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Breukelen in 1681: de kaart van Bernard de Roij 

A.H. Verroen t 
Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, 3621 GJ Breukelen 

Wie belangstelling heeft voor de situatie in het verleden, komt al gauw tot 
de ontdekking dat onze kennis over de ontwikkeling van de plaatselijke topo
grafie nogal beperkt is. Er bestaan niet zoveel bronnen die inlichtingen 
kunnen geven over de ruimtelijke ordening in vroeger eeuwen. Drukwerken 
zijn er ruim vijfhonderd jaar, maar dat wil helaas nog niet zeggen dat er 
vanaf het begin ook een nauwkeurige beschrijving van de omgeving werd 
vastgelegd. Op oude kaarten vinden we pas nâ 1550 een beetje informatie 
over de topografie. Na 1850 verschijnen pas de echte topografische kaarten. 

Als de plaatselijke situatie ouder is dan zo'n vijf eeuwen, zoals in Breuke
len het geval is, blijkt het al heel moeilijk om te achterhalen hoe die ontstaan 
en gegroeid is. Oude handschriften gaan immers vooral over de kerk, het 
bestuur, eigendomsrechten, grenzen en belastingen in de Middeleeuwen. 

Tenslotte kunnen sporen in de bodem aanwijzingen geven, waaruit 
kan worden opgemaakt hoe de ontwikkeling in het verleden is gegaan. We 
moeten echter bedenken dat daarbij ook de interpretatie een rol mee gaat 
spelen; niet iedereen waardeert de gegevens op dezelfde manier. Wat de 
één onbelangrijk vindt, kan voor een ander juist de basis vormen voor een 
nieuwe theorie. Ook kunnen er soms nieuwe inzichten groeien door een 
combinatie en opwaardering van diverse details, waaraan men vroeger 
geen nadere aandacht schonk. 

Het artikel dat Arie Manten vorig jaar in dit tijdschrift publiceerde over 
de dijkaanleg om het Ronde Dorp van Breukelen in de 11de en 12de eeuw is 
een voorbeeld van het schetsen van een andere situatie dan men eigenlijk 
zou verwachten.1 Ook ik zat zo vast aan het beeld dat rivierdijken evenwijdig 
aan een rivier lopen, dat ik er nooit aan had gedacht dat het er in het begin 
van de dijkenbouw heel anders aan toe ging. Lezen in een enkele jaren 
geleden verschenen standaardwerk over de waterstaatgeschiedenis2 was 
daarom heel verhelderend. Over het gebied van de grote rivieren kort na het 
jaar 1000 wordt daar onder meer gezegd: 

"De eerste kaden werden niet langs de rivier, m a a r dwars daarop aangelegd . . . Zo'n 
zijkade of zijdwende liep aan de andere kant van de oeverwal door en diende in de eerste 
plaats om de toestroming van water uit de hoger gelegen buurnederzett ing te beletten. De 
volgende s tap vormde de aanleg van een achterkade, die dwars op de zijdwende stond. Deze 
bood bescherming tegen he t overstromingswater dat door de kom zijn weg zocht. Samen 
m a a k t e n zijdwende en ach te rkaden he t mogelijk he t akker land uit te breiden over de 
lagere gedeelten van he t aan de komzijde gelegen deel van de oeverwal."2 

Bij zijn artikel publiceerde Manten een met het noorden naar boven ge
draaide reproductie van de kaart die Bernard de Roij in 1681 van Breukelen 

Op 29 maar t 1998 overleed Andre Verroen, sinds enige tijd een actief 
medewerke r van onze Historische Kr ing Breuke len . In februar i 
diende hij he t manuscript van het bijgaande artikel in bij de redac
tie. Er kwam commentaar op, dat door de heren H.J . van Es en A.A. 
Manten grondig en uitvoerig met hem werd doorgenomen, waarbij 
concreet en met volledige ins temming van de au teu r werd afge
sproken hoe het artikel door hem zou worden herzien. Tot ons groot 
leedwezen heeft Verroen die taak niet meer zelf kunnen afronden. 
M a n t e n en Van Es hebben dat werk vervolgens voor hem afge
m a a k t . Mede als een hommage aan een gewaardeerd meedenker 
wordt de eindversie van zijn verhaal hierbij afgedrukt. (Redactie) 

ÜÉteg*a^ 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 2, 1998 



58 

tekende, met daaraan toegevoegd de namen van de dijkgedeelten (zie Afbeel
ding 1). Ik heb lang naar dat kaartje zitten kijken. Het is ook op zichzelf in
teressant, omdat dit de eerste topografisch-kartografische 3 afbeelding van 
het dorp Breukelen is. Maar wie daarop zoekt naar de ronde vorm van het 
oerdorp Breukelen, merkt dat er in 1681 meer sprake was van een driehoek 
dan van een cirkel. Uit het kaartje op zich is, zonder steun van wetenschap 
uit andere bronnen over de ontwikkeling van deze nederzetting, zelfs niet 
meer duidelijk af te leiden waar het Ronde Dorp van Breukelen precies 
gezocht moet worden. 

De kaart van De Rojj 

De Roij was een Utrechtse landmeter en kartograaf. We mogen dan ook 
aannemen dat hij de situatie juist heeft weergegeven en dat de topografische 
informatie betrouwbaar is. Hij geeft zelfs aan dat er bomen stonden langs 
Den Heerenwegh (de "achterkade", nu de Straatweg), bij de Poeldijck (nu 
Stationsweg), langs Die Kerckgraft (Kerkgracht) en op het land bij de Danne. 

Weliswaar geeft zijn kaart van het dorp Breukelen de situatie in 1681 
weer, dus vele jaren na de bedijking die het onderwerp vormde van het 
eerder aangehaalde artikel van Manten.1 Maar vroeger werd er aan de 
infrastructuur meestal alleen iets toegevoegd en werd slechts zelden iets 
daarvan verwijderd. Er was immers ruimte genoeg om iets nieuws aan te 
leggen zonder het oude eerst af te breken. Er kunnen op de kaart dus nog 
sporen van oude situaties te zien zijn. 

Alleen mogen we niet vergeten dat deze kaart gemaakt werd kort na de 
door het Franse leger in het Rampjaar 1672-1673 in Breukelen aangerichte 
verwoestingen. Het was bovendien nog slechts een soort voorloper van de 
kadastrale kaart. De Roij gaf met nummers de erven aan die langs de Kerk-
gracht/Danne gelegen waren en voegde een lijst bij met de namen van de 
eigenaars. Mogelijk heeft de kaart dienst gedaan bij het regelen van schade
vergoedingen tengevolge van het Rampjaar. 

Het origineel van de "grond-Caerte van het Dorp van Breuckelen, waer op aengewesen 
worden de Erven die langs de Kerckgraft sijn gelegen met de namen der Eijgenaars . . ." 
is te zien op de kaartenzaal van de Vakgroep Kartografie van de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen der Universiteit Utrecht, in de Uithof. Omdat ik daar in januari toch moest 
zijn, ben ik deze kaart eens gaan bekijken en bewonderen. Hij is niet gedrukt, maar be
staat alleen als manuscript, en is met waterverf ingekleurd. Met kleuren zijn aange
geven: water in blauw, gebouwen in rood, wegen in geel, begroeiing in groen. Het formaat 
is 51,5 bij 96 centimeter en de schaal is ongeveer 1 : 1500 (6,6 centimeter is 100 meter). De 
Roij maakte gebruik van een kaart op dezelfde schaal die hij drie jaar eerder maakte van 
de "Ridderhofstat Nienrode en de Ambaghtsheerlijckheijt van Breukelen".4 

Bij een oude kaart van een bekend gebied heb ik altijd de neiging om te 
gaan zoeken naar herkenningspunten en opmerkelijke dingen. Het is 
aardig om daarop wegen, straten, stegen en gebouwen te zien die nu nog 
steeds bestaan. Vaak waren die omgeven door inmiddels verdwenen wegge
tjes, waterlopen of gebouwen. Dan blijkt uit de oude situatie in welke mate 
de omgeving veranderd is. De later merkwaardig lijkende ligging van een 
gebouw of weg kan soms vanuit zo'n oude situatie worden verklaard. 

Op de kaart van De Roij kunnen we bijvoorbeeld zien dat er in 1681 op de strook grond 
die nu gedomineerd wordt door de Hazeslinger, alleen aan de Herenstraat en de Straatweg 
enkele gebouwen stonden. Ook langs het noordelijke stuk van de Heerenwegh (nu Straat
weg, bij Manten de noordkade) was nog nauwelijks bebouwing aanwezig. Aan de Vecht
oever stonden toen bij de Brugstraat al enkele gebouwen, hoewel niet zo dicht bij de rivier 
als thans het geval is. Voorbij de derde steeg van Herenstraat (toen Clapstraat) naar de 
Vecht waren de achterterreinen van de huizen aan de Herenstraat nog onbebouwd. 

Moeilijker is het om te zoeken naar sporen op de kaart die iets kunnen 
signaleren omtrent de ouderdom van buurten, gebouwen, wegen of water-
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lopen. Afhankelijk van het landschap dat de mens aantrof, zijn oude 
structuren nogal eens gebogen en grillig van vorm. Planmatige jongere 
structuren zijn over het algemeen rechtlijniger. Dat houdt verband met de 
inschakeling van landmeters bij de verdeling van het land. Zo is op de kaart 
van De Roij te zien dat de rivier de Vecht een natuurlijk karakter heeft, 
evenals de Danne. Ook het bochtige verloop van het zuidelijke deel van de 
Heerenwegh (de oude zuidelijke Vechtdijk of zijdwende) duidt op een 
beïnvloeding door natuurlijke factoren. Toen die dijk in de diepe Middel
eeuwen werd aangelegd, kwam er geen landmeter aan te pas en hoefde men 
niet met individuele grondgebruikers rekening te houden, omdat daar zo'n 
beetje de grens tussen cultuurgrond en wildernis gelegen zal hebben. 
Hooguit liep er misschien een pad. 

Het gebied ten zuiden van de Danne 

In de vroege Middeleeuwen werd dicht bij een nederzetting op de stroom-
ruggronden van de Vecht akkerbouw beoefend; de bodem (lichte klei op een 

Afb. 1. De k a a r t van het dorp Breukelen, gemaakt door Bernard de Roij, 1681, in de weer
gave zoals die eerder in dit tijdschrift werd toegepast, jaargang 12 (1997), nr. 1, blz. 21 . 
Enke le gebouwen zijn ingekleurd en verwijzingsletters toegevoegd. Verklar ing: boven A = 
Pie terskerk , naas t B = Sprockelenburg, rechts van C = villa tussen Claps t raa t en Vecht, 
rechtsonder bij D = he t Regthuys, boven E = Het Keyserrijck, F = knik in de weg bij he t punt 
waar he t oorspronkelijke toegangspad van Boom en Bosch begon, G = brouwerij. 
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zandige ondergrond) was er daar zeer geschikt voor. Dat land noemde men 
het hoge land of de eng. Achter het akkerland lagen de gemeenschappelijke 
weilanden (de weyden) en daar weer achter de hooilanden (de maden of 
maten). De woeste gebieden met klei op veen of met een regelmatig begaan
bare veengrond (aan de rand van de grote veenwildernissen) kon vaak ook 
nog voor bepaalde doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor extensieve 
beweiding; die noemde men velden.5 

Het oudste stuk van de Vechtdijk ten zuiden van het dorp Breukelen werd 
volgens Manten aangelegd als een kade haaks op de rivier. Daarop werd ver
volgens een dijkpand aangesloten dat naar het noorden liep tot aan de 
Danne. In de 15de eeuw werd voor de hele Vechtdijk ten zuiden van het dorp 
nog de naam Dandijk gebruikt. Het doel van deze dijkaanleg was de water
kering van een flink stuk land ten zuiden van het dorp, zodat daar akker
bouw mogelijk werd. 

Het aldus ingedijkte gebied werd in verschillende stukken opgedeeld.6 Het perceel 
nabij het punt waar de Heerenwegh definitief naar het zuiden afboog, richting Utrecht, 
werd de Sint-Anthonisakker genoemd; het bleek bij nader onderzoek kleiner te zijn ge
weest7 dan aanvankelijk werd gedacht6 en bood plaats aan een wegkapelletje gewijd aan 
de Heilige Anthonius.8 De naam Anthonisakker zal niet verder teruggaan in de tijd dan 
het derde kwart van de 15de eeuw. Sint-Anthonius gold als een heilige die bescherming kon 
bieden tegen de pest. Behalve op de zuidelijke oever van de Danne stonden er tot in de 17de 
eeuw nauwelijks andere gebouwen op het hoge land tussen Danne en zijdwende. 

Dwars door dit gebied liep, over de hele afstand tussen de Danne en de 
zijdwende, een weg met daarin twee knikken. Het noordelijkste stuk van de 
weg, bij de door De Roij op zijn kaart ingetekende bebouwing, lag vrijwel in 
het verlengde van de Herenstraat. Daar is nu de Dannestraat, die eindigt ter 
hoogte van de Brouwerij en dan een knik maakt naar het zuidzuidwesten 
(bij de op de kaart bijgeschreven letter E). Voor het deel dat daarna volgde, 
gebruikte De Roij een ander wegsymbool, waarschijnlijk omdat de weg er 
overging in een pad. Een onderbroken lijn naast een getrokken lijn wordt 
ook tegenwoordig nog op kaarten gebruikt voor een weg van mindere kwali
teit. Dicht bij de zijdwende lag de tweede knik; vandaar zuidwaarts zien we 
bij De Roij weer het normale wegsymbool (bij de letter F op de kaart). 

Een knik in een oude weg duidt er vaak op dat men bij de aanleg, lang 
geleden, rekening moest houden met aanwezige bebouwing. Maar in dit 
geval lag het anders. De weg werd kort vóór 1681 verlegd omdat de eigenaar 
van het intussen aan de Vecht gebouwde huis, later Boom en Bosch geheten, 
een grotere tuin wilde hebben.9 Vandaar dat in 1681 de kwaliteit van het 
tussenstuk nog slecht was. Op de kaart van De Roij is ook te zien dat de 
oorspronkelijke, rechte oprijlaan van het huis Boom en Bosch naar de zuide
lijkste knik leidde. Vandaar kon men via de aansluiting op de Heerenwegh 
gemakkelijk naar Utrecht of naar de Breukelse kerk reizen. Pas na 1848 
werd de tegenwoordige toegangsweg van Boom en Bosch aangelegd, direct 
naar de knik aan het eind van de Dannestraat, waar altijd de noordgrens 
van het landgoed Boom en Bosch heeft gelegen. Aan de topografie op de 
kaart van De Roij is te zien dat ten noorden van de Brouwerssteeg (thans 
Brouwerij) in 1682 een boomgaard lag. 

De Brouwerssteeg voerde naar het bij de Vecht gelegen pand van de Breu
kelse bierbrouwerij (bij G in Afbeelding l).10 We weten dat daar vóór 1560 ook 
een pottenbakker en een glasmaker hun beroep uitoefenden.11 

Bij de brug in de Dannestraat lag in de zuidwesthoek de hofstede Het 
Keyserrijck, waarvan de geschiedenis teruggaat tot (vermoedelijk ruim) 
vóór 1512.12 De Roij tekende een breder erf aan de Dannezijde van Het 
Keyserrijck (het ingekleurde pand boven de E in Afbeelding 1). Bij de 
kruising van weg en water geeft De Roij geen bijzonderheden (bijvoorbeeld 
een teken om een brug aan te duiden), alleen laat hij zien dat het er smaller 
was. 
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Brugstraat 

Tegenover He t Keyserrijck, op de noordoever van de Danne en aan de 
westkant van de Dannestraat stond een groot gebouw, een van de grootste 
van het hele dorp. De Roij noteerde voor dat huis dezelfde eigenaar als voor 
het naastgelegen dwarshuis in de Brugstraat ( thans in het zuidoosten van 
de Kerkbrink); beide gaf hij het nummer 13. Mogelijk was het een binnen de 
dorpsbebouwing gelegen boerderij, zoals er in het Middeleeuwse Breukelen 
meer zijn geweest. 

Doordat de Brugst raa t en de Achterstraat ( thans de zuidrand van de Kerkbrink) beide 
min of meer evenwijdig lopen aan de Danne, liggen ze niet precies in e ikaars verlengde. 
Daardoor lijkt het of de Brugstraat vanaf de Vecht recht naar het dubbele pand in de zuid
westhoek van Dannest raat en Achterstraat toe loopt. Het lijkt me niet dat daar een diepere 
oorzaak aan te gronde ligt. 

Op de andere hoek van Dannestraat en Brugstraat stond een middelgroot 
huis, met zijn lange as evenwijdig aan de Dannestraat . In het begin van de 
16de eeuw werd daarachter , aan de Dannes t raa t , tussen het zojuist ge
noemde hoekhuis en de Danne, een bakkerij gebouwd.13 

Het gebied ten oosten van deze beide panden, vanaf het steegje tussen Brug
s t raa t 4 en 6 tot de Vecht, kwam in de Late Middeleeuwen in handen van de 
familie Van Oukoop, die er een geleidelijk toenemend aanta l huizen bouw
de.13 De meeste daarvan waren, volgens de kaar t van De Roij, smal en klei
ner dan bijvoorbeeld de huizen aan de Herenstraat . De dwarshuizen aan de 
zuidzijde van de Brugstraat stonden niet loodrecht op die s t raat ; hun merk
waardige schuine richting is nu nog goed te zien vanaf de Dannegracht. 

Rond 1500 werden voor de Brugstraat andere namen gebruikt. In 1474 
was het de Brugsteeg en in 1516 werd ze aangeduid als de "Herenweg van 
Breukeleveen afkomende van de brug".13 

Langs de Vecht 

Aan de oever van de Vecht stonden in 1681 aan weerszijden van de Brug
s t raat al huizen. Aan de zuidkant was het oevergebied breed, over de hele 
lengte tot de Danne. Mogelijk maakte het gedrag van de rivier het toen nog 
niet zo aantrekkelijk om tot dichterbij de rivierbedding te bouwen. 

Dicht bij de Vecht tekende De Roij dwars over de Danne een streepje. Daar 
werd de vrije v a a r t door die watergang belemmerd door een dri jvende 
afsluitboom. 

Ten noorden van de Brugst raat stonden langs de Vecht ook al huizen. 
Voorbij de steeg tegenover de Kerkstraat (thans noordkant Kerkbrink) - vaak 
de Watersteeg genoemd omdat hij naar de oude waterstoep aan de Vecht
oever leidt - stond bij de rivier een blokje huizen, iets meer naar achteren 
dan de huizen aan de Vecht direct ten noorden van de Brugstraat . Opmerke
lijk zijn de kleine gebouwtjes die De Roij hier aangeeft; ongetwijfeld zijn dat 
theekoepels. 

De Vechtbrug s taa t met een symbool aangegeven, in tegenstelling tot de 
bruggen over de Danne in de Dannestraat en Straatweg. 

Regthuys en omgeving 

In het midden van het dorp zien we het Regthuys (rechts naar beneden 
van de letter D in Afbeelding 1), dat al vóór 1400 is gesticht.14 In veel oude 
documen ten word t he t beschreven als een hofstede me t "camer". Die 
"earner" is nu nog goed te zien aan de kant van de Herenstraat . Vermoede
lijk is minstens de onderbouw van die "earner" van baksteen geweest (die 
omstreeks 1300 betaalbaar werd), want er zat een cachot (gevangeniscel) in 
en dat moest natuurlijk zeer solide van constructie zijn. 
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Toch mogen we de "earner" niet aanmerken als een "stenen earner", een vaak toren-
vormige aanbouw met zeer stevige stenen muren, meestal gebruikt door mensen van 
stand. Die bouwwerken trof men aan op het platteland (bijvoorbeeld als onderkomen van 
een jongere ridderzoon), maar ook wel in een stad als Amsterdam.15 Een "camer" was een 
extra vertrek voor een speciaal doel. Vroeger stond bij veel huizen in Utrecht bijvoorbeeld 
een "camer" als bediendenverblijf. Bij het Breukelse Regthuys bevatte hij - behalve het 
cachot - ook de gelagkamer en de schoutenkamer met bijbehoren. 

