3.1816. 
38 Notarieel Archief, inv. nr. 554, akte nr. 63, d.d. 14.11.1818. Leendert Hageman (geb. Brouwershaven 

27.8.1788, overl. Breukelen-Nijenrode 24.12.1866) trouwde met Margare tha Elisabeth Kunstman 
(geb. Amsterdam 1785, overl. Breukelen-Nijenrode 9.9.1834). 

39 Notarieel Archief, inv. nr. 555, akte nr. 2, d.d. 4.1.1819. 
40 M.W. Schalij, kandidaat-notaris te Lopik kwam in 1862 als gemeentesecretaris terug in Breukelen, 

waar hij een gezin stichtte en tot 1877 bleef wonen, onder andere op Nieuw Hoogerlust en op Grigia. 
Zijn één jaar jongere broer J a n Jacob Schalij kwam in 1860 als kandidaat-notaris naar Breukelen, 
waar hij in 1876 notaris Snel opvolgde. Hij woonde aanvankelijk in de Herenstraat (nu nr. 40) en van 
1882 tot 1916 aan de Straatweg (nu nr. 51, de winkel van Lodder). 

41 Notarieel Archief, inv. nr. 553, akte nr. 107, d.d. 17.12.1817, houtveiling voor Arend Kok op de buiten
plaats Boom en Bosch: Hageman kocht een tiental bomen (ƒ 9), een partij hakhout (ƒ 14) en een 
perceel hakhout (ƒ 16,75). Idem, inv. nr. 570, akte d.d. 16.9.1834, verkoop van afbraak op Vechtstroom: 
Hageman kocht voor ƒ 6 dakgoten en zonneschermen van het gesloopte huis. 

42 Notarieel Archief, inv. nr. 559, akte nr. 27, Memorie van Verkoop of veilconditien op woensdag 9 april 
1823 des middags twaalf uur ten huize van Jan de Kruyff, kastelein in het Logement het Statewapen 
te Breukelen. Volgens akte nr. 54, koopcontract Vreeden Oord van 13 september 1823, werd Gerrit 
Duur ing te Rotterdam eigenaar van de buitenplaats met ingang van 1 januar i 1824. 

43 Notarieel Archief, inv. nr. 588, akte nr. 25, d.d. 15.4.1850, Proces verbaal van openbare verkoop in 
Logement Het State Wapen, bewoond door F.L. Kubatz, van de overblijfselen van een uitgestrekt 
gebouw, vroeger tot Manege, laats t tot Boerderij met Stalling, Oranjerie en Tuinmanswoning gediend 
hebbende, staande op de Ridderhofstad Nijenrode. 

44 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 3, raadsnotulen 
d.d. 21.12.1852, 30.7.1855, 27.8.1855en23.1.1856. 

45 Johannes Hageman (geb. Breukelen-Nijenrode 23.5.1825) was t immerman te Amsterdam en erfde in 
1866 het huis in de Dannestraat . De kadastrale legger Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis 
te Breukelen) vermeldt onder artikel 45: Leendert Hageman, metselaar, Sectie C nr. 11 huis erf 
2 roeden 50 el, klasse 11, belastbare opbrengst ƒ 75. In dienstjaar (d.j.) 1868 werd dit perceel met het 
huisnummer 183 overgeschreven naar art . 543 t.n.v. Johannes Lodewijk Hageman, t immerman te 
Amsterdam; de belastbare opbrengst van ƒ 75 is doorgehaald en vervangen door in rood erboven 
geschreven ƒ 100. Verkoop vond plaats in d.j. 1886 naar art. 667 nr. 7 t.n.v. Cornelis de Haas en zijn 
zoon Herman de Haas , metselaars te Breukelen-Nijenrode. Hageman was toen nog wel eigenaar van 
het ernaas t gelegen perceel aan de Dannegracht Sectie C nr. 909. 

46 Dirk Frederik Hageman (geb. Breukelen-Nijenrode 17.11.1818, overl. aldaar 24.3.1872) woonde met 
zijn vrouw Christina Wilhelmina van Veen (geb. Ruwiel 1824, overl. Breukelen-Nijenrode 26.10.1854) 
in de Kerkstraat Wijk A nr. 18. In 1859 verhuisde hij naar de Dannegracht Wijk A nr. 152, waar hij tot 
1861 met zijn huishoudster woonde. Hij trouwde met haar en verhuisde naar Dannestraat A 169 ten 
noorden van de Dannebrug. Dirk en zijn tweede vrouw Antonia Cornelia Versteegh (geb. Leersum 
3.4.1820, overl. Breukelen-Nijenrode 3.5.1869) kregen op 1.2.1863 een dochter Mar ia Elisabeth 
H a g e m a n . Zij was zes j a a r oud toen haar moeder overleed. Voor haa r verzorging kwam eers t 
Margare tha Elisabeth Verwey bij haar oom inwonen en in 1871 de dienstbode Alida Johanna Krook 
uit Loenen, die tot juni 1873 bleef. Toen Hageman in 1872 overleed, was zijn dochter negen jaar oud. 
Volgens een brief d.d. 2.6.1872 van de op Vechtstroom-II wonende kostschoolhouder C.N. Klausz aan 
zijn oud-leerling Daniël Scheurleer, maakte Hageman door verhanging een eind aan zijn leven. 