Vóór het Regthuys lag het pleintje met de lindeboom.16 Opmerkelijk is de 
rechthoekige vorm van het plein. Marktpleinen in Middeleeuwse woon
kernen waren meestal grillig van vorm. De koopwaar werd uitgestald waar 
er ruimte was en waar de klanten waren en zo ontstond vaak een markt
plaats. Het plein bij het Regthuys is duidelijk doelgericht aangelegd als 
plaats van bijeenkomst van het burenrecht, de Middeleeuwse bijeenkomsten 
van alle stemgerechtigde mannen ter regeling van allerlei dorpszaken. 
De Breukelse ambachts- en handelslieden woonden en werkten bovendien 
elders; nauwelijks rond het Regthuys. 

Op De Roij's kaart van Breukelen is nergens een grillig Middeleeuws stratenpatroon te 
zien. Alleen de stegen tussen Herenstraat en Vecht hebben enigszins het karakter van 
Middeleeuwse paden. In Loenen zijn rondom de dorpskerk nog wel zulke bochtige straatjes 
en stegen te vinden, die wijzen op een oude situatie. 

Herenstraat 

De lange straat van het dorpscentrum naar het noorden (vroeger de 
Clapstraat, nu de Herenstraat) vertoont wel een paar knikken, maar mist 
ook de Middeleeuwse grilligheid. Het eerste deel werd door De Roij kaars
recht getekend, in het verlengde van de Dannestraat en evenwijdig aan het 
Regthuys. Bij de eerste knik (ter hoogte van waar waar nu de RK-kerk staat) 
begint niet alleen een nieuw recht stuk straat, maar ook de sloten aan de 
westzijde daarvan veranderen van richting en liggen daar haaks ten opzich
te van de straat. Midden in dit tweede stuk Clapstraat zien we aan de oost
zijde (net ten zuiden van waar nu de Loswal ligt) een naar verhouding groot 
vrijstaand huis (bij de letter C in Afbeelding 1). Dat huis werd in een akte uit 
1514 nog "Vylaen" genoemd, de villa.17 Het werd in de tweede helft van de 
13de eeuw gebouwd voor een jongere tak van de feodale heren van de oude 
vroonhoeve De Poel.18 In 1681 was het eigenlijk nog maar een puinhoop, na 
de vernielingen door het Franse leger in 1672-1673.17 Op de kaart van De Roij 
is te zien dat deze villa in een breed perceel land lag tussen de Heerenwegh 
(nu Straatweg) en de Vecht, waar de verlengde Clapstraat doorheen liep. 

Vlakbij is linksboven op de kaart nog net de "Breukelen Weertsen Dijck" 
(nu Eendrachtlaan en Looyersdijk) te zien, die over het Amerland naar 
kasteel Ruwiel voerde. De villa lag dus op een strategische locatie, want alle 
verkeer naar Ruwiel en verder kwam hier langs. Voor de villabewoners lag 
hun huis ook gunstig, omdat zij heel lang bestuurders waren van de 
gerechtsheerlijkheid Oud Aa. 

Helemaal in het noorden van het dorp Breukelen is op de kaart van De 
Roij de wetering "Heijkoop" te zien, die daar in de Vecht uitmondde. De 
Clap- of Herenstraat liep er met twee knikken heen; deze markeren het 
derde en jongste deel van die straat. Bij de kruising met het water van de 
Heycop geeft De Roij aan: "Vervallen Sluys". De Heycop kwam uit de 
richting van Kockengen, kruiste de Aa en liep met een boog om Breukelen 
heen. De lagergelegen bewoners van Holland wilden vanaf het begin niet dat 
het water uit de Heycop via de Aa en Kromme Angstel zou afvloeien; de 
Utrechters moesten hun lozingswater maar zelf houden! Ten noorden van 
de kruising van Heycop en Aa zijn herhaaldelijk en op verschillende plaat
sen dammen gelegd om het water komend van de Aa tegen te houden.19 

Aan de zuidzijde van de Heycoppersluis, aan het eind van de Clapstraat, 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 2, 1998 



63 

lag een tapperij.20 Bij nagenoeg iedere plek waar schippers gedwongen 
waren te wachten lag wel een kroeg! Het brede erf dat de kaart daar te zien 
geeft, duidt op een aanlegplaats. 

Het noordelijkste huis aan de Vecht op de kaart van De Roij (B in Afbeel
ding 1) is vermoedelijk de hofstede Sprockelenburg, die toen een ruïne was 
als gevolg van de verwoestingen door de Fransen.20-21 In 1563 was die hof
stede bezit van kasteel Nijenrode, later niet meer. Het was waarschijnlijk in 
de Middeleeuwen al een sterk stenen gebouw ter bescherming van de noor
delijke toegang tot het dorp.20 

Opmerkelijk is ook het kaarsrechte stuk van de Vechtdijk (noordkade, 
Heerenwegh, Straatweg) tussen de driesprong ten noorden van de Pieters
kerk en de driesprong met de Breukelerwaardse Dijk. Het laatste stukje 
van die Vechtdijk is echter gebogen en ziet er uit als een aansluiting op de 
Clap- of Herenstraat, dan wel een pad dat aan die straat voorafging. De 
noordkade kwam naar het noorden toe dichter bij de Vecht te lopen omdat de 
oeverwal van de rivier hier smaller werd. 

Bij de Pieterskerk 

In de directe omgeving van de dorpskerk, inbegrepen de oostzijde van de 
Heerenwegh tegenover de Pieterskerk, toont de kaart uit 1681 een enigszins 
rommelige structuur (Afbeelding 2), die doet vermoeden dat hier nog iets 
van een oude situatie zichtbaar is. De voorgevels van de gebouwen vertonen 
daar wel drie verschillende richtingen. Bovendien weten we dat daar vlak
bij, op de zuidelijke oever van de Danne, in de Middeleeuwen een koren
molen heeft gestaan; in 1512 was die al niet meer in gebruik.12 

De sloot ten noorden van de Pieterskerk en de zijweg daarnaast lopen 
evenwijdig aan de Kerkvaart. Het is vrij ongewoon dat de kerk op de toch 
ruim bemeten akker waarop deze stond, niet was omgeven door huizen; 
alleen aan de Heerenwegh staan twee gebouwen ingetekend. Daardoor was 
er bij de kerk wel ruimte waar markt gehouden zou kunnen worden en 
andere openluchtactiviteiten konden plaatsvinden; eigenlijk de enige plek 
daarvoor in het dorp. 

Afb. 2. Detai l u i t de k a a r t van 
De Roij, met he t gebied nabij de 
Pie terskerk . Van de der t ien pan
den, gemerkt met de let ters a - m, 
zijn al leen e + f, en j + k, onge
veer gelijk in or iëntat ie , vorm en 
grootte. Meer naar he t oosten is de 
dorpsbebouwing regelmat iger . Op
merkelijk is ook dat er zo weinig 
andere gebouwen staan op de grote 
kavel met de kerk. 

In andere plaatsen in onze omgeving s taa t de kerk wel middenin de bebouwing. Denk 
a a n M a a r s s e n , Loenen, Vree l and , Kockengen . Zou een oude bebouwing r o n d o m de 
P ie t e r ske rk vervallen zijn en niet meer herbouwd? Dat is bij nader inzien onwaarschijn
lijk. Bij de recente opgraving op he t Kerkplein, op de plek waar het nieuwe gemeenschaps-
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centrum van de Nederlandse-Hervormde Gemeente wordt gebouwd, is in de bodem niets 
van bebouwingssporen aangetroffen. Of zou het altijd een vrijstaande kerk geweest zijn, op 
eigen land? Ik ken zulke kerken uit Engeland. Een kerk op eigen terrein doet mij ook 
denken aan een abdijkerk, met een carré van gebouwen eromheen. Maar daar is mij in 
Breukelen niets van bekend. 

Het is vrijwel zeker dat de huidige dorpskerk niet precies op dezelfde 
plaats staat als de oorspronkelijke Sint-Pieterskerk. Bij de herbouw van de 
toren in 1705 heeft men bij het uitgraven van de fundamenten verschillende 
graftomben van duifsteen gevonden, die beenderen van enkele lange 
mensen bevatten. De doden lagen op hun zijde en waren zonder kist be
graven onder een zandstenen overkluizing.22 Die christelijke wijze van be
graven dateert uit de Karolingische tijd, grofweg de 8ste eeuw.23 Wie zich 
toen een begrafenis in de kerk en op stand kon veroorloven, wilde een plek zo 
dicht mogelijk bij het altaar. De grens tussen koor en schip van de kerk moet 
toen dus gelegen hebben waar later de toren stond en de kerk als geheel dus 
meer naar het westen dan in later eeuwen en thans nog het geval is. 

De oudste delen van de huidige kerk zijn uit de 15de eeuw. Bij de restaura
tie is gebleken dat er waarschijnlijk daar ook al twee eerdere kerkgebouwen 
hebben gestaan. Het koor en het dwarsschip van het bestaande gebouw zijn 
over de fundamenten van de tweede kerk heen gebouwd.22 

Vlak bij de kruising met Danne/Kerkvaart toont de Heerenwegh een ver
breding. Ook daar in de buurt kan een aanlegplaats, met in dit geval ook 
enige "parkeerruimte" voor wegverkeer, hebben gelegen. 

Tegenover de kerk, aan de zuidelijke oever van de Danne, lag in de 
Middeleeuwen de vroonhoeve De Poel, ooit centrum van een oude feodale 
samenleving.18 In de 13de eeuw werd die ook de Broekerhove genoemd. Dat 
huis De Poel lag mogelijk op de plek van de 19de-eeuwse boerderij De Poel 
(thans Openbare Bibliotheek) of iets westelijker. 

Overeenkomst met Loenen? 

In de algemene situatie van Breukelen op de kaart van De Roij zie ik 
enige overeenkomsten met de situatie in Loenen. Ook daar vinden we een 
hoofdstraat, de Dorpsstraat, op de westoever en ongeveer evenwijdig aan de 
Vecht. Die straat leidt ook daar naar een open terrein in het zuiden. In de 
latere Middeleeuwen werd op dat terrein het kasteel Cronenburgh gebouwd. 

In Loenen zien we dwars op die hoofdstraat ook de Brugstraat naar de 
Vecht en bij het kruispunt ligt het Regthuys en het oude plein. 

Op één belangrijk punt wijkt de plattegrond van Breukelen echter af van 
die van Loenen, namelijk wat betreft de plaats van de dorpskerk. Zoals 
eerder gezegd, vinden we in Loenen nog bochtige straatjes rondom de kerk, 
die daar midden in de bebouwing staat en vrijwel aan de hoofdstraat. Een 
vergelijkbare plaats zou in Breukelen het plein (de Plaatse) bij het Regthuys 
zijn geweest. Maar er is geen enkele aanwijzing dat daar ooit een kerk heeft 
gestaan. De Plaatse dateert echter uit de laat-14de eeuw en toen stond er al 
lang een kerk aan de andere zijde van de Heerenwegh. Twee kerken in één 
dorp was toen hoogst onwaarschijnlijk. De naam Kerkstraat kan dus alleen 
zijn gekozen omdat deze naar de Sint-Pieterskerk voerde. Blijft dus de 
waarschijnlijkheid dat de vestigingsplaats van de oude Breukelse dorpskerk 
verband houdt met een situatie in een zeer ver verleden. 

Twee kernvragen blijven spelen: (1) waarom lag de kerk ruim buiten de oude dorps-
bebouwing? (2) waarom was er geen bebouwing rondom de kerk? 

Manten gaf misschien een richting aan waarin we verder moeten zoeken. Hij vroeg 
zich af of de akker waarop de kerk ligt misschien vóór de komst van het christendom een 
Friese cultusplaats kan zijn geweest. Een dergelijke heidense heilige plaats lag altijd 
buiten de menselijke nederzetting. En de in onze Lage Landen werkzame missionarissen 
mochten van de paus een Friese tempel omvormen tot een christelijk godshuis.24 
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Besluit 

Het stratenpatroon dat op de kaart van Breukelen van De Roij staat ge
tekend, is voor mensen van nu nog zeer herkenbaar. De rondgang die we in 
de voorafgaande bladzijden op de kaart maakten, kan in werkelijkheid ook 
nu nog worden gelopen. 

Van de oude, markante gebouwen in het Breukelen van toen zijn er nu 
nog maar enkele aanwezig: de Pieterskerk, het Regthuys en in zekere mate 
de brouwerij. Andere zijn verdwenen: het Keyserrijck, de villa tussen 
Herenstraat en Vecht, Sprockelenburg. Van de vroonhoeve De Poel en de 
korenmolen aan de Danne ontbreekt op de kaart van De Roij ieder spoor; 
kennelijk waren zij in zijn tijd al restloos verdwenen. 

Om de topografische geschiedenis van de kern Breukelen goed te leren 
kennen, is nog heel wat meer onderzoek nodig, in archieven, maar ook in de 
bodem. Voor de snuffelaars, gravers en beschermers van de Historische 
Kring Breukelen valt er nog genoeg te doen. 
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Opkomst, bloei en neergang van molens in de 
omgeving van Breukelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Eeuwenlang hebben in Nederland mensen van de wind kunnen leven. De 
nog resterende windmolens getuigen daarvan. Zonder onze poldermolens 
zouden veel akker- en weidebouwgebieden niet zijn blijven bestaan. Van de 
wind werd eveneens gebruik gemaakt door de korenmolens, die het graan 
voor ons dagelijks brood maalden. 

Tegenwoordig zijn windmolens economisch niet echt meer nodig. Maar 
gelukkig worden de molens die nog over zijn thans erkend als een waarde
vol cultuurgoed. Om de ook in onze omgeving nog aanwezige molens goed te 
behouden, is evenwel een stevig draagvlak onder de bevolking noodzakelijk. 
Mede daarom dit verhaal. 

Korenmolens 

De oudste molens in Breukelen en omgeving dienden om graan te malen. 
Al in de Late Middeleeuwen beschikte Breukelen-Nijenrode over een 

eigen korenmolen.1 Deze standerdmolen stond op de zuidelijke oever van de 
Danne, ten oosten van de kruising met de Vechtdijk (thans Straatweg). In 
het begin van de 16de eeuw kwam aan het bestaan van deze molen een 
eind en werd een vervangende korenmolen, opnieuw een standerdmolen,2 

gesticht op de westelijke oever van de Vecht, daar waar nu de woonwijk 
Insulinde ligt.3 

De inwoners van onder meer Kockengen-Van de Haargerecht, Kockengen-
Van Lokhorstgerecht, Spengen, Zuideinde van Portengen, Laag-Nieuwkoop 
en Gieltjesdorp moesten hun graan laten malen in de korenmolen van De 
Haar. Vóór de Franse Tijd (1795 - 1813) waren veel mensen niet vrij om zelf 
te bepalen waar ze met hun te malen graan naar toe gingen. 

Ook Breukeleveen had een korenmolen. Deze stond aan de noordzijde van 
de Vaart (thans Nieuweweg 12). In de literatuur wordt deze wipkorenmolen 
vaak, maar onterecht, aangeduid als de molen vanTienhoven.4-5-6 Als bouw
jaar van deze molen (Afbeelding 1) wordt veelal 1669 genoemd.4 

Ik vermoed echter dat de gerechtsheerlijkheid Breukeleveen al geruime tijd eerder over 
een korenmolen beschikte. Het deel van Breukeleveen waarin deze molen staat, is al in het 
prille begin van de 15de eeuw tot landbouwgebied gemaakt, met akkerbouw als de belang
rijkste agrarische activiteit. In 1669 was het inmiddels - als gevolg van een daling van het 
landoppervlak - al geruime tijd weidegebied, evenals Tienhoven en Oud-Maarsseveen, 
vanwaar eveneens van de Breukeleveense korenmolen gebruik werd gemaakt. In de 
vroeg-15de eeuw had het Kapittel van Sint-Pieter, bezitter van de gerechtsheerlijkheden 
Breukeleveen en Tienhoven, veel behoefte aan uitbreiding van zijn inkomsten; na de 
Reformatie (die zich in dit gebied omstreeks 1580 voltrok) lag dat anders. Het komt mij 
zinvol voor dat inzake deze molen nader onderzoek wordt gedaan. 

Omstreeks 1500 al molens in bedrjjf voor de polders Kockengen en Spengen 

Aanvankelijk konden in onze omgeving gebieden die door de mens in 
gebruik genomen waren, hun overtollige water gewoon via natuurlijke en 
gegraven waterlopen kwijt in de richting van de zee. Later werden sluizen 
noodzakelijk en kon alleen in tijden van lage waterstand op de buiten-
wateren worden geloosd. Tenslotte was ook dat niet meer afdoende en moest 
van maalwerktuigen gebruik worden gemaakt om van een teveel aan 
oppervlaktewater af te komen. Dat leidde tot de bouw van onze poldermolens. 
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Groeten »if Tienhovcn. 

1 

^ S U S s 

Afb. 1. De oude korenmolen van Breukeleveen, op een prentbriefkaart uit vermoedelijk de 
jaren 1920. Links op de prent een grindweg, die toen de Vaartdijk werd genoemd en thans 
de Nieuweweg heet, met daarnaast het Tienhovens Kanaal. De tekst "Groeten uit Tien
hoven" kan alleen slaan op op die Vaartdijk en het Kanaal, want alles wat ten noorden van 
het Kanaal gelegen is, behoort tot Breukeleveen! De schuit van molenaar Gerrit Bakker ligt 
onder de wegdraaibare loopplank die het terrein van de molen verbond met de dijk. Aan de 
zuidzijde van die weg, hier net niet meer op de foto te zien, stond in de Bethunepolder, maar 
op weghoogte, een zwartgeteerde houten schuur voor de paarden en de wagen van de mole
naar. Tussen het hek rond de molen en het Kanaal is nog iets te zien van het oude jaagpad, 
dat ook voorlangs de molenaarswoning liep. Oorspronkelijk was dat tevens de verbin
dingsweg van Breukeleveen naar Tienhoven, die bij Het Groene Hoekje via een brug een 
verbinding had met de Looydijk (thans Laan van Niftarlake) van Tienhoven. Op de 
wipkorenmolen stond het jaartal 1669, dat als het stichtingsjaar werd beschouwd. 

De oudste watermolens in onze omgeving waren naar alle waarschijn
lijkheid die van Kockengen en Spengen. Dat had een speciale oorzaak. De 
polders Kockengen en Spengen werden door het graven van de Bijleveld, in 
de jaren kort na 1413, afgesneden van hun oorspronkelijke oostwaarts 
gerichte uitwateringen op de rivier de Aa en vandaar naar de Vecht. Zij 
moesten voortaan hun overtollige water kwijt zien te raken op de Bijleveld, 
welke op zijn beurt loosde op de Amstel. Beide polders raakten ook daar 
aanvankelijk hun teveel aan water op natuurlijke wijze kwijt, maar wel met 
behulp van uitwateringssluizen. Maar omdat verder stroomopwaarts al veel 
lozingswater op de Bijleveld werd gebracht, was de waterstand in de 
Bijleveld ter hoogte van Kockengen en Spengen heel vaak te hoog om daar de 
sluizen open te kunnen zetten. Dat bracht die polders steeds erger in water
beheersproblemen. Bijgevolg werd men daar ongeveer driekwart eeuw later 
al genoodzaakt om van molens gebruik te gaan maken. Zowel Kockengen als 
Spengen beschikte reeds in 1502 over een in bedrijf zijnde watermolen.6 

Wanneer ze werden gebouwd, blijkt niet uit die bron, maar dat moet wel 
ruim vóór 1502 zijn gebeurd. 

Een aanwijzing hiervoor is dat de geërfden (landeigenaren) van Bijleveld en de 
Meerndijk in 1485 drie molens bouwden langs de zuidelijke oever van de toenmalige Oude 
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Rijn. Dat waren eenvoudige wipwatermolens met open schepraderen, onbeklede torens en 
zonder kruiraderen.6 

De eerste watermolen van Spengen hield het slechts uit tot 1576. Tijdens een storm die 
toen ons land teisterde en ook in onze omgeving veel schade aanrichtte aan kerktorens, 
molens, daken en bomen, ging de Spengense molen tegen de vlakte. Veel onderdelen 
kwamen in de Bijleveld terecht. De ingelanden konden weinig anders doen dan een 
nieuwe molen laten bouwen. 

Ook daarna bleef de Spengense molen niet voor rampen gespaard.7 In het Rampjaar 
1672-1673 werd deze molen door het Franse leger verwoest. De daarna gebouwde molen 
brandde in 1694 af, waarna opnieuw herbouw plaatsvond. In 1718 werd in Spengen alweer 
een watermolen opgericht; waardoor ook de molen van 1694 zo snel weer was verdwenen, is 
echter niet bekend. Problemen die zich in de 19de eeuw voordeden met de molen van 
Spengen staan elders in dit tijdschriftnummer beschreven.8 

Wa^rrjnolï:-. 'u: 

Afb. 2. Molen van de polder Otterspoorbroek, aan de Broekdijk (links op de foto); in de 
herinnering van oude Breukelaars "de molen van J. Coljee". Deze stond nabij de plek 
waar thans de Broekdijk-Oost op de Kanaaldijk-Oost uitloopt (oude prentbriefkaart uit de 
collectie van de heer A. van der Linden). 

Verdere molenbou wactiviteiten ten westen van de Vecht 

Het riviereiland Breukelerwaard, gelegen tussen de Aa en de Vecht, met 
zijn voor akkerbouw zeer geschikte Heigrond, kreeg een molen tussen 14709 

en 153810; een nauwkeuriger datering heb ik tot dusver niet gevonden. 
In 1642 kregen de landeigenaren en bewoners van Oukoop officieel toe

stemming hun gebied te bepolderen. Eerder hadden enkele individuele land
eigenaren aldaar, elk voor hun eigen grondbezit, met behulp van kleine 
watermolens al in de dringend nodige waterbeheersing voorzien.11 In 1644 
kwam de Oukoper poldermolen in bedrijf.12 

De huidige molen bij het spoorwegstation van Breukelen werd vermoede
lijk in 1696 gebouwd. Dat jaartal staat vermeld op een kokervulstuk.13 De 
balkenconstructie van het onderhuis is uit die tijd en ook de betimmering en 
indeling binnen zijn heel oud. Maar de molen van 1696 was niet de eerste 
poldermolen op die plaats. 
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Afb. 3. Molen van de polder Otterspoorbroek, gezien vanu i t h e t westen. De Broekdijk 
loopt voor de molen langs. Het grote schoepenrad is ingebouwd. Rechts is, onder de brug 
door, de wateraanvoer ui t de polder naar de molen te zien. Achter (dus ten oosten van) de 
molen enige woonbebouwing. (Oude prentbriefkaart uit de collectie van de heer A. van der 
L inden . ) 

In een schouwbrief uit 1691 staat te lezen dat de polders Kortrijk en Gieltjesdorp, die op 
da t moment nog elk een eigen (waarschijnlijk kleinere) wipmolen hadden , gecombineerd 
zouden worden en bemalen door één nieuwe molen, te weten de "Cortrijcker Molen".14 

De oude molen van Gieltjesdorp s taa t nog aangegeven op de bekende kaa r t van Nicolaas 
Visscher , 1 5 die vermoedelijk ui t omstreeks 1702 dateert .1 6 Hij maalde ui t op de Haarr i jn , 
evenals de op diezelfde k a a r t opgetekende molens van Laag-Nieuwkoop en T h e m a a t . 
Overigens is de k a a r t van Nicolaas Visscher wat molens betreft allesbehalve volledig. Hoe 
lang die twee oude molens van Kortrijk en Gieltjesdorp hebben bestaan, is mij niet bekend. 

Omtrent het stichtingsjaar van diverse andere poldermolens in het veen
gebied ten westen van de Vecht, zoals de molen van Groot en Klein Oud Aa, 
de molen van Otterspoorbroek (Afbeeldingen 2 - 4) en de molen van Por
tengen-Zuideinde (Afbeeldingen 5 en 6) bestaat eveneens nog onzekerheid. 

Poldermolens ten oosten van de Vecht 

De molens in de veenontginningsgebieden ten oosten van de Vecht 
werden, over het geheel genomen, later gebouwd dan die ten westen van de 
Vecht. Dat is ook logisch want de oostelijke veenwildernissen waren ook 
later gecultiveerd. 

De poldermolen van Mijnden was hier vermoedelijk de oudste watermolen. Volgens 
dominee Van der Linde werd deze molen al in 1420 vermeld, m a a r zal hij volgens hem 
"zeker wel ouder zijn".17 He laas noemde Van der Linde geen bron waar deze opmerkelijk 
oude vermelding k a n worden geverifieerd. In 1544 werd de molen van Mijnden vernieuwd 
(wat een behoorlijk hoge ouderdom aannemelijk maakt ) , m a a r bli jkbaar niet al te best , 
want in 1577 woei hij om en kon de molenmaker weer aan het werk.18 

Het stichtingsjaar van de molen van Breukelen-Proostdij is mij niet 
bekend. In ieder geval was die er ruim voor de stichting van de Breukele-
veense watermolens, want toen mocht gebruik worden gemaakt van de 
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aanwezige molen vliet in het "Proosdij e gerecht tot Breukelen".19 

De molens van Breukeleveen dateren uit 164919 en 168420. De eerste kwam 
tot stand in samenwerking met Tienhoven; de tweede werd nodig toen ook 
de Weerlanden in het Mijndenveld (Muyeveld) en Nieuw-Loosdrecht aan
sluiting zochten. Beide Breukeleveense molens stonden nabij het noordeinde 
van de Scheendijk, op een plek die ook na de gemeentelijke herindeling van 
1 januari 1989 nog Breukels is. 

Maarsseveen had een eigen watermolen, welke volgens de k a a r t van Nicolaas Visscher 
stond aan de Molenwetering die de grens vormde tussen Maarsseveen en Tienhoven. Deze 
was van ongeveer dezelfde ouderdom als de oudste van de twee Breukeleveense molens. Uit 
dezelfde periode s tamt tevens de Loenderveense molen (1652).21 

Afb. 4. Molen van de polder Otterspoorbroek met enkele huizen die daarbij s tonden. Op de 
voorgrond de molenvliet die afwaterde naar de Kerkgracht . Rechts daa rvan de Broekdijk. 
(Oude prentbriefkaart ui t de collectie van de heer A. van der Linden.) 

Wipwatermolens en achtkanters 

De poldermolens van Kockengen, Spengen, Teckop, Breukelerwaard, Por
tengen-Zuideinde, Oud Aa, Kortrijk, Otterspoorbroek, Oukoop en Breukelen-
Proostdij waren wipwatermolens; de molens van Mijnden en Loenderveen 
en de twee in Breukeleveen waren achtkante watermolens. Bij een wip
molen is het hele bovenhuis draaibaar op een piramidevormig onderhuis 
van bescheiden afmetingen. De achtkanter, ook bovenkruier genoemd, 
bestaat daarentegen juist uit een naar verhouding grote, achthoekige, met 
riet beklede torenmolen met daarop een kleinere, draaibare kap. 

Lange tijd heeft men gedacht dat omstreeks 1640 in sterke mate werd 
overgestapt van de bouw van wipmolens naar het stichten van achtkante 
poldermolens.22 Voortgezet onderzoek maakte echter duidelijk dat een derge
lijke duidelijke tijdgrens in de molenbouw niet bestond. Heel lang werden 
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beide molentypen gebouwd. Achtkanters, destijds uitgevoerd als binnen-
kruier, kwamen al veel eerder voor dan men aanvankelijk aannam. 

De verschillen tussen de twee types poldermolen bleken veel meer regio
naal dan geografisch bepaald. In het bijzonder de streek westelijk van de 
Vecht tussen Abcoude en Utrecht was een wipmolengebied.23 

Veel in de Vechtstreek gebouwde achtkanters kwamen tussen 1635 en circa 1670 tot s tand 
onder invloed van Amsterdamse kooplieden, die hun kapitaal investeerden in de aankoop 
van slecht ontwaterde gronden en deze vervolgens beter lieten bemalen door middel van 
door hen bekostigde grote b innenkruiers . Voorbeelden zijn de molen van de Broekzijdse 
polder te Abcoude en de molens van de polders Kortenhoef, Loenderveen, Holland en Sticht, 
en Breukeleveen. Deze kooplieden hadden voordien al grote successen geboekt met dit type 
molen bij de droogmakingen van onder andere de Beemster en de Schermer. De in 1635 
gebouwde, en nog bestaande, binnenkruier van de polder Kortenhoef bij fort Kijk Uit, ten 
oosten van Vreeland, is een duidelijk voorbeeld van een molen die gebouwd werd naa r he t 
bestek van de Schermer molens.2 4 

Namen van molens 

Opvallend is, dat korenmolens bijna altijd een specifieke naam hebben, 
terwijl poldermolens het in de regel moeten doen met de naam van de polder 
die ze bemalen. Denk aan korenmolens als De Ruiter (Vreeland), De Hoop 
(Loenen), De Haas (Loosdrecht), De Kraai (Amsterdam, sinds 1880 West
broek), Rijn en Zon (Utrecht), Geesina (Groenekan), De Valk (Montfoort), De 
Windotter (IJsselstein) en De Windhond (Woerden). 

Onder de poldermolens is De Trouwe Waghter in Tienhoven een van de 
weinige uitzonderingen en die draagt deze naam ook pas sedert het eind van 
de Tweede Wereldoorlog. 

Het is onbekend of de korenmolens in Breukelen-Nijenrode en in Breuke
leveen vroeger ook een eigen naam hebben gedragen. De naam Oudstrijder, 
die nog staat op dat wat rest van de voormalige Breukeleveense malerij, is 
van later datum, maar de oorsprong van die naam heb ik niet kunnen 
achterhalen. 

Bloeitijd in de molengeschiedenis 

De 17de, 18de en eerste helft van de 19de eeuw vormden de bloeitijd van de 
molens. Binnen het gebied van de zich ontwikkelende Gemeente Breukelen 
stonden twee korenmolens (als we die van Breukeleveen er ook nog even 
bij rekenen) en ten minste elf poldermolens. Technische ontwikkelingen 
betroffen verbeteringen aan deze windmolens; serieuze alternatieven deden 
zich tot aan het midden van de 19de eeuw niet voor. 

Alle molens golden als economische aanwinsten en als verfraaiingen 
van het landschap. In de laat-17de eeuw schreef de Amsterdammer Justus 
Danckerts: "De nuttigheid en het groot profyt, dat het molenwerk brengt, 
ziet men ons gehele land door aan de veelvoudige molens, die overal ge
maakt staan, om alle slaaf-achtigheid voor te komen; gelijk dat een molen 
meer werk kan doen als een groote quantiteit van menschen".25 En een er
varen wandelaar merkte tijdens een voettocht langs de Vecht op: "Een vro
lijk land- en stroomgezigt doet zich weldra nabij de buitenplaats Boomrijk, 
alwaar de rivier eene kromte maakt, naar den kant van den Breukelschen 
korenmolen aan ons voor. Niet ver voorbij dezen molen, welks stand aan den 
oever van den stroom voor het vergezigt eene behagelijke uitwerking doet, 
ligt . . . de ridderhofstad Nijenrode".26 

De korenmolenaar had een belangrijke en erkende plaats in de samen
leving; een die hemelsbreed verschilde met die van de watermolenaar, die 
het met heel wat minder achting moest doen. Op een poldermolen moest 
men de gehoorzame dienaar zijn van het bestuur van een waterschap, vaak 
niet bijster goed betaald en gebonden aan een uitvoerig reglement. 
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Het polderlandschap werd toen vooral gevormd door haast eindeloze wei
landen met sloten, boerderijen en hier en daar een molen. Op de boerderijen 
woonden gemiddeld negen mensen: ouders, kinderen en inwonende groot
ouders; veel mensen in weinig huizen, wat de indruk van leegte versterkte. 
Mooie oude, hoge bomen kwamen op de boerenerven weinig voor; zodra een 
boom dik genoeg was, werd hij omgehakt, want hout kon men altijd goed 
gebruiken. Aan één kant langs de poldersloten stond vaak hakhout en her 
en der in het weidegebied zag men geriefbosjes. In de dorpen stonden veel 
bomen en ook de smalle verbindingswegen tussen de dorpen waren lommer
rijk. Het leek heel idyllisch, maar er was ook een keerzijde: de wegen waren 
ongeplaveid en het verkeer daardoor vaak moeizaam; in het winterhalfjaar 
en in natte zomers was het veenweidegebied al snel een drassige modder
poel. Als er veel regen viel, konden de molens hun pompwerk nauwelijks 
aan en als zich dan ook nog dagen met weinig wind voordeden, werd duide
lijk dat Nederlands hoog geroemde waterhuishouding toch nog maar vrij 
primitief was. 

Molenaarswoningen 

Ook de woningwetgeving heeft invloed gehad op de molengeschiedenis. 
Aanvankelijk waren de poldermolens onbewoond. Vanaf omstreeks 1850, 
en soms nog wat later, woonden de molenaars met hun gezinnen in hun 
molens. Toen echter omstreeks 1923 in Nederland verordeningen van kracht 

Afb. 5. Gezicht naa r he t westen vanaf he t westelijke deel van de woonbebouwing bij de 
Por t engense Brug, me t op de achtergrond de molen van he t Zuideinde van Por t engen . 
Links de Heycop. Het waterpeil is erg hoog, he t polderland op de achtergrond in he t midden 
v a n de foto s taat onder water . In het huis rechts vooraan was de smeder i j v a n Lobestein, l a t e r 
Star ing gevestigd. Bij een verbouwing in 1928 is dat pand in elkaar gestort; na de afbraak 
bouwde smid A. de Bruin er een nieuw pand. In de huisjes voorbij de smederij woonden 
smid S tar ing , Freek van der Wilt (zijn eerste vrouw, Gerrigje van der Wilt-Koren, s t a a t op 
de werf), Ba r t Daalhuizen en Kobus van Bennekom (wiens zoon Dirk met een been tussen 
de ophaalbrug kwam en daarna met een houten been door het leven moest). Prentbr ie fkaar t 
uit vermoedelijk he t begin van de 20ste eeuw. (Collectie van de heer A. van der Linden.) 
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werden die minimumeisen stelden aan de grootte van een woning, werden 
de wipmolens in Noordwest-Utrecht voor bewoning afgekeurd. Deze molens 
met een grondvlak van 6 x 6 of 6V2 x 6V2 meter voldeden niet aan de nieuwe 
vereisten. In onze omgeving werd men dus verplicht een molenaarswoning 
bij de wipmolen te bouwen (zie Afbeelding 8). 

De achtkante molens boden meer woonruimte, zodat deze wel aan de 
vereisten van de woningwet voldeden. Naast deze molens treft men dan ook 
geen molenaarswoning aan, alleen een schuurtje.27 

Stoommachine als energiebron 

De neergang van de door wind aangedreven molens begon met de in
voering van de stoommachine. 

In Nederland werd pas laat in de geschiedenis - in vergelijking met de 
ons omringende landen - besloten tot het algemeen in gebruik nemen van 
stoommachines. Dat gold niet alleen voor de malerijsector (zowel koren- als 
watermolens), maar ook voor de industrie. 

In Engeland gold de toepassing van de stoommachine als hé t symbool van de indus
triële revolutie, die zich daar vooral tussen circa 1770 en 1830 voltrok. In Nederland werd 
zelfs in 1850 (dus een halve eeuw later) nog slechts 10% van het in de nijverheid opgestelde 
m e c h a n i s c h vermogen v e r k r e g e n via s toommachines . 2 8 Wat eerder, in 1844, waren in 
België al meer dan 1400 stoommachines in gebruik. 

In heel Nederland waren in 1845 nog maar twee stoomgemalen in gebruik genomen ten 
behoeve van de waterbeheersing. Ons land was in die tijd weinig vernieuwend. 

D a a r n a namen de invester ingen in stoommachines toe, vooral in he t laa ts te kwar t van 
de 19de eeuw. In 1885 bedroeg het aantal in bedrijf zijnde stoomgemalen 433; een groot ver
schil met de twee van 40 j a a r eerder. Het omslagpunt was in 1885 vermoedelijk al gepas
seerd; in 1896 hielden 444 stoomgemalen 59% van de te bemalen landoppervlakte in Neder
land droog en werd nog m a a r 4 1 % drooggehouden met behulp van windmolens (1953 stuks, 
waarvan 247 werkten in combinatie met stoomgemalen).29 In 1904 namen stoommachines 
8 1 % en verbrandingsmotoren inmiddels ook al 8% van he t industr ië le vermogen in Neder
land voor hun rekening; he t aandeel van de windenergie was toen teruggelopen tot 11%.3 0 

Neergang van de windkorenmolens 

In Breukelen en omgeving was zelfs in het begin van de 20ste eeuw nog 
nauwelijks sprake van vervanging van windgedreven korenmolens door 
stoommalerijen. Een opmerkelijke zaak, omdat zich in het toch niet zo ver 
daarvandaan gelegen Holland in de tweede helft van de 19de eeuw al wel een 
vrij grote mate van overschakeling op andere krachtbronnen voordeed. 

Het verdwijnen van de aan de Vecht nabij Nijenrode staande korenmolen 
van Breukelen-Nijenrode, omstreeks 1869, had vermoedelijk een incidentele 
oorzaak. Invloed daarop van een modernere technologie is niet aangetoond. 
Pas eenjaar of zes later liet Mijndert van Waart een door een stoommachine 
aangedreven stoomgrut- en korenmalerij bouwen aan de Herenstraat bij de 
Loswal.31 

In Westbroek werd de oude wipkorenmolen in 1880 vervangen door een andere, even
eens windgedreven molen : de v a n u i t Ams te rdam d a a r h e e n overgep laa t s te walkoren-
molen De Kraa i . 3 2 Toen in 1901 de lage achtkante stellingkorenmolen te Loenen aan de 
Vecht geheel afbrandde, werd in de jaren daarop op de oude fundering gewoon weer een door 
de wind aangedreven korenmolen gebouwd.33 In 1910 brandde de achtkante korenmolen in 
Vree land af; de e igenaar zocht toen uit vier overbodig geworden watermolens van h e t 
Hoogheemraadschap De Noorderkoggen in Barsingerhorn de beste molen uit, en liet die tot 
korenmolen verbouwd in Vreeland neerzetten.3 3 Zeer merkwaard ig was de geschiedenis 
van de korenmolen aan de Molenweg in Maartensdijk. Ook daa r s tond aanvankel i jk een 
s tanderdmolen; deze werd vervangen door een stenen grondmolen die op zijn beur t weer 
werd verbouwd tot een stoomkorenmolen. Na een verkoop in 1908 liet de nieuwe eigenaar de 
molen echter weer terugverbouwen tot een windmolen.34 Waarom korenmolenaa r s in he t 
noordwesten van de provincie Utrecht , gemiddeld genomen, langer met windkracht bleven 
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werken dan hun Hollandse collega's is niet zo eenvoudig te verklaren; misschien heerste 
hier gewoon een behoudender ondernemersmentaliteit. 

In 1921 werd de wipkorenmolen met stelling te Kamerik gesloopt.35 De 
wipkorenmolen in Haarzuilen werd in 1924 stilgezet en in 1940 viel ook deze, 
inmiddels buitengewoon vervallen, molen onder de slopershamer.32 Nadat 
eerder al een stoommachine was bijgeplaatst, werd in 1937 overgegaan tot 
afbraak van de wipkorenmolen te Breukeleveen;36 de later geëlektrificeerde 
gemechaniseerde malerij hield stand tot kort na de Tweede Wereldoorlog. 