47 Lena Hageman (geb. Vuursche 27.3.1813, overl. Breukelen-Nijenrode 10.8.1872) was weduwe van 
Pieter Verwey en kwam op 18.11.1863 met haar twee dochters uit Amerongen. Ze betrok het huis van 
haar vader, Dannegracht 152 (nu nr. 10), dat ze in 1866 erfde. Zie Van Es, 1997, blz. 219 en 220. 

48 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 5, Raadsnotulen d.d. 24.4.1873 en 16.5.1873. In 
de vergadering van 25.1.1876 besloot de gemeenteraad een terrein langs de Vecht voor ƒ 1200 van de 
heer J A . Matthes te kopen, het voor eenzelfde bedrag te verharden en als losplaats in te richten. 

49 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 200, Ingekomen en uitgaande stukken 1884. 
50 Cornelis de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 1771, overl. Ruwiel 6.12.1833) was de zoon van Sijmen 

de H a a s en Eida Hoogenhout . Hij t rouwde op 5.5.1816 te Breukelen-Ni jenrode met Mijntje 
Vulperhorst (geb. Cothen 1794) en vestigde zich in de gemeente Ruwiel. 

51 Cornelis de Haas (geb. Ruwiel 21.4.1834, overl. Breukelen-Nijenrode 14.3.1895) trouwde met Adriana 
Jacoba Verbeek (geb. Utrecht 25.2.1831, overl. Breukelen-Nijenrode 21.10.1902). De kadastrale legger 
Gemeente Breukelen-Nijenrode vermeldt onder art. 667 t.n.v. Cornelis de Haas en (zijn zoon) Herman 
de Haas, metselaars te Breukelen-Nijenrode het perceel: Sectie C nr. 11, huis erf 2 a 50 ca, belastbare 
opbrengst ƒ 100, gewijzigd in ƒ 196. In d.j. 1896 voor 2/3 aan Adriana Jacoba Verbeek, wed. Cornelis 
de Haas , de metselaffaire uitoefenende. Successie in d.j. 1904 en 1910. In d.j. 1921 scheiding naar art. 
1183 t.n.v. Herman de Haas, metselaar, c.s. (1/2) en Cornelis de Haas, metselaar (1/2). In d.j. 1924 
scheiding naar art. 1253 t.n.v. Cornelis de Haas, metselaar te Breukelen-Nijenrode. 

52 Herman de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 24.11.1862, overl. aldaar 24.5.1927) trouwde met Amelia 
van Zeist (geb. Utrecht 11.10.1855, overl. Breukelen-Nijenrode 1.11.1908). Herman woonde van 1885 
tot 1900 met zijn gezin op het adres Dannestraat 219. Daarna verhuisden zij naar de sigarenwinkel op 
de Straatweg bij de Dannebrug, die hij van Hessel Gijsbert de Bruijn had overgenomen (zie H.J. van 
Es, 1995. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 7. Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jaargang 10, nr. 1, blz. 20 - 32). 
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53 B. Bareids, 1988. Gehar rewar rond de Danne in 1888. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 3, nr. 3, biz. 98 - 106. De gemeenteraad besloot op 31.8.1888 "het vaarwater de Danne, Sectie 
B. no. 225, ter lengte van c a . 225 meter, vanaf de brug in de Rijksstraatweg tot aan de Vecht over te 
nemen van de Nederlandsch Hervormde Armen en daartegen uit te keeren eene schadeloosstelling 
van ƒ 20". De verbetering van de Danne kon op 7.3.1890 aanbesteed worden. Zie H.J. van Es, 1995. 
Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 8. Vervuilde sloten en een te smal vaarwater . 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 4, blz. 220 - 226. 

54 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 208 en 209, Ingekomen en uitgaande s tukken 
in 1892 en 1893. Gerrit Cornells de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 2.12.1856, overl. aldaar 3.10.1892) 
was de zoon van Simon de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 15.10.1823) en Maria Willemse (geb. 
Utrecht 2.2.1826). Gerrit Cornelis was gehuwd en had vier kinderen. Hij zal, gelet op de voornamen, 
familie zijn geweest van metselaar De Haas op de Dannegracht. 

55 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 211, Ingekomen en uitgaande s tukken 1895. 
56 Cornelis de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 28.7.1866, overl. a ldaar 2.1.1943) was metselaar . Hij 

trouwde in 1894 te Utrecht met Elisabeth de Haan (geb. Utrecht 19.11.1867, overl. Breukelen-Nijen
rode 1941). Hun zoon Cornelis (geb. 15.9.1904) werd sigarenhandelaar en boekhouder. De kadast ra le 
legger Gemeente Breukelen-Nijenrode vermeldt onder ar t . 1253: Cornelis de Haas , metselaar Breuke
len-Nijenrode, mede-eigenaar Cornelis de Haas, accountant Breukelen-Nijenrode, Sectie C nr. 11, 2 a 
50 ca, belastbare opbrengst ƒ 196; d.j.1924 bijbouw, belastbaar bedrag ƒ 246; dj.1925 bel. bedr. ƒ 321; 
d.j. 1934 C 11, 2 huizen en erf 2 a 50 ca, ƒ 421; d.j. 1943 successie, d j . 1946 successie, d j . 1955 verbouw, 
bel. bedr. ƒ 446. 

57 Op de foto in de vorige aflevering van dit tijdschrift (jaargang 12, nr. 4, blz. 217, afb. 2) zijn de zware 
houten s taanders en de dekplanken te zien. De inspringende boenstoepen waren niet gemetseld, maa r 
voornamelijk van hout gemaakt . 

58 Cornelis de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 15.9.1904, overl. aldaar 20.12.1969) trouwde op 5.8.1926 
te Breukelen-St. Pieters met Janna Cornelia Bakker (geb. Breukelen-St. Pieters 21.12.1905, overl. 
Breukelen 25.2.1970). Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Cornelis (1926), Gerrit (1928), Elisabeth 
(1933), J a n Cornelis (1939), André (1941), Yvonne (1945) en Robert (1949). 

Aanvulling op een eerder gepubliceerd artikel 
Een kleine keus uit een verzameling plaatjes - A. v a n d e r L i n d e n ( j a a r g a n g 
12, n r . 4, blz. 234 - 238). 

Ik kan enige personen op twee foto's identificeren. 
Afbeelding 1: Links van de lantarenpaal , van links naa r rechts : J a a p de Kruijff 

(metselaar), J a n de Kruijff (metselaar), Gert ?? (opperman, woonde in he t Rooie 
Dorp) en, met hoed, Gert de Kruijff (metselaar); de metselaars hadden hun bedrijf 
aan de Straatweg in Breukelen. Rechts van die lantarenpaal : op de fiets, met hoed, 
G. Boele (molenaar van de Kortrijker molen); de vrouw met een kind op de arm is 
mevrouw Van der Hoven, de brugwachtster. De boot is van beurtschipper Meijer uit 
Kockengen (de broers Cornelis Johannes Meijer en Joannes Lucas Meijer waren 
d a a r be iden schipper ; deze boot werd waarschi jnl i jk geva ren door de eers t 
genoemde, roepnaam Kees). De man met de sokken zichtbaar onder de broeks
pijpen en de handen in de zak is waarschijnlijk de heer De Wit, die in een van de 
drie kleine huisjes bij de Galgerwaardse Brug woonde (maar het zou ook de oude 
heer Van Wees, van de vroegere uitspanning, Stationsweg 24, kunnen zijn), de per
soon met de broekspijpen in de kousen is de heer Van der Hoven, die zijn vrouw 
vaak hielp met he t omhoog draaien van de brug en het van de wal afhouden van 
passerende grotere schepen; de dame op de fiets is Anna van der Horst (Oud Aa). 
De foto is uit 1933. 

Afbeelding 2: De man met pet is H.W. van Wees, en de man op de kaasbrik de 
heer Hoogendoorn uit Portengen (?). 

P. Boele 
Jac. Catsstraat 77, 3881 XM Putten 
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Aan de vergetelheid ontrukt (1) 

A. van Weerdenburg (1905 - 1945) 

Johan Bakker en Arie A. Manten 
Griftenstein 2, 3621 XK Breukelen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de Rooms-Katholieke kerk aan de Straatweg in Breukelen bevindt zich 
rechts van de hoofdingang een op de muur bevestigde hardstenen gedenk
plaat met vier namen. Eén daarvan is die van A. van Weerdenburg. 

Op bevrijdingsdag 5 mei 1945 werd boerenknecht Antoon van Weerden
burg bij Oukoop door de Duitsers neergeschoten. 

In de zomer van 1944 was op bevel van de Duitse bezettingsmacht een 
waterl inie ingericht en onder water gezet. Daarvan maakte ook het ooste
lijke deel van de polder Oukoop deel uit. De kade tussen het droge en het ge-
inundeerde deel van Oukoop liep, op een afstand van circa 60 meter, even
wijdig aan de Oukoperdijk. Om schade door sabotage of andere oorzaken te 
voorkomen, werd een dijkwacht ingesteld door de "Wasserwirtschaft", die 
door de Duitsers was opgericht en waarvoor mannen uit de streek verplicht 
werden bij toerbeurt dienst te doen. 

Het voorschrift was dat er 50 centimeter water op het geïnundeerde land moest s taan; 
enige schommelingen waren toegestaan, maar als de diepte minder dan 30 centimeter was, 
waa r de Wasserwir tschaft dagelijks op toezag, dan moest zo snel mogelijk extra water in
gelaten worden. Dicht bij het huisje van Van Weerdenburg, ongeveer 200 meter ten noorden 
van de Oukoper molen, lag een van de twee duikers, waardoor dan extra water in de polder 
kon worden ingelaten; de andere duiker bevond zich vlak ten zuiden van de toenmalige, 
bij de Angstel gelegen boerderij van Van den Bosch, tussen een boomgaardje zodat hij 
vanui t de lucht niet zichtbaar was. 

Zaterdagmorgen 5 mei; het was mooi weer.De Nederlandse Binnenlandse 
Str i jdkrachten (B.S.) waren de avond daarvoor door hun commandanten op
geroepen zich paraat te houden om na de capitulatie door de Duitsers de orde 
te kunnen handhaven zolang de geallieerde troepen niet waren gearri
veerd. De Duitse bezettingsmacht in Nederland zou die dag een capitulatie

overeenkomst sluiten. De officiële onderteke
n i n g werd ech te r een dag v e r t r a a g d . De 
Nederlandse autoriteiten maakten da t uit
stel niet algemeen bekend. De B.S. waren 
daa rdoo r onvoldoende ge ïnformeerd . De 
Duitse militairen droegen hun wapens nog 
en zouden ze die dag ook gebruiken, met alle 
gevolgen van dien. 