Afb. 6. De wipwatermolen van 
het Zuideinde van Portengen 
in de eerste helft van de jaren 
1920, toen hij nog in vol bedrijf 
was. Deze molen had een vlucht 
van 23,30 meter (ter vergelij
king: de Kortrijkse molen 23,70 
meter). In 1926 is de Portengen-
se molen afgebroken; de roeden 
zijn toen overgeplaatst n a a r 
een korenmolen in Zeeland. De 
laatste molenaar was L. Mar
kies; daarvoor werd de molen 
bediend door E. Versloot. (Col
lectie van de heer J. den Besten, 
Loenen.) 

Poldermolens geleidelijk buiten bedry f gesteld 

De neergang van de poldermolens is een wat gecompliceerder verhaal. 
Veel polderbesturen hebben op het punt van de bemalingsstrategie heel wat 
gewikt en gewogen. Maar op diverse vragen die daarbij opkwamen, viel 
lange tijd geen goed antwoord te geven. Er was onvoldoende kennis, zelfs in 
het buitenland, waarop Nederlanders zich voor technische vernieuwingen 
vaak oriënteerden. Bovendien had iedere polder met zijn eigen specifieke si
tuatie te maken, zodat men niet zonder meer kon terugvallen op ervaringen 
elders of een al in de praktijk beproefd bemalingssysteem ongewijzigd kon 
overnemen. Wanneer men ging rondkijken naar praktische ervaringen, 
dan kwam men succesvolle voorbeelden van stoombemaling tegen, maar 
ook tegenvoorbeelden van slecht functionerende en dure stoombemalings-
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Systemen, die door tegenstanders breed konden worden uitgemeten. 
Incidentele ontwikkelingen of overwegingen gaven daardoor meermalen 

de doorslag. 

De keuze tussen doorgaan met een windmolen of overgaan op een bemalingssysteem 
me t een s toommachine moest gedaan worden door de vergadering van ingelanden, d.w.z. 
de grondeigenaren binnen het desbetreffende waterschap (die daar vaak tevens de boeren 
waren) . De ingelanden moesten de kosten opbrengen, zodat he t besluit direct gevolgen had 
voor h u n wins tmarges . 

Belangentegenstel l ingen konden eveneens meespelen: een boer met laag gelegen land 
was eerder bereid iets tegen wateroverlast te doen dan een met hoog gelegen land, een vee
houder h a d minder last van een teveel aan water dan een tuinder, een met stoombemaling 
gereal iseerd laag waterpeil kon problemen veroorzaken voor het vervoer over water.3 7 

Molens overbodig geworden 

De twee poldermolens van Breukeleveen e.o. verloren hun betekenis toen 
door de turfwinning het merendeel van het land in watergebied was omge
zet, waarvoor een beheersing van het waterpeil minder belangrijk was.38 Na 
een aan ta l jaren met verminderde bemaling werden deze molens stilgezet 
en in 1840 gesloopt. 

Voor het oostelijkste deel van het gezamenlijke waterschap van Breukele
veen en Tienhoven was deze opheffing van de molenbemaling een slechte 
zaak, omdat het land daar nog gewoon in agrarisch gebruik was. De grens 
tussen het veen en de zandondergrond lag daar heel dicht onder het water
oppervlak, zodat slagturven (het veen wegbaggeren tot een flink eind onder 
de waterspiegel) er niet mogelijk was geweest. 

In de oosthoek van Tienhoven hadden een aantal veehouders ook h u n 
boerderij. De boeren aldaar stichtten toen de Oostelijke Binnenpolder van 
Tienhoven en lieten daarvoor in 1832 een nieuwe wipwatermolen bouwen 
aan de Dwarsdijk, die thans De Trouwe Waghter heet.39 

In het "verre oosten" van Breukeleveen, achter de Stille of Breukeleveense 
Plas, was ook nog een gebiedje als wei- en hooiland in gebruik. De belang
rijkste landeigenaar daar was de familie Verhoeff, die vele generaties lang 
in het zuiden van Breukeleveen woonde. Boer Verhoeff creëerde oostelijk van 
de Stille Plas een eigen polder met een eenvoudige particuliere watermolen 
(Afbeelding 7), die vermoedelijk omstreeks 1940 (ik herinner me die houten 
bovenkruier nog uit mijn jeugd) werd vervangen door een kleine metalen 
molen die veel minder aandacht en onderhoud verlangde. 

Verbetering van het agrarisch rendement 

Eeuwenlang was het in Nederland heel normaal gevonden dat delen van 
polders in de wintermaanden onder water stonden (zie Afbeelding 4) en zelfs 
dat boerderijen enige tijd geïsoleerd raakten van de buitenwereld. Ook een 
goede windmolen kon meermalen enkele maanden achtereen het teveel aan 
water niet voldoende verwerken.40 Een kentering in de opvattingen hierover 
begon in het midden van de 19de eeuw in de grote akkerbouwgebieden. 

Zo schreef de Groninger Maatschappij van Landbouw in een vraagstel l ing ui t 1873: 
"Voor een dert igtal ja ren was het den landbouwer op sommige plaatsen nog vrij onver
schillig, of he t bouwland eene bij uitstek droge ligging had, dan wel of he t iets minder droog 
lag, mi t s he t maar geregeld boven water bleef. Thans is dat zeer veranderd en weet iedere 
landbouwer, dat een lage waterstand droog land geeft en droog land eene eerste behoefte is 
voor den akkerbouw. Ten opzichte van gras- en weideland schijnt die overtuiging minder 
a lgemeen gevestigd. Zou evenwel, om kracht ig , voedzaam gras of hooi te verkrijgen, ook 
niet een lage waters tand, dat is droog land, even noodzakelijk zijn voor weideland en zoo 
ja , om welke redenen?" 4 1 Het duurde lang voordat daarop een afdoende antwoord kon wor
den gegeven. Maar de gedachte dat een lagere waterstand een beter grasgewas zou opleve
ren, werkte al wel door, ook in onze omgeving. 
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Afb. 7. De particuliere water
molen van Verhoeff in het 
oostelijkste deel van Breuke-
leveen, ten noorden van het 
T ienhovens Kanaa l , vlak 
ten noordoosten van het punt 
waar aan de overzijde de 
Dwarsdijk van Tienhoven 
de Kanaaldijk bereikte. In 
het oosten van de nabijgele
gen Stille Plas was het toen 
aangenaam baden; de onbe
kenden op deze foto uit ver
moedelijk omstreeks 1930 
wisten dat blijkbaar ook. De 
molen staat er wat vervallen 
bij, maar was toen nog regel
matig in gebruik. (Foto uit 
W.J .A. van 't Einde, 1976. 
Tienhoven in Oude Ansich
ten. Europese Bibliotheek, 
Zaltbommel, afb. 42.) 

In 1878 maakten de ingelanden van de polder Kockengen de wens 
kenbaar om te onderzoeken of samen met Spengen een stoomgemaal zou 
kunnen worden aangeschaft. De ingelanden van Spengen voelden daar 
echter niets voor en dus kwam van dat plan nooit wat terecht.42 

Investeringen als rem dan wel als stimulans 

De veenstreken in het noordwesten van de provincie Utrecht hadden te 
maken met een voortdurend dalende bodem. De polderbesturen reageerden 
daarop steeds opnieuw met een verlaging van het polderpeil. Om de water
stand bij te kunnen houden, moest dan ook het scheprad van de molen zakken 
en de goot op een lager peil worden opgemetseld. Om met een rad van dezelf
de diameter het water dan nog voldoende van de schoepen te laten afvloeien, 
moest men de schepradschoepen een grotere schuinte geven of gebogen 
schoepen aanbrengen. Zodoende werd het water, om het op het boezempeil te 
brengen, steeds hoger de lucht in geslingerd. De wind deed nogal wat op
spattend water wegwaaien. Om dat euvel te verhelpen werd een scheprad-
kast rond het rad aangebracht. In 1902 werd bij de molen van Loenderveen, 
in 1904 bij de Kortrijkse molen en in 1917 bij de Oukoper molen het scheprad 
lager geplaatst en de schepradgoot totaal opnieuw opgemetseld.43 Zo'n sub
stantiële investering moest terugverdiend worden en hield dus een principe
beslissing in om de windmolen nog geruime tijd in bedrijf te houden. 

Anders lag het in een polder bestaande uit komklei. Doordat daar nauwe
lijks bodemdaling optrad, werd men er ook niet voor de noodzaak geplaatst 
om het geld terug te verdienen dat in een verlaging en daardoor vernieuwing 
van de schepradgoot was gestoken. Vermoedelijk ging de polder Breukeier-
waard omstreeks 1890 over op stoombemaling (want kort daarna was er al 
sprake van een machinist); in 1904 werd de windmolen gesloopt.9 

In het veengebied binnen onze huidige gemeente lijkt de polder Groot en 
Klein Oud Aa (waaronder ook de polder Portengen-Noordeinde viel) de 
eerste te zijn geweest waar een eenvoudig stoomgemaal (gestookt met cokes 
en steenkool) dat een waterrad in beweging bracht, de molen verving. Dat 
gebeurde omstreeks 1916. 
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In een droogmakerij , waar he t benodigde maalwerk nieuw moest worden opgesteld, kon 
men heel wat vrijer kiezen voor nieuwe technologie dan in een oude polder waar al veel 
geld in een molen was geïnvesteerd. De Bethunepolder werd in 1880 met s toomkracht 
drooggemaakt 4 4 en wordt sinds 1930 elektrisch bemalen. 

Veel slecht weer 

Weersomstandigheden speelden soms ook een belangrijke rol in de 
beslissing om een windgedreven molen te vervangen door een gemaal. Op 
6 november 1921 woedde er een hevige orkaan uit het noordwesten, die onder 
meer het water op de Vecht hoog opdreef. De daaropvolgende winter van 
1921/22 bracht vroeg winterweer en een buiig tweede deel van het koude 
seizoen. Nog in 1922 werd de wipmolen van Breukelen-Proostdij door een 
motorgemaal vervangen (hoewel men de molen nog geruime tijd liet staan, 
tot de afbraak in april 1942; zie ook Afbeelding 8). 

In de winter van 1923/24 viel veel sneeuw en op 26 april 1924 onweerde en 
plensregende het langdurig. De poldermolens konden bij herhaling de 
waterafvoer niet goed aan. De volgende winter viel mee, maar vanaf novem
ber 1925 viel er maandenlang veel sneeuw, afgewisseld door perioden met 
regen. In december 1925 en januari 1926 brachten de kranten veel berichten 

Afb. 8. Molen van de polder Breukelen-Proostdij. Het werk van deze molen werd in 1922 
overgenomen door een ruwoliegemaal, dat veel dichter bij de Vecht stond. De voorboezem 
van de oude molen (de waterloop op de voorgrond, rechts onderaan op de foto) werd toen 
vergraven en benut als de achterboezem van het gemaal. De buiten bedrijf gestelde molen 
bleef behouden tot in 1942. In de oorlogsjaren was eikenhout veel geld waard; dat leidde tot 
de sloop van de molen. Twee roeden werden hergebruikt in twee korenmolens in Gorcum. 
De molen stond achter de huidige Breukelse begraafplaats aan he t Zandpad. Op de fundatie 
van de molen werd na de oorlog een soort kasteeltje gebouwd. Links op de foto de woning 
van het molenaarsgezin Boekweit. (Collectie van de heer J . den Besten, Loenen.) 
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over buiten hun oevers tredende rivieren. Ook Breukelen-dorp stond toen 
weer eens onder water (in het prentbriefkaartenboekje van Joh. van Muis
winkel staan daarvan diverse foto's). Windbemalen polders veranderden die 
winter in zeeën van ijs en sneeuw. Later in 1926 werd de wipwatermolen 
van Portengen-Zuideinde vervangen door een ruwoliegemaal. In 1927 volgde 
de afbraak van de molen van Otterspoorbroek, waarna op ongeveer dezelfde 
plek een elektrisch gemaal werd gebouwd (in 1947 vervangen door een elek
trisch gemaal achter De Oliphant). 

Molen in ongerede geraakt 

De Oukoper molen bemaalde de grote polder Oukoop tot in februari 1961. 
Toen moest hij stilgezet worden wegens een zeer slechte roede. Er werd 
een noodgemaal geplaatst met een dieselmotor en centrifugaalpomp. Het 
bestuur van het waterschap Oukoop besloot daarop niet terug te gaan naar 
windbemaling en bijgevolg de oude poldermolen niet meer te laten repare
ren. In 1967 verkocht men de molen aan de Stichting De Utrechtse Molens, 
die in 1969 de molen liet herstellen, waarbij de in 1930 geplaatste en in 1968 
vernieuwde stroomlijnwieken weer vervangen werden door een oud-Hollands 
wieksysteem.45 

Infrastructurele oorzaken en ruilverkaveling 

De Kortrijkse molen heeft dienst gedaan tot februari 1951, toen door de 
aanleg van de dijk voor de Rijksweg A2 de molen werd afgesneden van de 
polder Kortrijk en Gieltjesdorp.46 Rijkswaterstaat, eigenaar geworden bij de 
grondverwerving voor die weg, liet de molen verkommeren. De Stichting De 
Utrechtse Molens nam hem over en knapte hem in 1982 op. 

Sedert 1951 is de omgeving van de molen geleidelijk verslechterd: het dijklichaam en 
de bouw van wat nu Hotel Breukelen heet (Van der Valk) hebben zowel de windvang als de 
landschappelijke ligging aangetast. En het wordt nog erger door de bouw van het be
drijventerrein Breukelerwaard en de verbreding en verhoging van de A2. Daarom denkt 
de Stichting De Utrechtse Molens aan verplaatsing van de molen naar een voormalige 
molenwerf aan de Haarrijn. Breukelen moet zich echter nog maar eens goed afvragen of 
men daaraan medewerking wil verlenen. 

De ruilverkaveling Harmelen-Kockengen maakte in 1961 een betere 
waterbeheersing in onder meer de polders Kockengen, Spengen en Teckop 
onvermijdelijk. In 1963 werd voor deze gebieden een gezamenlijk elektrisch 
gemaal in gebruik genomen, dat was gebouwd aan de Spengense Meent.42 

In samenhang daarmee kon een groot aantal greppels die bij windbemaling 
noodzakelijk waren, verdwijnen, wat meer nuttig landoppervlak betekende, 
een optimale inzet van landbouwwerktuigen mogelijk maakte en een ver
mindering inhield van de woekerplaatsen met onkruiden en uit agrarisch 
opzicht ongewenst gedierte. 

Voor- en nadelen van de omschakeling in de polderbemaling 

Naast de al genoemde, hadden stoomgemalen nog meer voordelen. Ze 
waren steeds goedkoper in de aanschaf geworden, vergeleken met de wind
molens. Ze konden een groter gebied bemalen en dus waren er minder van 
nodig. Daardoor was er in het gebruik een besparing op de arbeidskrachten, 
want iedere molen had een molenaar nodig en vaak ook een molenaars
knecht (maar een molenaar-machinist verlangde wel een hoger loon dan de 
altijd slecht betaalde conventionele molenaar). Een stoomgemaal maakte 
een optimale beheersing van het polderwaterpeil mogelijk, met als gevolg 
hogere opbrengsten en minder risico van misoogsten. Een stoomgemaal kan 
in principe overal worden geplaatst, terwijl de keus van de locatie voor een 
windmolen mee werd bepaald door obstakels als bomen en gebouwen. 
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E r waren daartegenover ook diverse nadelen. Stoombemaling vereiste 
nogal eens de aanpassing van bestaande waterstaatswerken, zoals een ver
zwaring van kaden, aanpassing van kanalen en boezems, en verbouwing 
van sluizen. Maar de kosten daarvan bedroegen op termijn minder dan de 
extra inkomsten uit de agrarische bedrijvigheden en de waardestijging van 
de grond. De veel beter te regelen polderbemaling maakte de draagkracht 
van de grond wel geschikt voor het berijden met gemechaniseerde land-
bouwwerktu igen, m a a r verslechterde de n a t u u r en het landschappel i jk 
aanz ien van de poldergebieden. Stoom-, diesel- en elektr ische gemalen 
bemaalden hun gebied weliswaar degelijker, maar versnelden daarmee ook 
de daling van de bodem. In tegenstelling tot de windmolens zorgden stoom
gemalen en hun opvolgers niet voor hun eigen energie-opwekking. 

Streven naar behoud van nog resterende molens 

Het verdwijnen van veel windmolens uit het landschap bracht tegenkrach
ten op gang. Een belangrijk gevolg daarvan was de oprichting, in 1923, van 
De Holländische Molen, vereeniging tot behoud van molens in Nederland. In 
dat j a a r telde Nederland nog ongeveer 2000 molens. Bij het gouden jubileum 
van deze vereniging was daarvan nog minder dan de helft over. 

In 1953 namen Provinciale S ta ten van Utrecht de Molenverordening 
Provincie Utrecht aan: een verordening betreffende sloop, gebruik, inrich
t ing en verandering van molens. Het doel was dat tijdig maatregelen zouden 
worden getroffen om molens te behouden. In artikel l d werd bepaald dat een 
molen niet buiten gebruik mocht worden gesteld zonder maatregelen tot zijn 
behoud te nemen. Daarmee werd een eigenaar niet tot volledig onderhoud 
verplicht, maar moest hij wel zorgen dat de bedekking en buitenbekleding 
zodanig bleven dat de molen niet door weersinvloeden van buitenaf te gronde 
zou kunnen gaan.42 

De dreigende sloop van de poldermolens van Spengen en Kockengen 
leidde tot de oprichting op 1 februari 1963 van de Stichting De Utrechtse 
Molens. Initiatiefnemer was Ir Folkert Sikkes, lid van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht; bijna twintig j aa r zou hij voorzitter blijven van 
deze molenstichting.4 2 Vooral in de eerste tien jaar van haar bestaan kocht 
de stichting verscheidene molens aan van waterschappen en particulieren. 

Halverwege de jaren 1960 toonde een klein groepje liefhebbers meer dan 
een toeris t ische belangstell ing voor molens. Ze zagen de meeste molens 
s t i ls taan en in konditie achteruitgaan. Het idee werd geopperd om op vrij
willige basis met molens te gaan werken, maar de eigenaren en molenorga-
nisat ies zagen daar aanvankelijk weinig in. De molenwereld was vanouds 
s t e rk georiënteerd op beroepsmolenaars en aan hun kunde en e rvar ing 
konden die hobbyisten nooit tippen. Men was bang dat die amateurs zichzelf 
overschatten: een molen bedienen was geen sinecure, een ongeluk zit in een 
klein hoekje en het ging wel over monumenten met een waarde van gemid
deld meer dan een miljoen gulden. Een gesprek op 14 oktober 1967 van acht 
fervente molenliefhebbers in een pannenkoekenhuis in Leiden leidde een 
kleine twee maanden later tot een brief aan De Hollandsche Molen. Daarin 
werd uiteengezet dat de groep zich ten doel stelde maalvaardige windmolens 
weer te l a t e n d raa i en . Daardoor zou he t af takel ingsproces be langr i jk 
kunnen worden vertraagd, eenvoudig onderhoud en schilder- en teerwerk 
verricht kunnen worden, het toezicht op de molens worden verbeterd en de 
toer is t ische waarde vergroot. De Hollandsche Molen werd gevraagd om 
ondersteuning bij het tot stand brengen van een opleiding, onder leiding van 
beroepsmolenaars en molenkenners, waarin beoogde vrijwillige molenaars 
prakt i sche en theoretische kennis zouden kunnen opdoen. Zo'n opleiding 
zou moeten worden afgesloten met een proeve van bekwaamheid. 4 7 De 
Hollandsche Molen stemde uiteindelijk met deze voorstellen in. 
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Aan de heer J. den Besten te Loenen, die zieh in latere jaren ook zeer verdienstelijk 
maakte als vrijwillig molenaar op de Kortrijkse molen te Breukelen, werd door De 
Hollandsche Molen verzocht een praktijkcursus te starten en theoretische lesstof samen te 
stellen. Den Besten startte in 1968 op de molens van Loenderveen en Spengen met de aller
eerste opleidingen, waarna deze in 1969 werden gehouden op de Oude Doornse Molen te 
Almkerk. De groep leerlingen was weldra zo groot dat er nog in datzelfde jaar 1969 twee 
opleidingscentra bij kwamen, een in de Zaanstreek onder leiding van J.P. Vooren en een 
bij Leiden, onder leermeester Ir W. Mans. Los hiervan begon de Stichting Vrienden van 
de Gelderse Molen in 1970 in Ede eveneens met een molenaarscursus. 