Die ochtend waren ook de B.S. in Vinke
veen paraat . Op de kruising van de Groen-
landse Kade en de provinciale weg Hilver
sum - Uithoorn ontstond een vuurgevecht 
met een groepje Du i t s e r s . Hierbi j k w a m 
één B.S.-er ter plekke om het leven en bij de 
Ringvaar t nog drie. In Vinkeveen werden 
twee B.S.-ers opgepakt, die later op de plaats 
van het vuurgevecht verminkt en vermoord 
werden teruggevonden. 

De B.S. van Vinkeveen hadden assistentie 
gevraagd van die van Nieuwer Ter Aa. 

Afb. 1. Toon van Weerdenburg. Foto in het bezit van 
zijn zoon J . van Weerdenburg, Breukelen. 
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Matheas Grünewald 

HEM AANSCHOUWEND IN ZIJN SMARTE 
VOELDE ZIJ, HOE HAAR DOOR 'T HARTE 
'T FELLE ZWAARD DER DROEFHEID 

[GING 

9-8 V.W.U. 

t 
Gedenk in uwe gebeden de ziel van 

ANTONIUS VAN WEERDENBURG 
echtgenoot van 

HUBERTA THEODORA CORNELIA ALßERS, 
geboren te Loenersloot 10 September 1905, tenge
volge van een noodlottig ongeval plotseling over
leden 5 Mei 1945, te Oukoop, en den 9 Mei d. a. v. 
begraven op het R. K. Kerkhof te Breukelen. 

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel 
de dood welke en plotseling en onvoorbereid is. 
Heer voor die in U geloven, wordt het leven slechts 
verwisseld, niet weggenomen, en terwijl zijn ver
blijf op aarde is beëindigd, wordt hem in de hemel 
een eeuwige woonstede geschonken. 
De arme zal niet altijd vergeten blijven; het ge
duld der armen gaat niet teloor voor immer. 
Bii het aanbreken van de vrede in de heerlijke, 
stralende Meidagen, vroeg God van hem het offer 
van zijn leven tijdens de vervulling van zijn plicht. 
Moge God dit offer aangenaam zijn en veel zegen 
brengen over zijn gezin, zijn echtgenote, zijn nog 
zo jonge kinderen^ en blijvende vrede op aarde 
verzekeren. 

Dierbare echtgenote, lieve kinderen, nu zijt gij wel 
bedroefd, maar eenmaal zal ik u wederzien; dan 
zal uw hart blijde zijn en niemand zal u van uwe 
vreugde beroven. 
Mijne kinderen, vergeet mijn zuchten jiiet; denkt 
aan hetgeen ik voor u geleden, en de zorgen die 
ik voor u gehad heb. Houdt uw moeder in ere al 
de dagen van haar leven. 
Mijn Jezus barmhartigheid. 
Heer geef zijne ziel de eeuwige rust. 

M. A. V A N RIET, Koster, Breukelen. 

Afb. 2. Voor- en achterzijde van het bidprentje ter herinnering aan A. van Weerdenburg . 

Daardoor waren Kees Verbrugge en Teun de Geus gewapend op weg daar
heen over de Oukoperdijk toen ze aan de overzijde van de Geuzesloot, het 
grenswater tussen Oukoop en Vinkeveen, Duitsers een berg grond (bedoeld 
voor de aanleg van de Rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht) zagen 
bestormen waarop Vinkeveense B.S.-ers zaten. De beide Nieuwer Ter Aase 
B.S.-ers beschoten de Duitsers. 

In Oukoop had die ochtend Toon van Weerdenburg dijkwacht, samen met 
de ru im 50 jaa r oude Willem Nab. Toen ze over de kade tussen het droge en 
na t t e deel van de polder Oukoop liepen, hoorden zij plotseling dichtbij he t 
geluid van vuurwapens. Onmiddellijk zochten ze zo goed mogelijk dekking. 

Ook anderen in de omgeving hoorden het schieten en probeerden te ont
dekken wat er aan de hand was. De meesten deden dat vanaf een zo beschut 
mogelijke plek op het erf of vanuit hun huis. Maar de jonge Evert Treur , die 
werkte op de boerderij van zijn zwager Van den Bosch, bij de Angstel, klom 
samen met zijn baas overmoedig zon zes meter omhoog in de twaalf meter 
hoge mast van een windmolen waarmee op dat agrarische bedrijf elektrici
teit werd opgewekt; vandaar overzagen zij een groot deel van het gebied. 

Uit een combinatie van de verschillende getuigenissen kan de gang van 
zaken redelijk worden gereconstrueerd. Bij het horen van de eerste schoten 
waren Van Weerdenburg en zijn collega ter hoogte van Oukoop 16 tegen de 
inundat iedi jk aan gaan liggen. Met een boot s tak een groep Duitse mili
ta iren de Geuzesloot over; twee gingen op patrouille Oukoop in, de anderen 
n a m e n posities in nabij de plek waar ze de boot hadden afgemeerd. Al 
spoedig werden de twee B.S.-ers gearresteerd en afgevoerd. Na enige tijd 
tilde Van Weerdenburg het hoofd een eindje op om de situatie op te nemen. 
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Nab gilde hem toe zich gedekt te houden. Maar Van Weerdenburg had 
Duitse soldaten gezien aan de Oukoopse kant van de Geuzesloot en dat had 
extra schrik gezet. Korte tijd later kwam hij wat omhoog voor een poging om 
naa r de andere, bewoonde kant van de weg te komen, naar de schuur van 
boer G.J. Kooijman. Al heel snel volgde een vuursalvo. Toon van Weerden
burg werd daarbij dodelijk getroffen. Het ging duidelijk niet om een ver
dwaalde kogel, maar om een gerichte beschieting van Duitse zijde. 

De beide B.S.-ers uit Nieuwer Ter Aa werden eerst naar Loenersloot en 
vervolgens naar Utrecht gebracht. Zondag 6 mei kwamen ze lopend daar
vandaan terug, met duidelijke sporen van mishandeling. Ze hebben nooit 
willen vertellen wat er tijdens hun gevangenschap met hen is gebeurd. 

Toon van Weerdenburg was op 10 september 1905 geboren in Oukoop, 
dat toen deel ui tmaakte van de Gemeente Loenersloot. In de gemeentelijke 
bevolkingsboekhouding werd hij ingeschreven als Antoon; kerkelijk s taa t 
hij als Antonius te boek. Zijn ouders waren Cornells van Weerdenburg en 
Lena van Schaik. Op 9 mei 1945 is Toon begraven op het inmiddels ver
dwenen Rooms-Katholieke kerkhof nabij het s ta t ion van Breukelen. Hij 
werd dus slechts 39 j a a r oud. Zijn echtgenote bleef met vijf jonge kinderen 
ach te r , twee dochters en drie zoons, en nagenoeg zonder sociale voor
zieningen; later hertrouwde zij. Eén van haar overgeleverde ui tspraken is: 
"Mijn eerste man trouwde ik uit liefde en mijn tweede man uit nood". 
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A. Turkenburg , 1995. De eerste 5 mei in Vinkeveen. De Proostkoerier (Historische Vereni
ging "De Proosdijlanden"), j aa rgang 10, nr. 2, blz. 14 - 18. 

Gesprekken van J. Bakker met de heren E. Treur en J. van 't Hoff te Breukelen en M. 
Kroon en A. Turkenburg te Vinkeveen (1997). Gesprekken van A.A. Manten met de 
heren W. van den Bosch Sr (1995, 1998) en L. de Haan (1995), beiden uit Oukoop, Chr. den 
Hertog te Nieuwer Ter Aa (1997) en J. van Weerdenburg te Breukelen (1998). 

Aanvulling op eerder gepubliceerde artikelen 
In twee eerdere bijdragen in dit tijdschrift (jaargang 1995, nr. 2, blz. 72 - 73 en 

nr. 4, blz. 232) is geschreven over onze joodse mede-Breukelaars Simon van Zuiden 
en zijn vrouw Sara van Zuiden-Rozeveld, die op 4 september 1942 door de bezettings
autoriteiten gedwongen werden hun woning in Breukelen te verlaten. Zij gingen 
toen naar Amsterdam. Daar vonden zij, zo bleek mij uit de Westerborkkartotheek 
bij het Rijks Instituut voor Oorlogs Documentatie (RIOD), onderdak op verschillen
de adressen: hij op de Ie Leliedwarsstraat 7, zij op Krommewaal 9. Ze zijn ook 
gescheiden van elkaar vanuit Amsterdam naar het kamp Westerbork gebracht. 
Hij was daar maar heel kort en werd al op 28 september 1942 vanuit Westerbork 
op transport gezet naar een vernietigingskamp. Zij ging een klein jaar later op 
transport, op 24 augustus 1943. Beiden stierven ze in Auschwitz drie dagen na 
vertrek uit Westerbork. Dit gescheiden vertrek was ongewoon; meestal werden 
gezinnen gezamenlijk weggevoerd. 

Marjo van Dijk-Witjas 
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Mededelingen van het bestuur 
HKB-voorjaarsledenvergadering op 8 april 1998 met als thema de Breukelse molens 

De voorjaarsledenbijeenkomst van de Historische Kring Breukelen wordt in 1998 ge
houden op woensdag 8 april, 19.30 uur, in het Parochiehuis, Herens t raa t 15 te Breukelen. Na 
de gebruikel i jke kor te huishoudel i jke vergader ing ( jaarvers lagen , b e s t u u r s v e r k i e z i n g 
e.d.) zal in drie voordrachten van elk een half uur door achtereenvolgens de heren A.A. 
Manten, E. Stoop (Woerden) en H.J. van Es het een en ander worden verteld over de ge
schiedenis van de molens binnen het gebied van de huidige Gemeente Breukelen. Leden 
hebben grat is toegang; van niet-leden wordt een entreeprijs van ƒ 5,- gevraagd. 

Bestuursverkiezüig 1998 

Sta tu t a i r zijn op de voorjaarsledenvergadering van 1998 de HKB-bes tuurs leden Mw. 
Th. Wisse-de Boer en de heer G. Versloot aan de beur t van aftreden. Beiden ambiëren geen 
volgende bestuurstermijn. Het bestuur stelt u voor in de vacatures te benoemen Mw. Marjo 
van Dijk-Witjas te Breukelen en Mw. Bep van Schaik-van Kooten te Kockengen. 