Ook kwam er een examencommissie tot stand, die exameneisen ging opstellen. Op 21 
februari 1970 werd op de molen De Kat in Zaandam het eerste examen vrijwillig molenaar 
afgenomen. Het diploma, officieel het Certificaat Vrijwillig Molenaar, bevestigt dat de ge
diplomeerde voldoende theoretische kennis, praktijkkennis en ervaring heeft verworven 
om met diverse typen molens te kunnen werken en biedt duidelijkheid aan de eigenaren 
van molens en verzekeraars. 

Na enkele jaren van steeds beter op gang komen, volgde op 15 april 1972 de officiële 
koninklijke goedkeuring op de statuten van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het 
duurde daarna niet lang meer totdat de mensen die in het begin reserves hadden jegens 
vrijwillige molenaars, ruiterlijk toegaven dat zij zich vergist hadden. Op 8 maart 1980 was 
Jan Kurver de eerste vrijwillige molenaar die van De Hollandsche Molen het Certificaat 
van Verdienste ontving, omdat hij al vele jaren op voorbeeldige wijze de Oukoper wipmolen 
bemaalde en tevens een belangrijke rol vervulde bij de opleiding van vrijwillige mole
naars in de provincie Utrecht. 

Een van de eerste dingen die het Gilde vaststelde, was dat bij het vertrek van de beroeps
molenaars de kennis van het molenaarsvak dreigde te verdampen omdat deze voor h e t 
overgrote deel in de hoofden van die vakmensen zat en niet op schrift stond. Een belang
ri jke doels te l l ing van he t Gilde werd daarom het opsporen, u i tw i s se l en , ve r zame len , 
documenteren en bundelen van vakkennis en het doorgeven daa rvan aan opeenvolgende 
l ichtingen van vrijwillige molenaars . Door veel betrokkenen wordt dit beschouwd als een 
vorm van wetenschap, getuige ook het feit dat men spreekt van molinologie. 

Dank zij de leden van he t Gilde is he t ook mogelijk evenementen te organiseren zoals 
de jaarl i jkse nationale molendag, op de tweede zaterdag in mei. 

Inmiddels is in brede kr ing he t besef doorgedrongen da t monumen
tenzorg behalve goed voor het toerisme, ook goed is voor de werkgelegenheid 
en het behoud van specifiek vakmanschap, en dat het vele vrijwilligerswerk 
dat in deze sector wordt gedaan de samenleving veel geld bespaart . Helaas 
slaagt de overheid er steeds weer in het enthousiasme van de betrokkenen 
onder te waarderen, vooral als er geld mee gemoeid is. 

Zowel de vereniging De Hollandsche Molen en de Stichting De Utrechtse 
Molens als het Gilde van Vrijwillige Molenaars beveel ik graag warm in uw 
belangstelling aan. 
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Experiment in de molenbouw bracht molenaar 
van Spengen in problemen 

Erik Stoop 
Prins Mauritssingel 67, 3445 XC Woerden 

Adrianus Griffioen kwam uit een molenaarsgeslacht, waarvan de eerst 
bekende al in 1663 werd genoemd. De broers Dirk, Cornelis en Jacob 
Mathijsz Griffioen wisselden elkaar als molenaar af op de Rijn- en de Greft-
molen van Zegvelderbroek. Jacob was de bet-betovergrootvader van Adria
nus. De nakomelingen van Jacob werden vrijwel allemaal molenaar; de 
Griffioenen werden dan ook op zeer veel molens in Oost-Zuid-Holland en 
West-Utrecht aangetroffen. 

Adrianus werd molenaar op de wipmolen van Spengen (Afbeelding 1) op 
10 december 1841, als opvolger van Klaas Verrips. Zowel de komst van 
Adrianus als zijn vertrek, op 16 maart 1842, gingen gepaard met ernstig 
malheur van de molen. Bijgevolg heeft niemand waarschijnlijk zo kort als 
molenaar op de Spengense molen dienst gedaan als hij. 

Molen volledig afgebrand 

Voor de Spengense molen - een wipmolen, zoals er vele voorkwamen in 
West-Utrecht - was het midden van de 19de eeuw een roerige tijd.1 In de 
nacht van zaterdag 8 mei op zondag 9 mei 1841 brandde de molen geheel 
af. Wat er precies is gebeurd, is niet meer te achterhalen, maar molenaar 
Klaas Verrips trof in ieder geval geen blaam. Aan het eind van de middag 
van 8 mei spande hij de molen uit.2 Voor hij naar bed ging was alles nog in 
orde. De volgende morgen, rond 5 uur in de vroegte, brandde de molen. De 
met riet gedekte houten ondertoren stond in lichterlaaie en er was geen 
redden meer aan: de molen brandde tot de grond toe af. Getuigen verklaar
den dat er "na middernacht, bijzonder tussen twee en drie uur een onweder 
plaats" heeft gehad, zodat mag worden aangenomen dat dit de oorzaak van 
de calamiteit is geweest. 

Om te zien hoe groot de schade was, gingen de schout en de secretaris van he t water-
schaps- of po lderbes tuur , begeleid door twee poldermeesters , twee hoofdingelanden u i t 
Utrecht en de bode, naa r de overblijfselen van de molen.3 Er was i nde rdaad weinig over 
van de in 1718 gebouwde molen,4 want zelfs de brugdelen over de voor- en de achterwater
loop waren voor he t grootste deel verbrand. Voor de resterende "beschadigde houtwaren" 
werd bij verkoop slechts ƒ 128,20 ontvangen.5 

Gelukkig was de molen verzekerd bij de "Onderl inge Brandwaa rbo rg -maa t s chapp i j 
enkel voor Polderwatermolens" voor een uit te ke ren schadevergoeding van m a x i m a a l 
ƒ 8100,-.5 Deze in 1819 opgerichte Onderlinge bestaat nog steeds en de molen is daar ook nog 
steeds verzekerd. He t verzekerde bedrag was weliswaar niet kostendekkend, m a a r h e t was 
een grote steun in de rug bij de herbouw. 

Hulp van de molenaars van Kockengen en Teckop 

Ook de continuïteit van de bemaling gaf geen al te grote problemen, want 
al de dag na de brand verklaarde het bestuur van het waterschap Kockengen 
zich bereid om met hun wipwatermolen Spengen te hulp te komen. De mole
naar van Kockengen, Hendrik Jacobsz Griffioen, kreeg hiervoor een extra 
beloning van ƒ 52,- toegezegd, te betalen in twee termijnen.6 Aanvankelijk 
had hij voor het extra malen ƒ 3 , - per week gevraagd, maar dat vond het 
waterschapsbestuur van Spengen veel te veel. 

Blijkbaar viel er die zomer veel regenwater,7 want in augustus 1841 betaalde de polder 
Spengen bovendien nog ƒ 10,- aan Teckop voor hulp bij het uitslaan van overtollig water . 
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Afb. 1. De tegenwoor
dige wipwatermolen 
van Spengen, prachtig 
gelegen in het vlakke 
polderlandschap, aan 
de Wagendijk 72 en de 
oever van de Bijle-
veld. De geheel origi
nele kleine woning in 
de ondertoren werd tot 
1962 door de molenaar 
bewoond. Tot dat jaar 
bemaalde de molen de 
335 hectare grote polder 
Spengen. (Foto van de 
schrijver.) 

Voorkeur voor een vereenvoudigde molen 

Kort na de brand werd aan C. van de Koppel Azn uit Schoonderwoerd 
gevraagd een bestek en een begroting te maken en tevens de directie te 
voeren over de herbouwwerkzaamheden. 

Zoals wel vaker met polderbesturen het geval was, wilden ze graag voor 
een dubbeltje op de eerste rang zitten. Zij zetten zich met deskundigen aan 
de tafel en kwamen tot de conclusie dat "het belang van de polder zoude vor
deren, zich te bepalen tot het daarstellen van eenen vereenvoudigden molen 
zonder kamrad, met het scheprad in den moolen, een ijzeren kamradring 
op een ijzeren bonkelaar".8 Vooral de Zuid-Hollandse molenmaker Exalto 
experimenteerde met een binnenscheprad in een wipwatermolen, met 
name in de omgeving van Gorcum. Dat was niet alleen goedkoper bij het 
bouwen, maar zo'n molen is ook "in het onderhoud oneindig minder kost
baar", zoals in de vergadering van 4 juni 1841 werd verklaard.8 Het bestuur 
was onder Culemborg naar een dergelijke molen gaan kijken en had ge
constateerd dat het systeem daar al veertien jaar goed voldeed. 

Er werd dus besloten zo'n "vereenvoudigden molen" te bouwen en Van de 
Koppel ging voortvarend aan de slag. Hij leverde een uitgebreid bestek, dat 
40 artikelen omvatte, en een bouwtekening (Afbeelding 2).9 Al op 25 juni 
1841, dus zeven weken na de brand, werd de bouw aanbesteed "ten huize van 
Hendrik Sloesarwey, kastelein in het gemeentehuis te Kockengen".9 De 
bouw werd gegund aan Bart van Walderveen uit Tienhoven, die het werk 
aannam voor ƒ 10.300,-. Van Walderveen moest snel aan het werk, want het 
bestek verordonneerde dat dadelijk met het werk moest worden begonnen en 
"zes weken na bekoming kennisgeving [moeten] de fonderingen en metsel
werken volkomen klaar en afgemaakt zijn". Verder moest "het werk met 
zooveel spoed voort zetten dat den 15 October de molen volkomen gerigt is en 
den 1 November maalvaardig en op den 15 December geheel klaar en afge
werkt"!9 
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Mocht de oplevering niet op tijd geschieden, dan zou van de te betalen 
som ƒ 10,- per dag afgetrokken worden (Artikel 29); over een eventuele 
stimulans bij eerder gereedkomen werd echter met geen woord gesproken. 
In Artikel 36 stond als extra belemmering voor het op tijd afronden van het 
werk: "er zal voor of na zon ondergang, nog op zon en feestdagen niet mogen 
gewerkt worden". Hierbij kan men zich afvragen wanneer er wél gewerkt 
mocht worden!9 

De fundering kwam gedeeltelijk op die van de oude molen te liggen, 
maar voor de zuidelijke en noordelijke muren moest een nieuwe fundering 
worden opgetrokken (zie Afbeelding 4). Voor dit kon gebeuren, moest er eerst 
geheid worden. Veertig palen van zes meter lang waren hiervoor nodig vol
gens Artikel 11, maar helemaal aan het einde van het bestek staat in een 
aanvulling dat de palen acht in plaats van zes meter moesten zijn. 
Minutieus wordt beschreven hoe de muren onder de toren moesten worden 
opgemetseld.9 Dit is zo nauwkeurig gedaan, dat de huidige maten exact 
overeenkomen met die welke in het bestek zijn genoemd. 

Normaal zit het scheprad op een as, waarop een tweede wiel zit dat wordt 
aangedreven door een schijfloop op een spil (zie Afbeelding 2). Het onderwiel 
is dan binnen de molen opgesteld en het scheprad erbuiten. Bij het nieuwe 
systeem zou het scheprad direct worden aangedreven vanaf de koningsspil 
(zie Afbeelding 3). Zo worden een wielbak, een (duur) houten wiel en een as 
uitgespaard, wat ook in het latere onderhoud veel goedkoper zou moeten 
zijn. De praktijk pakte echter - zo zullen we spoedig zien - anders uit. 

Nieuwe molenaar in 1841 

De bouw van de molen vorderde gestaag en er werd al spoedig uitgezien 
naar een nieuwe molenaar. Klaas Verrips had weliswaar geen schuld 
gehad aan de brand van 9 mei 1841, maar het bestuur zag toch liever dat een 
andere molenaar de nieuwe molen ging bedienen. Verrips was pas in 1839 
op de molen gekomen, omdat de toenmalige molenaar, Van Eijk, zijn werk 
niet meer goed kon verrichten aangezien hij zich in "zoodanigen gebrek-
kigen toestand bevindt, dat denzelven ten eenenmale buiten staat is, om den 
molen naar behooren waar te nemen".10 

Afb. 2. D o o r s n e d e - t e k e n i n g van 
h e t fundament en ondertoren van 
e e n c o n v e n t i o n e l e w i p w a t e r -
molen. De molen van Spengen had 
e e n d e r g e l i j k e c o n s t r u c t i e vóór 
1841 en nâ 1851. De koningsspil 
(G, midden-onder in de toren van 
de molen) , die d r a a i t b innen de 
koke r (14) b r eng t de draa ibewe
ging via he t waterwiel (K) over op 
de wateras (L), die op zijn beurt het 
bui ten de molen geplaatste schep
r a d (M) l aa t d raa ien . In he t ver
e e n v o u d i g d e s y s t e e m s t a a t h e t 
scheprad op de plek van het water
wie l . 
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Zelf wilde Verrips graag op de Spengense molen terugkeren. Als an
dere sollicitanten staan in de notulen van het bestuur van het Waterschap 
Spengen vermeld: "Jacob Griffioen, zoon van Hendrik Griffioen, water
molenaar van den Kockenger molen; Jan van Dam, wonende te Harmeien; 
Adrianus Griffioen, molenaar op den polder watermolen van Maarseveen; 
Hendrik Griffioen, watermolenaar op de Buitenwegsche molen onder West
broek; Jacob Blanken, zoon van den molenaar Blanken van de Mijdrecht-
sche droogmakerij; Dirk Vermolen, schipper te Zegveld; Pieter Spruijt, 
molenaar op de molen Snel nabij Woerden; Van Roijen, molenaar in den 
polder Willescop; Van der Laan, molenaar te Beverwijk".11 

Na enige beraadslagingen werden de polderbestuurders het onderling 
volkomen eens: "Blijkens mitsdien dat met algemene stemmen tot water
molenaar van den polder Spengen tot wederopzegging toe is verkozen, 
den persoon van Adrianus Griffioen wonende onder Maarseveen welke als 
zoodanig bij deze wordt aangesteld." Adrianus was toen 23 jaar oud en nog 
ongehuwd. Zijn aanstelling tot molenaar gaf hem blijkbaar uitzicht op 
genoeg inkomen om te kunnen trouwen. Dat gebeurde op 21 januari 1842 
met de 18-jarige Jannetje (Jannigje) Gerritsen. 
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Aft. 3. Ontwerptekening van de vereenvoudige poldermolen van Spengen, 1841 (Archief 
Wate r schap Spengen, voorl. inv. nr. 71). 
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Afb. 4. Plat tegrond van de in 1841 gebouwde vereenvoudigde molen, met gestippeld h e t niet 
gebruikte deel van de oude fundering. 

Molenaar na enige maanden alweer vervangen 

Lang bleef Adrianus echter niet als molenaar op Spengen; op 16 maart 
1842 kwamen de ingelanden bij elkaar om te praten over "de schade gedu
rende zijn [= Griffïoens] waarneming aan de nieuwen molen toegebragt".12 

Wat blijkt? De molenaar had een roede afgemalen, met andere woorden er 
was tijdens het malen een roede (een halve wiek) gebroken. Het bestuur 
stelde hem verantwoordelijk voor deze calamiteit en kondigde hem ontslag 
op staande voet aan. Men voelde zich daartoe gerechtigd op grond van arti
kel 19 in de Instructie van de molenaar van de polder Spengen, waarin 
onder meer staat: " . . . in geval van wangedrag zullen schout en polder
meesteren het regt hebben hem dadelijk zonder eenige waarschuwing van 
zijn post te ontzetten en van de molen te doen vertrekken".13 

De molenaar vroeg nog om zich in de vergadering te mogen verdedigen. 
De ingelanden besloten evenwel, "overeenkomstig het voorstel van het 
polderbestuur Adrianus Griffioen niet ten gehoore toe te laten" omdat de 
schade geheel te wijten was aan "de ruwe en onbezonnen behandeling der 
molen". Het bestuur stelde daarom voor om de molenaar "van de provisio-
neele waarneming te ontslaan". Adrianus Griffioen werd opgedragen de 
molen "in den loop van dezen dag te ontruimen en alzoo de molenaars 
betrekking vacant te verklaren". Het is duidelijk dat Adrianus en zijn vrouw 
Jannetje nog dezelfde dag in de kou stonden. Men bejegende hem even 
hardvochtig als zijn voorganger Klaas Verrips een jaar eerder. Het zo be
perkt mogelijk houden van financieel risico woog bij herhaling zwaarder 
dan medemenselijkheid. 

De ingelanden lieten geen gras groeien over de benoeming van een 
nieuwe molenaar; men besloot "dadelijk over te gaan tot stemming van 
eenen provisioneelen watermolenaar bij besloten briefjes". Hieruit kwam 
Martinus Blanken als winnaar naar voren, zij het ditmaal niet met alge
mene stemmen.12 Martinus was een broer van de sollicitant uit de vorige 
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Afb. 5. Pla t tegrond van de molen na 1851, met de vervallen waterloop in de molen die 
gedeeltelijk is gebruikt voor de wielbak, en de nieuwe waterloop buiten de molen. 

ronde, Jacob Blanken; op welke manier zijn naam bij het polderbestuur is 
gekomen, wordt uit het archief niet duidelijk. Hij werd in 1846 al weer opge
volgd door Jacob Griffioen, die ook in 1841 al had gesolliciteerd. 

Vereenvoudigd molensysteem toch niet zo'n succes 

Verder werd besloten dat de aannemer de reparatie "kosteloos en om 
niet" zou moeten verrichten. Dit besluit werd genomen op grond van de 
bepaling in het bestek dat de aannemer de molen "een geheel jaar voor zijne 
rekening moet onderhouden". Bovendien zouden "alle gebreken tot aan de 
verschijning van het onderhoud, aan dezelve bevinden wordende zijn en 
blijven ten lasten van den aannemer, welke alle de defecten, die daaraan 
bespeurd worden op de eerste order terstond zal herstellen". Alleen de afge-
malen roede was voor rekening van het waterschap, dat hiervoor aan hout
koper C. Hoogendijk en Zoon te Zwammerdam ƒ 345,22 moest betalen.14 

De vraag rijst echter of het wel de schuld van Adrianus was dat de roede 
afbrak, want na alle problemen en hoog oplopende kosten die ontstonden in 
de jaren na zijn ontslag, kwam de schout van het waterschap Spengen 
uiteindelijk tot de sombere conclusie "dat de gebreken van dien aard zijn dat 
den molen niet gangbaar te houden is, en onverwijld voorzieningen be-
hooren te worden genomen". Daarop werd op verzoek van het polderbestuur 
in 1851 een deskundig onderzoek uitgevoerd door B. de Vries, architect en 
molendeskundige te Wilnis. Deze stelde een rapport op waarin naar voren 
kwam dat niet alleen de aannemer een aantal fouten had gemaakt. Ook in 
het ontwerp waren grote fouten aan te wijzen. Een belangrijke constructie
fout was de directe aandrijving van het scheprad, waardoor iedere versnel
ling of vertraging onmiddellijk op dat scheprad werd overgebracht, "hetgeen 
dikwijls met de uitwerking der overwonnen traagheid van hetzelve in strijd 
is". Dat kon moeilijkheden met zich meebrengen, want mocht er onverhoopt 
een voorwerp in het scheprad komen, dan worden de daardoor optredende 
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schokken niet door as en waterwiel opgevangen of verminderd. Het gevolg 
hiervan kan breuk van diverse molenonderdelen zijn, waaronder zelfs 
de roeden. "Evenzoo wordt elke schok in het scheprad onmiddellijk op de 
gaande werken overgebragt, dat nog gevaarlijker is." Bij gewone scheprad
molens worden deze krachten gedeeltelijk opgevangen door de veerkracht 
van de wateras tussen onderwiel en scheprad, betoogde De Vries.15 

Het is zelfs voor te stellen dat als er een stuk hout onder het scheprad 
komt, de afremmende krachten zo groot zijn dat dit kan leiden tot het af
breken van een roede. Kan dit de oorzaak zijn geweest van het afmalen van 
een roede door Adrianus Griffioen in 1842? Dan zou hij dus buiten zijn 
schuld in de problemen zijn gekomen en onterecht de molen zijn uitgezet. 
Het lijkt er sterk op dat zulks het geval was. 