Tegenkandida ten voor één of beide vacatures kunnen schriftelijk worden gesteld (p/a 
Mw. C. van Diggelen-Lindhoud) door ten minste tien leden, onder bijvoeging van een door 
de kand idaa t getekende verklaring dat wordt ingestemd met de kandidaa ts te l l ing . 

Historische wandeling door de kern Breukelen, zaterdagochtend 16 mei 1998 

Enkele j a ren geleden hield de HKB enkele historische wandelingen door he t dorp Breu
kelen, waarbij de gids veel wetenswaardigheden vertelde over de geschiedenis van deze 
oude nederzet t ing. Op verzoek is deze wandeling, bijgewerkt naa r de laa t s te geschiedkun
dige inzichten, voor zaterdagochtend 16 mei 1998 opnieuw op het programma gezet. Het ver
t rek is om 10.00 uur vanaf het pleintje voor het gemeentehuis Boom en Bosch. De wandeling 
duur t anderhalf à twee uur , afhankelijk van de hoeveelheid vragen die onderweg worden 
gesteld. Er wordt gewandeld in groepen van maximaa l 15 dee lnemers . Gidsen zijn de 
heren J. Bokma, H.J . van Es en A.A. Manten. Deelname voor leden gra t i s , niet-leden ƒ 5,-. 
Tevoren aanmelden bij Mw. Marjo van Dijk-Witjas, tel . (0346) 262578 is noodzakelijk. De 
aanmelding sluit bij het bereiken van he t aantal van 45 deelnemers. 

Excursie naar kasteel Gunterstein, zaterdagochtend 19 september 1998 

Op zaterdag 19 september 1998, aanvang 10.30 uur, is er een HKB-excursie naar kasteel 
Gunterstein te Breukelen, dat na de recente prachtige res taura t ie van de gobelinzaal nog 
meer een bezoek waard is. De omvang van de groep is beperkt tot maximaal 30 deelnemers . 
De volgorde van aanmelding bij Mw. Marjo van Dijk-Witjas, tel . (0346) 262578 bepaa l t wie 
er mee kunnen . Als de belangstell ing groter is, zal een wachtli jst worden aangelegd en 
deze excursie in 1999 hopelijk nog een keer worden herhaa ld . De deelnamepri js is voor 
leden ƒ 5,- en voor niet-leden ƒ 10,-. Het batig saldo van deze excursie zal worden gestort in 
het restaurat iefonds van Gunterstein. 

Lezing in Kockengen, dinsdagavond 22 september 1998 

Dinsdag 22 september 1998, aanvang 20.00 uur, heeft de HKB een lezingavond georgani
seerd in Kockengen, verenigingsgebouw Irene, Wagendijk 4 3 . Sp reke r is de hee r A.A. 
Manten, over he t onderwerp de Stichtse burgeroorlog van 1481 - 1483. Er heersten in onze 
omgeving toen toes tanden vergelijkbaar met die in he t voormalige Joegoslavië nog m a a r 
kort geleden, met Frederick VI Uten Hamme heer van Portengen en Laag-Nieuwkoop als 
aanvoerder van de troepen van bisschop David van Bourgondië, J a n III van Montfoort en 
Kockengen-Montfoorts als voorman van de tegenstanders en Dirk II van Zuylen van de 
Haar , heer van het Kockengen-De Haargerecht , als slachtoffer tussen de part i jen in. HKB-
leden hebben gratis toegang tot deze lezing; niet-leden betalen een entreeprijs van ƒ 5,-. 

Herdenking L.C. Du dok de Wit (Kees de Tippelaar), vrijdagmiddag 2 oktober 1998 

De beschikbare ru imte maak t he t noodzakelijk dat bij de jaar l i jkse h e r d e n k i n g van 
L.C. Dudok de Wit m a a r een beperkt aanta l mensen, op uitnodiging, de herdenkingsrede 
kan bijwonen. Tot dusver werd daartoe, in aanvulling op een klein aan ta l vaste genodig
den, gekozen voor een bepaald, steeds wisselend segment uit de Breukelse samenleving. 
Omdat op die manie r diverse mensen misschien nooit aan bod komen, kan voor de her
denkingsrede op vrijdag 2 oktober 1998 iedere belangstellende die binnen de Gemeente 
Breukelen woont schriftelijk een uitnodiging aanvragen. Dat moet gebeuren, tussen nu en 
31 augus tus 1998, bij de secretaris van de Commissie Jaarl i jkse Herdenking L.C. Dudok de 
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Wit, de heer M. Verkuil, Niftar lakestraat 1, 3621 GT Breukelen. Als er meer belangstel
lenden zijn dan beschikbare plaatsen, zal om de plaatsen worden geloot. De herdenkings
rede van 1998 zal het karakter hebben van een diavertoning met gesproken toelichting. 

Najaarsledenbijeenkomst in Breukelen, woensdagavond 28 oktober 1998 

De najaarsledenbijeenkomst van de HKB is op woensdagavond 28 oktober 1998, aan
vang 20.00 uu r in he t Parochiehuis, Herens t raa t 15, Breukelen. Spreker is de heer Wim 
Meulenkamp uit Utrecht over theekoepels in de Vechtstreek, met dia's. De toegangsprijs is 
voor leden van de HKB ƒ 5,-, niet-leden betalen ƒ 10,-. 

Brandspuit«nhuisje wordt verplaatst 

Op vrijdag 13 februari 1998 hakte wethouder G.A. Kolfschoten van de Gemeente Breuke
len de eers te steen u i t he t brandspui tenhuis je dat al s inds 1869 in de schaduw van de 
Pieterskerk op het Kerkplein staat . Het wordt afgebroken om plaats te maken voor de bouw 
van he t nieuwe gemeentecentrum van de plaatselijke Nederlandse Hervormde Gemeente. 

Rond he t verwijderen van deze eerste steen werd een kleine show opgevoerd, waa raan 
zelfs twee ant ieke brandspui ten deelnamen. Een ongewone gang van zaken bij het slopen 
van dit pandje, waaraan zoveel dorpse herinneringen zijn verbonden. Het wordt echter be
grijpelijk wannee r men weet dat dit historische en sfeerbepalende brandweerhuis je een 
stukje verderop op het Kerkplein, meer naar de Straatweg toe, in oude luister en met zoveel 
mogelijk gebruik van he t oorspronkelijke mater iaa l , door aannemer J .P . den Har tog zal 
worden herbouwd. 

Om he t brandspuitenhuisje te behouden en de herbouw mogelijk te maken, werd op 27 
maar t 1997 de Stichting Behoud Brandspuithuisje Breukelen opgericht. In het bestuur hebben 
zit t ing vertegenwoordigers van de oprichters (de Kerkvoogdij van de N.-H. Gemeente, de 
Dr R. van Luttervel t Restaurat ie Stichting en de Historische Kring Breukelen) en enkele 
par t i cu l ie ren . Voorzit ter van de Stichting is J h r Mr W.H.D. Quarles van Ufford, wiens 
overgrootvader, Daniël Willink van Collen, in 1869 he t b randspu i tenhu is "als een blijk 
van belangstel l ing en tot aandenken tengeschenke" aanbood (zie dit tijdschrift, j a a rgang 3 
[1988], nr. 2, blz. 49 - 54). Het Comité van Aanbeveling van de Stichting telt een indrukwek
kende rij Breuke laars die de doelstelling van de Stichting met hun naam bekrachtigen. 

De PR- en Sponsorcommissie van bovengenoemde St icht ing organiseerde de ludieke 
s t a r t van de demontering van he t gebouwtje en is al enige tijd bezig met het maken van 
plannen om in de komende maanden de herbouw volop in de publiciteit te plaatsen en de be
nodigde gelden bijeen te brengen. Een belangrijk onderdeel van deze actie zal onder meer 
zijn de verkoop van "baksteentjes", waardoor velen zich dan symbolische "mede-herbou
wers" van he t herrezen brandspuitenhuisje zullen kunnen voelen. 

Het bankrekeningnummer van de Stichting is 304642673. Helpt u mee? 
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Herdenking van voor de gemeenschap gevallen personen in/uit de Gemeente Breukelen 

In he t verleden is er binnen de HKB een discussie geweest over een waardige gedenk
plaa ts voor mensen die hun leven hebben gegeven voor de gemeenschap. Deze discussie is 
toen verzand, omdat het moeilijk bleek goede criteria te vinden wie wel en wie niet voor ver
melding op die p laa ts in aanmerking zouden komen. 

In 1997 kwam door een initiatief van een van onze leden een contact tot s tand tussen de 
Vereniging Veteranen Breukelen ( W B ) en de HKB. Bij de W B bleek een overeenkomst ige 
wens te bes taan als bij de HKB. Veruit de meeste Nederlandse gemeenten/s teden/dorpen 
hebben een gedenkplaats voor gevallenen. Het is een zaak van his tor ische rechtvaardig
heid dat wij niet achterblijven. Wat de criteria betreft kunnen we ons t h a n s aans lu i ten bij 
de in de praktijk ruim getoetste aanbevelingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: 

Militairen van Zee-, Land- en Luchtmacht, gesneuveld tijdens de oorlogshandelingen in en rond 
Nederland in mei 1940. Militairen van KNIL en Koninklijke Marine, gesneuveld tijdens de oorlogshan
delingen in Nederlands-Indië. Leden van de Koopvaardij en andere zeevarenden, gesneuveld tijdens 
de Tweede Wereldoorlog buiten Nederlands grondgebied. Allen die zijn omgekomen bij de bevrijding 
van het Koninkrijk, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. 
Burgers omgekomen ten gevolge van de oorlogshandelingen of handelingen van de bezetters tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië tevens de revolutionaire periode na de bevrijding. 
Allen die in de jaren 1940-1945 zijn omgekomen als gevolg van verzetsacties tegen de bezetters. Allen 
die zijn omgekomen in concentratie- en interneringskampen en tijdens gedwongen tewerkstelling. 
Militairen omgekomen na de Tweede Wereldoorlog tijdens acties in Indonesië en Nieuw-Guinea. 
Militairen omgekomen tijdens vredesmissies waartoe door internationale organisaties is besloten. 

Gedacht wordt aan een eenvoudige gedenkplaats op een redelijk centra le plek in de 
woonkernen (Breukelen, Kockengen, Nieuwer Ter Aa), vooralsnog te beg innen m e t één. 
Over de vormgeving daarvan moet nog verder worden nagedacht/gediscussieerd. Op h e t 
gekozen object moet voor elke te herdenken persoon een soort "visitekaartje" k u n n e n wor
den bevestigd met naam en enige biografische gegevens. Dit systeem biedt de mogelijkheid 
later namen toe te voegen zonder dat grote ingrepen in de gedenkplaats nodig zijn. 