Adrianus zou als molenaar nooit meer aan het werk komen. Opvallend is dat hij, zeker 
vergeleken met zijn familieleden-molenaars die vrijwel allen de leeftijd der zeer sterken 
bereikten, zeer jong is overleden. Hij werd slechts 30 jaar en overleed in 1848, als werk
man, in Maarsseveen. Zijn vrouw Jannigje overleefde hem 40 jaar. 

Molen ingrijpend aangepast 

Een van de aanbevelingen uit het rapport van De Vries was, dat het 
waterschapsbestuur er verstandig aan zou doen de Spengense molen in
grijpend aan te passen en wel in de richting van de oude constructie. Ook 
molenmaker F. Jansen "namens de Erven Zijderveld de Timmermans & 
Molenmakers Affaire uitoefenende te Kockengen" adviseerde, in de vergade
ring van ingelanden op 24 april 1851, dat "eenen geheelen verandering in de 
Constructie onontbeerlijk is".16 Van de Koppel drong in de volgende verga
dering, op 1 mei 1851, eveneens aan op "verandering in de constructie en 
terugbrenging op den ouden voet".17 Daartoe werd uiteindelijk besloten, 
ondanks door een tweetal ingelanden daartegen ingebrachte bezwaren, die 
door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht on
gegrond werden verklaard, omdat de hele procedure zonder fouten was 
gevoerd.18 

De Spengense molen werd er daarna weer een van het traditionele sys
teem, met een wielbak, onderwiel en wateras (Afbeelding 5). Daarvoor moest 
buiten de molen een nieuwe waterloop worden gegraven en krimpmuren op-
gemetseld, voorwaar geen goedkope klus! In de 20ste eeuw leidde het niet-
onderheid-zijn van de noord- en zuidmuur tot verzakkingen en een dure res
tauratie.1 

Noten 

1 E. Stoop, 1992. De molen van Spengen. Molenrevue / Jaarverslag 1992, Stichting De Utrechtse 
Molens, blz. 27 - 40. 

2 Archief Waterschap Spengen (in Streekarchief Rijnstreek te Woerden), voorl. inv. nr. 6, notulen dd 
10 en 17 mei 1841. 

3 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 17 mei 1841. 
4 Het herbouwjaar 1718 blijkt uit Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 74. 
5 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 90, rekening en jaarrekening over 1841. 
6 Archief Waterschap Kockengen (in Streekarchief Rijnstreek te Woerden), voorl. inv. nr. 6, notulen dd 

10 mei 1841. 
7 Dat de zomer van 1841 nat was, wordt bevestigd door J. Buisman, 1984. Bar en Boos. Zeven eeuwen 

winterweer in de Lage Landen. Uitgeverij Bosch en Keuning N.V., Baarn, blz. 207. 
8 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 4 juni 1841. 
9 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 71. 

10 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 17 oktober 1839. 
11 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 10 december 1841. 
12 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 16 maart 1842. 
13 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 19. 
14 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 90, jaarrekening 1842. 
15 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 70. 
16 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 24 april 1851. 
17 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 6, notulen dd 1 mei 1851. 
18 Archief Waterschap Spengen, voorl. inv. nr. 38. 
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Enkele watermolenaars uit de omgeving van 
Breukelen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Zo'n kleine twee eeuwen geleden woonden er minstens elf molenaars op 
evenzoveel watermolens binnen de grenzen van de huidige gemeente Breu
kelen. Van die molens zijn er nu nog vier over, de zeven andere zijn afge
broken en vijf daarvan zijn vervangen door gemalen. 

De meeste van deze watermolens zijn al voor het midden van de 17de eeuw 
gebouwd en hebben dus heel wat molenaars gekend. Ik heb mijn onderzoek 
daarom beperkt tot de molenaars die in de archieven van de Gemeente Breu
kelen voorkomen.1 Daarbij kwam ik enkele malen de naam Griffioen tegen; 
daarom heb ik ook de genealogie van die familie geraadpleegd.2 

De griffioen was een fabeldier, dat al in 900 v.Chr. voorkwam in de Griekse l i t e ra tuur 
en later ook in de West-Europese. Deze grijpvogel had he t onderlijf van een leeuw en he t 
bovenlichaam van een adelaar . Hij was fel en wreed van aard, m a a r werd ook beschouwd 
als symbool van k rach t en vers tand. Daardoor kreeg de griffioen een plaats in de hera l 
diek en werd hij vaak uitgebeeld in de kunst . De naam van het beest kwam als familie
naam in heel West-Europa voor, ook in de omgeving van Woerden, waar in de 17de eeuw 
wel zes verschi l lende families Griffioen woonden. 

De Zegveldse watermolenaar Gerrit Griffioen, gedoopt in Zegveld in 1690, 
werd de stamvader van talrijke watermolenaars, sluiswachters en land 
bouwers in Utrecht en Zuid-Holland. Zijn derde zoon Hendrik Griffioen 
(1727 - 1788) werd omstreeks 1760 watermolenaar op de Oudhuizer molen te 
Wilnis.3 Hij kreeg uit twee huwelijken zeven zonen, waarvan er zes water
molenaar werden. Drie van hen kwamen op een molen in Breukelen: Gerrit 

Afb. 1. Luchtfoto van de Kockengense molen, vóór de huidige asfaltweg naar Teckop was 
aangelegd. Langs de molenvliet liep toen over part iculier terrein een eenvoudige tolweg 
n a a r Teckop. De twee bruggen liggen over de Kockengense Wetering. Het molenaarshuis 
heeft de karak te r i s t i eke gebroken kap met nok, een mansarde-dak. (Foto-archief Histo
r ische Kr ing Breukelen.) 
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(1750 - 1831) in Otterspoorbroek, Willem (1753 - 1842) in Breukeleveen en 
Jacob (1771 - 1806) in de polder Kortrijk-Gieltjesdorp. De andere drie zonen 
bleven ook in de buurt, want Adrianus Griffioen (1755 - 1833) werd molenaar 
in Zuilen (grootvader van de vishandelaar Wernardus Griffioen in Oud Aa), 
Kornelis Griffioen (1763 - 1816) bleef in Wilnis (daar stamde waarschijnlijk 
de timmerman-molenmaker Hendrik Griffioen aan de Brouwerij te Breuke-
len van af) en Jan Griffioen (1767 - 1846) werd watermolenaar in Vinkeveen. 

De molen in Kockengen (Wagendijk 15) 

Toen in 1993 de Stichting De Utrechtse Molens dertig jaar bestond, is een 
boekje over de eerste twee aangekochte molens verschenen. Daarin werden 
alle molenaars van de beide molens in Kockengen genoemd.4 Daaruit bleek, 
dat de naam Griffioen ook in Kockengen voorkwam, want in 1814 was de 
in Breukelen op de Kortrijkse molen geboren Hendrik Jacobusz Griffioen 
(1793 - 1876) naar Kockengen gekomen, waar hij 62 jaar de molen aan de 
Wagendijk bediende (Afbeelding 1). Zijn kleinzoon Jan, die op de Spengense 
molen geboren was, volgde hem op en heeft 41 jaar op de molen gewoond. 
Honderddrie jaar lang hebben grootvader en kleinzoon Griffioen dus de 
polder Kockengen drooggehouden. In 1917 verongelukte Jan in de molen, 
doordat zijn kleding in het draaiende binnenrad kwam en hij aan zijn ver
wondingen overleed. Hij werd opgevolgd door Jan Brandhorst, die tot 1949 
molenaar was, waarna diens zoon Pieter tot 1963 voor het waterschap de 
molen bediende. 

De Spengense molen (Wagendijk 72) 

Vijfenveertig jaar lang, van 1846 tot 1891, was Jacob Hendriksz Griffioen 
molenaar op de molen van Spengen. Jacob was in 1819 op de Kockengense 
molen geboren en had al eerder, in 1841 maar toen vergeefs, naar Spengen 
gesolliciteerd. Zijn één jaar oudere achterneef Adrianus Griffioen5 werd in 
1841 op de pas herbouwde molen benoemd, maar binnen eenjaar ontslagen 
wegens schade die hij aan de nieuwe molen zou hebben toegebracht.6 Enkele 
andere bekende namen van watermolenaars in Spengen waren: Hendrik 
Coljee (1816 -1826), Anthonie Zaal (1827 -1833) en Dirk Blom (1915 -1962). 

In 1827 was het jaarloon van de molenaar in Spengen ƒ 90. Hij moest 
daarvoor dag en nacht klaarstaan. In zijn instructie stond, dat de molenaar 
wanneer de molen "in gemaal is", zich onder geen voorwendsel mocht ver
wijderen op straffe van zijn halve jaarloon en mocht zich dat bij herhaling 
voordoen dan zou hij van zijn post worden ontheven. Hij mocht niemand 
anders laten malen, ook zijn eigen familie niet. Bij ziekte moesten de schout 
en de poldermeesters iemand aanwijzen, die voor rekening van de molenaar 
zijn werk deed. Als hij in of bij de molen betrapt werd met een brandende 
pijp zonder dop, werd hij "ontzet", dat is ontslagen. Brand was immers een 
gevreesde vijand van windmolens; die kon ontstaan door blikseminslag of 
onvoorzichtigheid met vuur, maar vooral ook door het te warm worden van 
de houten assen. Daarom moest boven in de molen altijd een bak met water 
gereed staan om van tijd tot tijd de bovenas te koelen of een begin van brand 
te kunnen blussen. De molenaar moest tijdens het malen de assen en 
tandraderen regelmatig smeren met reuzel of olie. 

De Kortrjjkse molen (Stationsweg 105) 

De Kortrijkse molen stond ten oosten van de polder Kortrijk, waarmee hij 
door een 1200 meter lange vliet was verbonden. Daardoor kon de polder op de 
Kerkgracht uitwateren in plaats van op de Grote Heycop. De vliet liep tussen 
twee kaden evenwijdig aan de Heycop en is omstreeks 1960 bij de aanleg van 
de provinciale weg T27 gedempt. 
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Afb. 2. Kortr i jkse molen 
en de l a t e r daarb i j ge
p l a a t s t e m o l e n a a r s 
w o n i n g m e t een "ge
k n o t t e " g e b r o k e n k a p , 
een zgn. ge sno ten k a p . 
H a d m e n de g e b r o k e n 
kap helemaal tot aan de 
nok laten doorlopen, dan 
zou dat teveel een belem
m e r i n g zijn g e w o r d e n 
voor de w i n d v a n g van 
de molen. Foto uit 1943 
(in Foto-archief Histori
sche Kr ing Breukelen) . 

1747-1764 J a n Bijman 
1783 -1790 Jacob Focker 
1791 -1803 Jacob Hendriksz Griffioen, ged. Wilnis 16.6.1771 
ca. 1804 -1805 Arie van Riet 
ca. 1807 -1817 Willem Gerri tsz Griffioen, ged. Breukelen 24.11.1782, overl. Kocken-

gen 16.2.1846 
ca. 1822 -1886 Martinus van Riet, geb. Breukelen 20.4.1801 
1886 -1932 Mart inus van Riet (neef), geb. Breukelen 12.5.1854 
1933 -1951 Gerrit Boele, geb. Nieuw-Lekkerland 14.11.1904 

Molenaar Jan Bijman woonde in 1765 in Portengen-Zuid en was daar 
waarschijnlijk watermolenaar. Op verzoek van de "Geërfdens en ingelan
den van Cortrijk, Gieltjesdorp, Ruwiels ende Mareesz Gereghten" verklaar
de hij toen, dat hij van 1747 tot 1764 als watermolenaar was "geemployeerd 
op de watermolen van bovengemelde gereghten, staande onder Breukelen 
Orttsgerecht" en dat hij de molen niet aan de gang kon krijgen wanneer de 
wind "met een genoegsame koelte uyt het Zuydoosten, Oosten of Noordoosten 
wayde". Dat kwam door de hoge wilgen, essen en twee grote linden, die op 
vrij korte afstand van die molen stonden. Daardoor konden de landerijen 
niet van het overtollige water worden ontlast, zodat ze zelfs in de zomer 
"genoegzaam dras en onder water gestaan hebben, tot merkelijke schaden 
van de Bruykers derselver landen, soo als sulx onder andere selvs genoeg-
saam de gehele Somer van den Jaare 1763 gebeurt is".7 

Volgens de Staat van huisgezinnen in Breukelen-Nijenrode en het belas
tingkohier op de consumptie was in 1783 en in 1790 Jacob Focker watermole
naar op de Kortrijkse molen. Volgens het kohier op de consumptie van 1791 
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was Jacob Hendriksz Griffioen zijn opvolger.8 Jacob, de jongste zoon van de 
molenaar op de Oudhuizer molen in Wilnis, was van 1791 tot 1803 water
molenaar in Breukelen. 

Hij t rouwde op 22.4.1792 te Zegveld met zijn twee jaar oudere nicht Neeltje Griffioen en 
kreeg zowel in 1793 als in 1794 een tweeling.9 Bij de doop in de Pieterskerk te Breukelen op 
1.1.1793 waren als peet twee Breukelse schoonzusters van de jonge vader aanwezig: Wille-
meyntje Plomp, huisvrouw van de molenaar Gerr i t Griffioen, en Anna Bloos, hu i sv rouw 
v a n de m o l e n a a r Willem Griffioen.2 De dopeling Hendrik werd in 1814 ook molenaar , en 
wel in Kockengen. Zijn jongere broer Arie (gedoopt 22.6.1796) was van 1824 tot 1833 water
molenaar in Portengen-Zuid en daarna tot 1849 in de Breukelerwaard. 

In 1803 haden Jacob en Neeltje Griffioen de Kortrijker molen verlaten en 
woonden ze in Loenen, waarschijnlijk op de Oukoper molen.10 

In 1804 en 1805 woonde Arie van Riet met vrouw en twee kinderen op de 
Kortrijkse molen.11 In 1807 was Willem Griffioen Gzn er molenaar. Hij was 
een zoon van Gerrit Griffioen van de molen aan de Broekdijk en was op 
24.11.1805 te Breukelen getrouwd met Marretje de Haan uit Waarder. Zijn 
gezin werd in 1808 met 2 volwassenen en 1 kind voor ƒ 3 aangeslagen in de 
belasting.12 

De Kortrijkse molen is ruim 100 jaar beheerd door twee leden van de 
familie Van Riet, die beiden de naam Martinus droegen. De eerste was 
Martinus van Riet, in 1801 te Breukelen, waarschijnlijk op de molen van 
Oud Aa, geboren, die tot zijn dood in 1886 op of naast de molen woonde.13 

Molenaars woonden 's zomers meestal in een houten schuur of zomerhuis 
naast de molen. In de winter woonde het molenaarsgezin echter in de 
ondertoren van de wipwatermolen, die met zijn rieten bekleding veel 
warmer was, maar ook veel krapper. Beneden was een bedstee voor de 
ouders; voor de kinderen waren er twee op het zoldertje. Bewoning van de 
ondertoren werd verboden bij de woningwet van 1904, maar het polder-
bestuur van Kortrijk had al in 1885 een huis bij de molen. Omstreeks 1920 
werd dit vervangen door een ruim stenen huis met gebroken kap aan de 
oostkant van de molen (Afbeelding 2). Dit type huis vind je bij veel molens, 
onder andere bij die van de Breukelerwaard en die van Oukoop, doordat het 
een ontwerp was van de moleninspecteur van Amstelland. Na het overlijden 
van Martinus van Riet volgde zijn inwonende neef Martinus14 hem op. Hij 
trouwde en kreeg zes kinderen, van wie slechts twee dochters de volwassen 
leeftijd bereikten. Hij verliet de molen in 1932 toen hij 76 jaar oud was. 

Zijn opvolger Gerrit Boele, die de molen tot 1951 bediende, stamde uit een 
oude molenaarsfamilie in de Alblasserwaard en was in 1904 op een molen 
in Nieuw Lekkerland geboren.15 Gerrit kwam met zijn vrouw en dochter 
naar Breukelen, waar zij nog twee zonen kregen (Afbeelding 3).16 Toen in 
1943 de molens in de provincie werden geregistreerd, was de Kortrijkse 
molen de enige nog werkende windmolen binnen de gemeentegrens van 
Breukelen-Nijenrode.17 De heer H. Boele, de jongste zoon van de molenaar, 
vertelde me onlangs: 

"Een molenaa r kijkt altijd naar de lucht om weersveranderingen vas t te s tel len en zijn 
molen tijdig gereed te maken voor hardere wind. Hij kan hem dan nog op de vang zet ten en 
de zeilen innemen tot half zeil, of zelfs zonder zeilen verder malen . Ook in de oorlog keek 
vader vaak n a a r de lucht, maar toen ook wegens het gevaar van Engelse vliegtuigen die h e t 
stat ion beschoten en de spoorlijn bombardeerden. Op een zondag was he t zo erg, wel zes 
aanvallen, da t we naar he t dorp vluchtten en enige tijd in het voorhuis van boerderij De 
Poel bleven wonen. 

Bij de inunda t i e van de polder Kortrijk in he t voorjaar van 1944 hebben de Dui t se rs 
t w e e m a a l gedre igd de molen op te b lazen . Om de polder b lank te kr i jgen h a d d e n de 
Duitsers de wachtdeur1 7 van de molengang opengewrikt en met een balk vastgezet . Doordat 
he t scheprad niet in tegengestelde richting wilde draaien, liep er te weinig water de polder 
in. Toen vader zei dit niet te kunnen verhelpen, dreigden de Duitsers de molen op te blazen. 
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Afb. 3 . De K o r t r i j k s e m o l e n in 1940. 
V.l .n.r . mo lenaa r Ger r i t Boele, zijn zoon 
Huig , zijn vrouw M a r i a Ho lde rmans en 
zoon Piet (op de ladder van de rietdekker). 
(Foto uit collectie H. Boele te Breukelen.) 

Dat is niet gebeurd, want ze hadden een molenaar uit Zuid-Holland bereid gevonden he t 
probleem op te lossen. Met een dommekracht werd een spil uit zijn pot gelicht en schuin 
gep laa t s t , zodat h e t tandwiel van he t schoepenrad vrij kwam. Het scheprad kon toen 
meedraaien met he t instromende water. Vader wilde echter geen hand uitsteken en heeft 
dus de as van het scheprad niet gesmeerd. De granieten steen waarin de as draaide is toen 
gloeiend hee t geworden en gebarsten, waardoor de as wegzakte en he t rad vastl iep. Dat 
gebeurde met een hevige knal op een zaterdagmiddag omstreeks 5 uur . Een half uur la ter 
kwam er een Duitse patrouille langs, die constateerde dat he t r ad stilstond. Vader werd 
beschuldigd van sabotage en kreeg aangezegd, dat als he t euvel maandagmorgen niet ver
holpen was, de molen opgeblazen zou worden. Toen is vader toch m a a r in actie gekomen. 
Er was geen reservesteen, maar molenmaker- t immerman J . de Bruin uit Breukelen heeft 
er die zondag toch een opgescharreld en op de plaats van de kapotte steen gelegd. Toen de 
Dui tsers m a a n d a g kwamen controleren, draaide he t rad weer." 

De molen kwam ook wel eens stil te staan als een Duitse patrouilleboot een grote golf in 
de Kerkgracht en de molenvliet veroorzaakte, waardoor de balk in he t water viel en de 
wachtdeur met een knal dichtklapte. De Duitse bewakers van de polder merkten dan aan 
het waterpeil dat er iets aan de hand was en plaatsten de balk weer tussen de deur en de 
m u u r van de watergang. De patrouillerende Duitsers waren veelal uit Nederland afkom
stige Rijksduitsers, die aan de jongens Boele vertelden wanneer ze veilig met hun bootje de 
op last van de bezett ingsmacht geïnundeerde polders in konden varen om hout te halen of 
eieren te zoeken. 

Na de bevrijding werd de polder snel drooggemalen. Door de bombarde
menten had de molen echter schade opgelopen: er was een bom voor de 
molen in de Kerkgracht gevallen en ook een in het water achter de molen. 
Daardoor was de gemetselde bak van het binnenrad gescheurd, zodat deze 
vol water stond. Dat moesten de jongens Boele telkens met de hand wegpom
pen. Het water heeft toen het hardhouten binnenrad aangetast, waardoor 
herhaaldelijk pennen afbraken en de molen moest worden stilgezet tot tim
merman Jan de Bruin of zijn knecht Teunis Spee het rad had gerepareerd. 

Boele bezat als molenaar de visrechten in de polder Kortrijk. Hij rookte de gevangen 
paling en verkocht die. Hij heeft ook enkele jaren viswater in de Heycop gepacht, maar 
s top te d a a r m e e wegens t e g e n w e r k i n g door de geb roede r s J a n J acob en W a r n a r d u s 
Griffioen, v i shande la ren in Oud Aa.19 
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In 1946 begon men met de aanleg van Rijksweg A2: er werd een geul in 
het veen gegraven van 6 meter diep, die werd volgespoten met zand. De 
molen heeft toen veel extra water moeten uitslaan. Omdat de molen in de 
luwte van de nieuwe weg zou komen, werden een elektrisch gemaal en een 
nieuw molenaarshuis aan de westkant van de A2 gebouwd tegenover de 
boerderij van Van Wees. De nieuwe woning werd in 1949 door de familie 
Boele betrokken. Gerrit Boele overleed daar in 1953, zijn vrouw in 1971. 

Na het overlijden van vader Boele werd zijn zoon Piet machinist op het 
gemaal. De polder werd omstreeks 1960 vergroot, doordat na de tweede ver
breding van het Merwedekanaal het westelijke deel van de polder Otter-
spoorbroek bij de polder Kortrijk kwam. Later is een nieuw (nu volautoma
tisch) gemaal gebouwd aan de Heycop, westelijk van de oude Kortrijkse Dijk. 

De Oukoper molen (Angstelkade 12) 

1644 Henrick Martensz was de eerste molenaar die "voort malen van de molen de 
eerste reyse ende naesomer 1644" betaald werd (molenrekening 1655) 

1803 Jacob Hendr iks Griffioen, ged. Wilnis 16.6.1771 
1828-1878 G e r r i t Zaal , geb. Aar l anderveen 25.10.1808. In 1882 k r e e g hij a l s oud-

molenaar een pensioen van ƒ 1 per week 
1878-1897 Pieter Zaal Gzn, geb. Loenersloot 6.10.1839, overl. aid. 
1897-1937 Ger r i t Zaal pzn, geb. Loenersloot 14.6.1872, overl. aid. 1937. Hij woonde 

Oukoop 66 met vrouw en acht kinderen, waaronder vier zonen, m a a r zijn 
broer J a n volgde hem op en daa rna werd zijn broer Cornelis molenaa r in 
Oukoop 

1937-1954 J a n Zaal Pzn, geb. Loenersloot 26.6.1874, overl. aid. 1954 
1954-1961 Cornelis Zaal Pzn, geb. Loenersloot 5.1.1888 

De molen van Portengen-Zuideinde 

De molen van het Zuideinde van Portengen stond aan de zuidkant van de 
Grote Heycop ten westen van Portengense Brug; hij werd in 1926 vervangen 
door een dieselgemaal. 

1765 J a n Bijman (?) 
1827-1830 Arie Jacobsz Griffioen, ged. Breukelen 22.6.1796, overl. Breukelen-Nijen-

rode 12.3.1849 
-1871 Bast iaan van Vliet, ged. Harmeien 4.10.1802 

1871 -1904 Elbertus Versloot, geb. Oudenrijn 12.8.1838 
1904-1916 Lukas Gijsbertus Markies, geb. Vianen 29.11.1869 
1916 -1926 ? Mark ies 

Jan Bijman, reeds genoemd in verband met de Kortrijkse molen, is waar
schijnlijk ook in Portengen-Zuid watermolenaar geweest. 

In 1827 was Arie Jacobsz Griffioen er watermolenaar en visser. Hij 
trouwde op 23.4.1824 met Bartje van Garderen (geb. aldaar 4.6.1800). Het 
echtpaar kreeg twee kinderen in de Gemeente Ruwiel (1827 en 1829) en drie 
in Breukelen-Nijenrode (1834 - 1840), waar Arie molenaar was geworden op 
de Breukelerwaardse molen. 

Bastiaan van Vliet, gehuwd met Geertrui van Rooyen (ged. Vleuten 14.6. 
1808), had tien kinderen. Het gezin vertrok op 23.5.1871 naar de Gemeente 
Ruwiel. 

Elbertus Versloot was veehouder-watermolenaar, gehuwd met Jannigje 
van den Berg (geb. De Bilt 2.8.1828). Zij kwamen in 1871 met drie dochters uit 
Jaarsveld; in Portengen werden twee zoons en twee dochters geboren. In 
1885 had de molen het huisnummer 135 en het nieuwe woonhuis nr. 134. 

Lukas Gijsbertus Markies, watermolenaar, kwam op 14.1.1904 met 
vrouw en zoon uit Weesperkarspel; de familie ging op 22.3.1916 naar Zeist. 
Nog jarenlang woonde er bij de molen en het gemaal een Markies die ook 
klompenmaker was. 
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De molen van Otterspoorbroek 

De molen van Otterspoorbroek stond aan de oostkant van de Broekdijk; hij 
werd in 1927 vervangen door een elektrisch gemaal, dat dienst heeft gedaan 
tot 1947. 

1776-1831 Gerr i t Hendr iksz Griffioen, ged. Zegveld 1.3.1750, overl. Breukelen-Nijen-
rode 20.9.1831 

1831-1868 Klaas Coljee, ged. Breukelen 17.10.1790, overl. aid. 13.6.1868 
1868-1901 Gerrit Coljee, geb. Breukelen-Nijenrode 31.3.1825, overl. aid. 16.12.1901 
1901-1932 Wilhelm Meinder t ( roepnaam Willem) Coljee, geb. Breuke len-Ni jenrode 

20.11.1867, overl. aid. 5.2.1932 
1932-1972 (Jan Nicolaas Coljee, geb. Breukelen-Nijenrode 12.6.1907) 

Gerrit Hendriksz Griffioen was de oudste zoon van Hendrik Griffioen, 
molenaar op de Oudhuizer molen in Wilnis. Gerrit trouwde met Jannetje 
Oskamp en werd molenaar in Breukelen-Nijenrode op de watermolen van 
Otterspoorbroek. In 1777 kreeg hij een zoon Hendrik, maar verloor hij zijn 
vrouw. In 1778 hertrouwde hij te Wilnis met Willemijntje Plomp (ged. 
Kockengen 8.6.1747) en kreeg nog zeven kinderen, waarvan er drie jong 
stierven. 

Gerri t betaalde huurlasten - dat is een bijdrage in de bestuurskosten - in het Breukelen-
Ort tsgerecht . Hij werd niet hoog aangeslagen: meestal ƒ 1 per jaar , de gemiddelde aans lag 
voor een dagloner. Het kohier van de belasting op consumptie uit 1782 vermeldt, dat hij 
w a t e r m o l e n a a r was . 2 0 Deze belast ing werd geheven over het verbruik van "gemaal, zegel, 
logiesgeld, geslagt, boter, zout, zeep, turf, koffie en thee". Gerrit Griffioen betaalde daarvoor 
meestal ƒ 3 per jaar . Dat betaalde hij ook in 1808 toen een extra belasting werd opgelegd.21 

Dat was evenveel als waarvoor de lantaarnopsteker Willem Donker op he t Kerkplein was 
a a n g e s l a g e n . 

Gerrit Griffioen was toen voor de tweede keer weduwnaar; van zijn vier 
zonen en twee dochters woonden er nog twee bij hem thuis. Zijn zoon 
Willem was al molenaar in Kortrijk, maar zijn oudste zoon Hendrik trouw
de pas in 1811 en was vermoedelijk veehouder aan de Broekdijk. Gerrits 
dochter Jannetje was naaister en trouwde in 1814 met de molenaarsknecht 
Klaas Coljee. Klaas bediende waarschijnlijk samen met zijn schoonvader de 
grote molen aan de Broekdijk, die later de molen van Coljee werd genoemd. 

De familie Coljee s t amde waarschijnl i jk uit Frankri jk . 2 2 In 1629 was een J a n Cailè, 
r u i t e r u i t Breda, in Woudrichem getrouwd met Gerritje Gilles. Hun oudste zoon J i l les 
Cail le (Cai l lé , Caljee, Coljee) woonde in Woudrichem, m a a r diens zoon Claas Cail le 
vertrok naa r Ameide, waar hij in 1707 trouwde. In 1718 werd daar zijn zoon Klaas Coljee 
gedoopt, die in Harmeien t rouwde en omstreeks 1750 met vrouw en drie k inderen naa r 
Kortrijk kwam. Diens oudste zoon Klaas (1749 - 1824) vestigde zich omstreeks 1780 als 
l andbouwer op een pachtboerderi j t en zuiden van Nijenrode.2 3 Zijn tweede zoon J i l l i s 
Coljee (1751 - 1821) bleef landbouwer op de familieboerderij in Kortrijk en kreeg daar uit 
drie huweli jken zeven kinderen. Daarvan werden er twee watermolenaar . 

Klaas Jillisz Coljee werd opvolger van zijn schoonvader op de molen van 
Otterspoorbroek en Hendrik Coljee woonde tot zijn dood in 1827 op de water
molen van Spengen. Toen vader Jillis overleed, deed de 72-jarige molenaar 
Gerrit Griffioen daarvan aangifte. Gerrit zelf overleed in 1831 in hetzelfde 
huis waar zijn zoon Hendrik in 1825 was gestorven. Van beide sterfgevallen 
deed Klaas Coljee aangifte op het gemeentehuis te Breukelen, dat toen nog 
in de opkamer van café Het Regthuys was gevestigd. 

Molenaar Klaas Coljee Jzn en Jannetje Griffioen (ged. Breukelen 9.12. 
1781, overl. aid. 14.12.1846) kregen twee dochters en een zoon Gerrit. Klaas 
was veehouder-molenaar; een deel van zijn land werd onteigend toen in 1843 
de spoorlijn Amsterdam - Utrecht werd aangelegd. 

In 1849 woonde Klaas als weduwnaar op de molen Wijk B nr. 282, aan de 
Broekdijk. Zijn zoon Gerrit Coljee trouwde in 1851 met Matje van de Heuvel 
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(geb. Breukelen-St. Pieters 21.4.1831, overl. Breukelen-Nijenrode 14.9.1904) 
en ging bij zijn vader op de molen wonen, welke toen het huisnummer Wijk 
B nr. 25 had. 

Zij hadden nog zes kinderen in leven toen vader Klaas overleed. In 1875 stierf de 14-
jarige Gerri t Coljee en in 1877 verdronk de toen 19-jarige Nicolaas bij he t scheprad van de 
molen. Oms t reeks 1885 werd aan de wes tkant van de Broekdijk een kleine mo lenaa r s 
woning gebouwd met he t huisnummer B 42. Deze stond tegenover de molen, die toen h e t 
hu i snummer B 43 kreeg. Het woonhuis is daar tot de verbreding van he t Merwedekanaa l 
blijven s t aan . 

Gerr i t was ook veehouder en had naas t de molen en naas t h e t hu is veestal len. Toen 
omstreeks 1890 he t Merwedekanaal werd gegraven, kwam het meeste land van Coljee a a n 
de overkant van he t kanaa l te liggen.24 Zijn zoon Jilles (1866 - 1934), die veehouder en vee
hande laa r was, l iet daarom omstreeks 1893 aan de Westkanaaldijk een boerderij bouwen. 

De aanleg van het Merwedekanaal had ook gevolgen voor de molen: het 
westelijke deel van de polder Otterspoorbroek moest voortaan bemalen 
worden via sifons die onder het kanaal door naar de molen liepen. Er moest 
een nieuwe molenvliet worden gegraven, die niet meer langs de Broekdijk, 
maar langs de oostkant van de Kanaaldijk naar de Kerkgracht liep. Bij de 
Stationsweg (toen nog Poeldijk geheten) maakte de vliet een haakse bocht 
naar het oosten, werd daar breder en mondde voorbij de schutsluis, ter 
hoogte van de huidige sportschool van R. van Asdonck, uit in de Kerkgracht. 
Bij hoge Vechtwaterstanden was het echter niet mogelijk water uit te slaan. 
Soms mocht dan gedurende 24 uur de sluis bij Het State Wapen dicht en kon 
er via de schutsluis op het kanaal uitgeslagen worden. Dat was alleen bij 
hoge uitzondering toegestaan en daardoor stonden de landerijen vaak blank. 
In 1932 kon zelfs met een boerenschouw over het land worden gevaren. 

Na de dood van Gerrit in 1901 volgde diens tweede zoon, Wilhelm 
Meindert Coljee hem op als molenaar-veehouder aan de Broekdijk. Omdat 
veel van zijn land aan de westkant van het Merwedekanaal lag, reed hij er 
met een hondenkar heen om de koeien te melken. Hij trouwde in 1905 in 
Het Kraaiennest, dat dienst deed als het gemeentehuis van Breukelen-
St. Pieters, met Hendrika Petronella van den Dool (geb. Moordrecht 14.4. 
1875, overl. Kockengen 16.10.1969) (Afbeelding 4). Zij kregen een dochter en 
vier zoons, waarvan de tweede, Jan Nicolaas, zijn vader bijstond als mole
naar en hem in 1932 opvolgde als machinist. 

Afb. 4 . M o l e 
n a a r - v e e h o u d e r 
W i l h e l m M e i n 
de r t Coljee m e t 
v . l . n . r . M a t j e 
Coljee, een buur
meis je , H u i b e r t 
Coljee (op de 
m o l e n t r a p ) en 
W.M. Coljee J r . , 
die l a te r b a k k e r 
werd (foto u i t 
c o l l e c t i e J . N . 
Coljee t e B r e u -
k e l e n ) . 
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Afb. 5. H e t e l e k t r i s c h e gemaa l a a n de 
Broekdijk u i t 1927. Kle indochter A n n a 
Alida Ruizendaal zit in de g roen ten tu in 
van het oude molenaarshuis . (Foto uit col
lectie mw. N. van Tol-Coljee te Loenen.) 

J a n Nicolaas Coljee (geb. 12.6.1907) vertelde mij onlangs: "Er stond een klein mole
naarshuis je tegenover de molen. Het was lang niet zo groot als da t bij de Kortrijkse molen 
en veel l ager . De l ange F r a n k Zuiddam moest b u k k e n als hij met zijn textielkoffer 
b i n n e n k w a m . Wij jongens sliepen niet in dat huisje, m a a r in de drie bedsteden in de 
molen. Het was wel veel lawaai als er gemalen werd. Vader deed dan de bedsteedeuren 
dicht met een wervel, maar door he t trillen gingen ze open. Als de vang werd aangetrok
ken, schudde je bijna je bed uit. Naast de molen had vader een schuur met zeven of acht 
koeien en ook was er een schuur aan de overkant van de Broekdijk. 

Als he t veel regende moest vader soms dagen en nachten achter elkaar malen. Ik hielp 
hem wel, maar als hij dan na drie dagen uitgeput was en even naar bed ging, kwamen de 
boeren hem weer wakker kloppen omdat de molen stilstond. A s je bij oostenwind moest 
malen, schudde de molen erg. J e moest natuurlijk buiten de hekken blijven om geen klap 
van de wieken te kri jgen. Een van de windhonden van slager Olie kreeg eens zó'n harde 
klap, dat hij de lucht in ging en op het erf van Kees van Stam weer op de grond kwam. Dat 
was ru im honderd me te r zuidelijker aan de wes tkant van de Broekdijk, waar la ter H. 
Benedictus woonde en nu de directeur van Hotel Breukelen. 

De molenaar ving paling met een fuik aan een houten raam achter het scheprad en na 
1927 achter de machine. Als een paling door de machine ging, hoorde je een tik en kwam 
he t beest met een gebroken rug in de fuik. Vishandelaar Griffioen had die liever niet, 
omdat hij ze niet kon roken, maar we verkochten die dan in het dorp. Daar kwam je he t 
snelst over he t Korenpad, nu Willink van Collenstraat. Dat was toen nog een pad met twee 
k laphekken, dat door het land van Van der Grift van de molen naar de Straatweg liep. 
Mijn jongste broer Willem Meindert werkte eerst bij Van der Grift en werd later bakker in 
Breukelen. Mijn zuster Matje Mazina hielp ook vaak op de boerderij, tot ze met de gemeen
t e tu inman G.J. Ruizendaal trouwde." 

In 1927 werd de molen afgebroken en vervangen door een elektrisch 
gemaa l (Afbeelding 5). Na he t overlijden van zijn vader t rouwde J a n 
Nicolaas op 29.9.1932 te Loenersloot met Jacoba Dullemond en ging op het 
gemaal aan de Broekdijk wonen. Zijn moeder (Afbeelding 6) woonde in het 
molenaarshuisje tegenover het gemaal, tot het voor de kanaalverbreding 
moest wijken. J a n woonde tot 1947 met zijn gezin op het gemaal . Hij 
verdiende daar ƒ 1 per dag en moest dus bijverdienen om zijn gezin te onder
houden. Hij was boerenknecht en opperman, werkte voor de oorlog als melk-
ontvanger op de melkfabriek en na de oorlog op de verzinkerij van Bammens 
in Maarssen. In de oorlog zaten zijn vrouw en kinderen vaak in de kelder 
van het gemaal aan de Broekdijk vanwege de beschietingen en bombarde
menten op het kanaal en het station. Op een zondag waren die zo hevig, dat 
de familie naar de boerderij van Ruth van Stam vluchtte, die wat zuidelijker 
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Afb. 6. Mevrouw H.P. Coljee-van den Dool 
(foto uit collectie mw. N. van Tol-Coljee te 
Loenen) . 

aan de Broekdijk bij het bos van Nijenrode woonde. Na de oorlog heeft Jan 
Coljee 1000 uur moeten malen om de polder weer droog te krijgen. Dat zou, 
boven zijn jaarsalaris van ƒ 365, extra beloond worden met ƒ 1 per uur, maar 
dat werd gehalveerd. 

Omdat het oude gemaal moest wijken voor een kanaalverbreding, kwam 
er in 1947 een nieuw gemaal aan de Haarrijn achterin Otterspoorbroek 
(Afbeelding 7). Het oude gemaal is nu een woonhuis en staat met zijn rode 
puntdak pal naast de hoge brug. Het nieuwe gemaal stond op een ongunsti
ge plek: te hoog en wel 1400 meter van de Vecht. Bovendien waren de 
pompen zwak. De polder was na de kanaalverbreding wel kleiner geworden, 
nog maar 250 hectare, maar werd samengevoegd met het poldertje Hoge- en 
Neermaten, dat voorbij de Oliphant lag. Volgens Coljee was het een lastig 
poldertje met een krenterig bestuur. Het schoonhouden van de Haarrijn gaf 

Afb. 7. J a n Nicolaas Coljee en zijn vrouw 
Jacoba Dullemond voor h u n nieuwe gemaal 
aan de H a a r r i j n . Op de a c h t e r g r o n d de 
boerderij van Van der Hors t aan de Maar s -
senbroeksedijk. (Foto u i t collectie mw. N. 
van Tol-Coljee te Loenen.) 
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extra inkomen, maar leverde wegens het geringe uurloon niet veel op. In 
1972, toen Jan Coljee 65 jaar werd, is hij door het polderbestuur ontslagen en 
werd hem de huur opgezegd. Op het gemaal kwam een zoon van een hoofd
ingeland te wonen en Coljee verhuisde naar een bejaardenwoning aan het 
Bisschopswater. 