Door de inrichting van een of meer gedenkplaatsen willen we besl is t n ie t s t imuleren 
dat de p laa ts van de jaarli jkse dodenherdening op 4 mei wordt verlegd. Die keuze is aan 
anderen , zoals gemeentebestuur en Oranjevereniging. Desgewenst moet de gedenkp laa t s 
daarvoor niet temin in principe wel geschikt zijn. 

Beide besturen hebben besloten te zamen op basis van de hier voorgestelde beleidslijnen 
een nader , concreet plan te gaan ontwikkelen. Suggesties van leden zijn welkom! 

Ledenaantal Historische Kring Breukelen 

Per einde 1997 had de HKB 769 betalende leden (7 minder dan aan he t eind van 1996), 
waarvan er 651 (84,7%) binnen de Gemeente Breukelen woonden. Bovendien hadden we 15 
(15) rui l l idmaatschappen en 15 (14) betaalde abonnementen op ons tijdschrift (ter vergelij
king zijn tussen haakjes de cijfers over 1996 toegevoegd). 

Na de gebruikeli jke afboekingen (wegens overlijden, opzeggen of royemen t ) en bij
boekingen (nieuwe leden vanaf 1 januar i 1998) per 31 december s ta r t te de nieuwe lijst met 
753 betalende leden (1 januari 1997: 751). Onder de leden per eind 1997 waren 567 (572) man
nen, 195 (198) vrouwen en 7 (6) onpersoonlijke leden (scholen, instel l ingen, bedrijven). 

De geografische verdeling van het ledenbestand was als volgt: 
Breukelen-Centrum + Noord 367 (383) = 47,7 % 
Breukelen zuid van de oprit naar de hoge brug 72 (74) = 9,4% 
Breukelen oost van de Vecht (Zandpad - Scheendijk) 33 (31) = 4,3 % 
Breukelen west van he t Amsterdam-Rijnkanaal 32 (30) = 4,2 % 
Nieuwer Ter Aa (incl. Oukoop) 37 (39) = 4,8 % 
Kockengen (incl. Portengen, Spengen, Laag-Nieuwkoop) . 110 (104) = 14,3% 
Breukeleveen 8 (9) = 1,0% 
Buurgemeenten (excl. Breukeleveen) 49 (45) = 6,4% 
Overig provincie Utrecht 18 (19) = 2,3 % 
Nederland buiten provincie Utrecht 41 (40) = 5,3 % 
Buitenland 2 (2) = 0,3 % 

Samenvoeging van archiefdiensten 

Het Rijksarchief in de provincie Utrecht en de Gemeentelijke Archief- en Fotodiens t 
Utrecht, beide gevestigd aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht , zijn per 1 janu
ari 1998 samengevoegd tot Het Ut rech t s Archief. Het nieuwe te le foonnummer is 030 -
2866611. Tot archivaris is benoemd de heer J . Jamar . 

Zaterdag 16 mei a.s. heeft Het Utrechts Archief een open dag voor alle belangstel lenden. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 1, 1998 



©ü m 

dat uji j een groot en ueelzijdig fo to-arch ie f hebben? 

Oude foto's, recente dorpsgezichten, schoolklassen, 

te ueel om op te noemen ! 

Uan uerscheidene zijn desgewenst afdrukken te bestellen. 

Uerder zijn de meeste 

oude nummers en jaargangen 

uan het tijdschrift nog (soms met korting) leuerbaar. 

Ook onze mapjes met prentbr ie fkaar ten 

hebben ujij in uoorraad, 

euenais de boeken ouer Kees de Tippelaar 

en ouerde geschiedenis uan de 

Gereformeerde Kerk uan Breukelen. 

En nog meer interessante zaken. 

Kom eens een kijkje nemen op dinsdagauond 

in Boom en Bosch (souterrain), tussen 19.30 en 22.00 uur. 

/IfeutoÉ) a 



TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

Jaargang 13 - nummer 1 

Inhoud 

Redactioneel 3 

Kraayenestersluis moet operationeel blijven 
Arie A. Manten 4 

Trekschuit- en beurtveerdiensten in de Vechtstreek (1) 
J.G. Bokma 10 

Portengen-Nijenrodesgerecht 
Arie A. Manten 20 

De buurtschap Portengensebrug in de eerste helft van de 20ste eeuw 
A. van der Linden en Arie A. Manten 29 

Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 13. Het hoekhuis 
Dannegracht 9 / Dannestraat 10 

Henk J. van Es 35 

Aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen 50, 53 

Aan de vergetelheid ontrukt (1). A. van Weerdenburg (1905 - 1945) 
Johan Bakker en Arie A. Manten 51 

Mededelingen van het bestuur 54 

© 1998 Historische Kring Breukelen 

Afbeelding op de voorkant van het omslag: De kerk te Ter Aa, kopergravure 
van een onbekende graveur naar een tekening van Jan de Beijer (eig. T. de 
Gier te Breukelen). Uit: Nederlandsche tafereelen of eene keurige verzame
ling van zeer fraaije gezigten in en omtrent de Zeven Vereenigde Nederland
sche Provintiën - 900 kopergravures naar J. de Beijer, 1792, 9 delen; daarin 
deel 7, nr. 49. 