De molen van Groot en Klein Oud Aa 

De molen van Groot en Klein Oud Aa stond aan de Portengense Uitweg 
(thans Portengense Zuwe geheten) en had een (nu gedempte) molenvliet van 
ongeveer 400 meter naar de rivier de Aa; hij werd omstreeks 1900 vervangen 
door een stoomgemaal en omstreeks 1960 door een dieselgemaal. 

1783 Willem van Riet 
1807 Arie van Riet 
1830-1852 Hendrik van Harten, geb. Linschoten 1797, overl. 5.7.1852 
1852-1866 Matje Tibbe, wed. van Hendrik van Harten, geb. Kamerik 24.8.1800, overl. 

27.5.1866 
1866-1891 Dirk van Har ten , geb. Breukelen-Nijenrode 18.8.1832, overl. 1.11.1891 
1891-1900 Maagje Mees te r s , wed. van Dirk van Har ten , geb. Woerden 17.11.1842, 

overl. 26.6.1900 
1900-1903 Anthonie van Har ten , geb. Breukelen-Nijenrode 26.8.1873 
1903-1911 Jan van Har ten , geb. Breukelen-Nijenrode 21.7.1876 
1911-1948 Pieter Brandhorst, geb. Moerkapelle 19.2.1883 
1949-1969 Nicolaas de Bruin 

Willem van Riet was in 1783 molenaar in Oud Aa, waar hij met een gezin 
van vijf personen woonde. Zijn opvolger Arie van Riet was daar in 1807 
molenaar.25 Omstreeks 1830 kwam de in Linschoten geboren Hendrik van 
Harten op de molen. Na zijn overlijden nam zijn weduwe Matje Tibbe zijn 
taak over, bijgestaan door haar oudste zoon Cornells, die van 1853 tot 1862 
weer thuis bij zijn moeder en jongste broer op de Uitweg B 92 kwam wonen. 

Hij werd afgelost door Dirk, de tweede van de zes zonen, die zijn moeder 
opvolgde toen zij stierf. Dirk van Harten trouwde in 1871 met Maagje 
Meesters uit Woerden. Het huisnummer was intussen gewijzigd in Oud Aa 
107. Tot zijn dood was Dirk molenaar van de polder Groot en Klein Oud Aa. 
In 1885, toen zijn gezin inmiddels zeven kinderen telde, kreeg Dirk een 
molenaarshuis in Oud Aa (Wijk B nr. 160). 

Dirks weduwe was daarna molenaar tot haar overlijden. Haar zoon 
Anthonie van Harten volgde haar op, maar werd na drie jaar veehouder in 
Oud Aa (Wijk B nr. 163) toen hij met Jannetje van den Bosch trouwde. Zijn 
broer Jan van Harten was daarna molenaar-machinist tot 1911, toen hij met 
zijn vrouw en drie kinderen naar Canada emigreerde. 

De volgende watermolenaar-machinist was Pieter Brandhorst, die op 
25.3.1911 met zijn vrouw Fijtje Verheul uit Moerkapelle kwam. Op 1.1.1949 
volgde Niek de Bruin hem op als machinist. Hij werkte als smid bij zijn 
broer Adriaan aan de Portengense Brug. 

De gebroeders Visser, kolenhandelaren uit Portengen, leverden vaak de steenkool voor 
he t stoomgemaal. Die werd dan per auto naar Oud Aa gebracht en daar bij de brug over de 
molenvliet in een vlet gestort om naar he t gemaal te worden gevaren. De Uitweg was toen 
nog m a a r een pad over de molenkade en dus te smal voor een vrachtauto. Alleen als he t 
land droog genoeg was, kon de vrachtauto door het weiland van Van Woudenbergh tot vlak 
bij h e t gemaal komen. Bij de rui lverkaveling is de weg verhard en doorgetrokken n a a r 
Portengen-Noordeinde. Toen is ook de voorvliet gedempt. 

De molen van de Breukelerwaard 

De molen van de Breukelerwaard stond 250 meter ten westen van de 
Straatweg achter de huidige Linnaeusdreef en had een circa 400 meter lange 
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molenvliet naar de Vecht, welke vliet de gemeentegrens met Loenen vorm
de. De molen werd omstreeks 1890 vervangen door een eenvoudig stoom
gemaal. In 1904 kwam er een moderner stoomgemaal aan de Straatweg. 

1830 -1849 Arie Jacobsz Griffioen, ged. Breukelen 22.6.1796, overl. 12.3.1849 
1849-1874 Bar t je van Garderen, wed. van Arie Griffioen, ged. T ienhoven 4.6 .1800, 

overl. 10.3.1874 
1849-1854 Cornelis Griffioen Azn, geb. Ruwiel 15.11.1829; ging naa r Maarsseveen 
1854-1902 Jacob Griffioen Azn, geb. Breukelen-Nijenrode 7.8.1836 (was omstreeks 1890 

machinis t -molenaar van beroep), overl. 7.11.1902 
1902 -1913 Trijntje Brouwer, wed.van Jacob Griffioen, geb. Ouderkerk 26.8.1845 
1913 -1954 Aar t Dolman, geb. Westbroek 4.2.1879 

De op de Kortrijkse molen geboren Arie Jacobsz Griffioen ruilde omstreeks 
1830 de molen van Portengen-Zuid voor die van de Breukelerwaard. Met zijn 
vrouw en twee kinderen verhuisde hij tussen 1829 en 1834 naar de molen bij 
de Straatweg. Hun zoon Jacob, die in 1834 te Breukelen werd geboren, leefde 
slechts 16 dagen. Arie en Bartje kregen in 1836 een zoon die ze weer Jacob 
noemden. Na de dood van haar man nam Bartje van Garderen zijn werk 
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Afb. 8. De benoemingsbrief d.d. 2 januar i 1913 van de heer A. Dolman tot mach in i s t a a n 
he t stoomgemaal van he t Waterschap Breukelerwaard. (Collectie J . Dolman te Breukelen.) 
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over, daarin bijgestaan door haar zoon Cornelis. Die vertrok na zijn huwe
lijk in 1854 naar Maarsseveen en droeg zijn taak in de Breukelerwaard over 
aan zijn broer Jacob, die toen nog maar 17 jaar oud was. Jacob trouwde in 
1867 met Trijntje Brouwer; zij kregen vier dochters. Moeder Bartje woonde 
in bij haar zoon tot haar overlijden. 

De molen (Breukelen-Nijenrode Wijk B nr. 225) werd omstreeks 1890 ver
vangen door een eenvoudig stoomgemaal met een waterrad.26 Molenaar 
Jacob Griffioen werd toen machinist en betrok de nieuwe molenaarswoning 
in Wijk B nr. 226 (nu Straatweg 195). Nadat Jacob was overleden, bleef zijn 
weduwe tot 1913 in het molenaarshuis wonen. Ze zal hulp van derden 
hebben gehad bij het stoken van de machine. Misschien wel van de mole
naarszoon Jan Boekweit die van 1905 tot 1912 vlak bij het gemaal, op Straat
weg 221, woonde. 

In 1904 kwam aan de Straatweg in de molenvliet naast het molenaars-
huis een moderner stoomgemaal. Het had een centrifugaalpomp met een 
hogedruk- en een lagedrukcilinder, die het polderwater via een buis onder 
de Straatweg naar de voorvliet en de Vecht pompte. Het oude gemaal werd 
omgebouwd tot een woning, waar Janus en Kaatje Dros jarenlang woonden 
en Kaatje kippen fokte en eieren verkocht. 

Toen Trijntje in 1913 naar het Korenpad was verhuisd, kwam Aart 
Dolman, de nieuwe machinist, in het molenaarshuis wonen (Afbeeldingen 
8 - 10). De kolen voor het gemaal moest hij op het station Nieuwersluis uit 
een door het polderbestuur bestelde wagon halen. Hij bracht die met zijn 
kruiwagen naar de schuit, waarmee hij ze over de Angstel, de Nieuwe 
Vaart en de Vecht naar het gemaal vervoerde. Daar hoefde hij ze alleen nog 
naar de overkant van de weg in de kolenschuur naast het gemaal te kruien. 
Als de peilschaal aangaf dat het polderwater te hoog stond, vergde het een 
halve dag stoken om de machine onder stoom te brengen. 

Dolman verstond het vak, want hij was sleepbootmachinist op de Rijnvaart geweest. Hij 
had in 1906 zijn oude beroep van visser weer opgevat en was in dienst gekomen bij vis
h a n d e l a a r W. Griffioen in Oud Aa te Breukelen. Dolman woonde tegenover Griffioen aan 
de Galgerwaard naas t zijn collega Pieter van Eijk. Na 1913 bleef hij in de vishandel, want 
hij kocht paling bij andere molenaars , rookte die en verkocht ze aan huis . Hij bezorgde ook 
wekelijks paling bij k l an ten in Amsterdam en tot op hoge leeftijd stond hij op koninginne
dag met een palingkraam voor he t Posthuis aan de Straatweg in Breukelen. In april 1963 
overleed hij op de leeftijd van 84 jaar.27 

Afb. 9. Machinist Aar t Dolman en zijn echtgenote Johanna de Graaf. (Collectie J . Dolman 
te Breukelen.) 
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Afb. 10. Familiefoto achter het stoomgemaal. De familie Dolman bij de volière en het ko
lenhok naast de schoorsteen aan de westkant van het gemaal. Staande met vest en pet: ma
chinist A. Dolman, naast hem zijn schoondochter Dirkje Maagdelijn, gehuwd met Johan 
(ervoor zittend met hond). Zittend v.l.n.r. moeder Johanna Dolman-de Graaf, haar zoon 
Gerrit Dolman en zijn vrouw, de echtgenote van de fotograaf Evert Dolman, Johan Dolman, 
en twee familieleden uit Utrecht. (Collectie J. Dolman te Breukelen.) 

De molen van Breukelen-Proosttüj 

De molen van Breukelen-Proostdij had een molenvliet van ongeveer 400 
meter naar de Vecht (ten zuiden van de nieuwe begraafplaats); de molen is 
in 1942 afgebroken, maar was al in 1922 vervangen door een dieselgemaal 
aan het Zandpad. 

18267-1869 Leendert Johan de Bruijn, geb. Amsterdam 1799, overl. Breukelen-St. Pie-
ters 17.4.1882, rooms-katholiek, watermolenaar, gehuwd met Cornelia van 
Heiningen, geb. 's-Gravenhage 1802, zes kinderen; gingen in 1869 naar 
Loosdrecht 

1870-1917 Johannes Boekweit, geb. Abcoude 11.11.1845, overl. Breukelen-Nijenrode, 
rooms-katholiek, watermolenaar; gehuwd met Johanna van Rossum; 18 
kinderen tussen 1873 en 1905, waarvan er 8 jong stierven 

1917 -1922 Jan Boekweit, geb. Breukelen-St. Pieters 22.4.1874, kwam in 1912 uit Breuke
len-Nijenrode naar een woning in de Vliegende Kraai. Hij verhuisde in 
1917 naar het molenaarshuis Wijk A nr. 9 (de molen is Wijk A nr. 10) 

De molen werd zó lang beheerd door de familie Boekweit, dat hij soms 
zelfs "De Boekweit" werd genoemd. Op het fundament van de molen verrees 
in de loop van veel jaren een "kasteeltje", dat werd gebouwd door L. van de 
Kerkhof, handelaar in passementen, kwasten, galons en band. Het bouwsel 
wordt tot vandaag de dag door de gemeente gedoogd. 

Het dieselgemaal werd eerst door Jan Boekweit, later door M.C. van 
Zuijlen (Zandpad 12) bediend. In 1997 is het vervangen door een geautomati
seerd "onderwater-gemaal". 

De verdwenen molens van Breukeleveen 

De twee grote achtkante molens zijn in 1649 en 1684 gesticht op de hoek 
van de Scheendijk en de Weersloot. Ze zijn omstreeks 1840 afgebroken. 
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1685 C o r n e l i s J a c o b s z Sae l a a n g e s t e l d op de n i e u w e w a t e r m o l e n t e B r e u k e l e v e e n 
1 7 7 8 - 1 8 4 2 W i l l e m H e n d r i k s z G r i f f i o e n ( g e d . Z e g v e l d 8 . 4 . 1 7 5 3 , o v e r l . B r e u k e l e n -

S t . P i e t e r s 29 .1 .1842) e n zijn zoon J a n W i l l e m s z Griff ioen (ged . B r e u k e l e n 
26 .1 .1782, overl . 10.10.1827); de l a a t s t e w a s well icht v a n 1802 t o t 1827 mole 
n a a r op de a n d e r e mo len 

Willem Hendriksz Griffioen was landbouwer en watermolenaar te Breu
keleveen. Hij werd in 1806 in het toen weer even zelfstandige gerecht 
Breukelen-St. Pieters (Breukelen-Proostdij) voor een gezin van 2 volwasse
nen + 1 kind in de belasting aangeslagen voor ƒ 3. Zijn zoon Jan Willemsz 
Griffioen was watermolenaar en ganzenvanger; hij trouwde en kreeg in 
1806 een belastingaanslag voor ƒ 2 voor 2 volwassenen. De andere zoon Arie 
Willemsz Griffioen (ged. Breukelen 25.6.1786, overl. Wilnis 4.10.1859) werd 
in 1806 voor 2 volwassenen belast met ƒ 1. Zijn schoondochter, de weduwe 
van Hendrik Willemsz Griffioen (ged. Breukelen 29.11.1778) werd in 1806 
voor 1 volwassene + 1 kind belast met ƒ 7. De familieleden woonden dicht bij 
elkaar, want ze stonden achter elkaar in het belastingkohier. 

Noten 

1 Ik heb gezocht in de bevolkingsregisters die in 1849 zijn opgesteld en de registers van de Burgerlijke 
Stand die vanaf 1811 zijn bijgehouden in de gemeenten Breukelen-St. Pieters, Breukelen-Nijenrode, 
Ruwiel, Kockengen en Loenersloot. In het oud archief heb ik de belastingkohieren van de gerechten 
geraadpleegd, waarin soms het beroep van de belastingplichtige werd vermeld. Bij een verdergaande 
bes tuder ing zullen ook de archieven van de waterschappen geraadpleegd moeten worden. 

2 N. Griffioen, 1969. Familieboek Griffioen (deel 1, eerste negen generaties). Baambrugge. Ik dank de 
heer H. Griffioen, Silversteyn 17 te Breukelen voor zijn bereidwilligheid mij dit boekdeel enige tijd te 
lenen. 

3 Deze watermolen stond niet ver van Woerdense Verlaat bij de Oudhuizer schutsluis op de hoek van de 
Heinoomsvaart en de Oudendamseweg (zie Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25000, blad nr. 
425 Kockengen, uit 1872/1873; afgedrukt in 1989 in Historische Atlas van Utrecht, Uitgeverij Robas 
Producties, Den lip). 

4 B. van Leeuwen, 1993. De Molens van Spengen en Kockengen. Stichting De Utrechtse Molens, 
Utrecht, 46 blz. 

5 Adrianus Griffioen (geb. Oudenrijn 15.10.1818) was een kleinzoon van molenaar Adrianus Hendriks 
Griffioen (ged. Zegveld 9.11.1755, overl. Zuilen 3.10.1833) en een zoon van watermolenaar Rijk 
Griffioen (ged. Maarssen 2.12.1792, overl. Maarsseveen 29.6.1865). 

6 E. Stoop, 1998. Experiment in de molenbouw bracht molenaar van Spengen in problemen. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 2, blz. 82 - 88. 

7 Oud Archief Gemeente Ruwiel (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 56. 
8 Oud Archief Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 238, Staat van de huisgezin

nen in 1783; onder nr. 213 staat in de lijst: Willem van Riet, waatermoolenaar, 4 personen boven 
en 1 onder de 10 jaar , ƒ 5; nr. 229 is Claas Conjee, boer, gebruikt 24 morgen lant onder desen geregte, 
5 personen, ƒ 46; nr. 244: Jacob Focker, waatermoolenaar , 2 personen, ƒ 7. Idem, inv. nr . 155, 
Belastingkohier op de consumptie over het j aa r 1790/1791, nr. 194: Jacob Focker, watermolenaar , 
2 personen, ƒ 7; nr. 196: Jellis Coljee, boer, 4 personen, ƒ 50. Idem, inv. nr. 156, kohier 1791/1792, nr. 
193: Jacob Griffioen, watermolenaar, 1 persoon, ƒ 7; nr. 195: Jilles Coljee, boer, 4 personen boven en 
1 persoon onder de 10 jaar , ƒ 48. 

9 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 156, Belastingkohier op de consumptie 1791/1792, nr. 193: 
Jacob Griffioen, watermolenaar , 1 persoon, ƒ 7. Idem, inv. nr . 157 (1792/1793), nr . 196: Jacob 
Griffioen, watermolenaar, 2 personen, ƒ 7. Idem, inv. nr. 158 (1793/1794), nr. 197: Jacob Griffioen, wa
termolenaar, 2 personen boven en 2 personen onder de 10 jaar oud, ƒ 7. Idem, inv. nr. 159 (1794/1795), 
nr . 205: Jacob Griffioen, watermolenaar, 2 personen boven en 4 personen onder de 10 j aa r oud, ƒ 4. 

10 Het Familieboek Griffioen vermeldt bij de afbeeldingen achter blz. 4, 6, 8 en op blz. 67, dat Jacob 
Griffioen, ged. Wilnis 16.6.1771, jongste zoon van molenaar Hendrik Griffioen op de Oudhuizer 
molen in Wilnis, in 1792 trouwde met zijn nicht Neeltje Griffioen uit Zegveld en molenaar werd op de 
Oukoper molen. Dat laatste is voor het jaar 1792 onwaarschijnlijk, want hun tweeling Hendrik en 
Jannigje werd op 1.1.1793 en hun tweeling Elizabeth en Neeltje op 6.6.1794 te Breukelen gedoopt en 
niet in (Nieuwer) Ter Aa of Loenen, zoals je zou mogen verwachten. Toen Jacob op 5.4.1792 in onder
t rouw ging, werd in het trouwboek van Breukelen vermeld: "Jacob Griffioen J.M. geboren onder 
Wilnis en wonende te Breukelen". Dat was ook zo, want Jacob ging pas omstreeks 1803 naar Loenen, 
waar de jongste twee kinderen in 1803 en 1806 werden gedoopt. Waarschijnlijk was Jacob toen mole
naar in Oukoop. 

11 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 165, belastingkohier 1804 - 1805, nr. 196: Arie van Riet, 
watermolenaar, 2 personen boven en 2 onder de 10 jaar, ƒ 8; inv. nr. 166, mei tot december 1805, nr. 
201: Arie van Riet, watermolenaar, 2 + 2 personen, ƒ 7; nr. 204, Jilles Coljee, boer, 4 + 5 personen, ƒ 40. 

12 Archief Dorpsgerechten (Het Utrechts Archief te Utrecht), inv. nr. 370, fol. 166, juni 1807: Willem 
Griffioen, watermolenaar van Cortrijk. Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 245, Quotisatie van 
1808. In dit belast ingkohier s taa t Willem op de regel boven J a n Degenkamp van de he rbe rg 
Galgerwaard . 
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13 Het bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode vermeldt vanaf 1849 op de Kortrijkse molen: Mar t inus 
van Riet, geb. Breukelen 20.4.1801, overl. aid. 1.12.1886, rooms-katholiek, watermolenaar , gehuwd 
met Antje van den Bosch, geb. Loenen 11.6.1798. In 1874 heeft de molen het adres Poeldijk 61 ; de 
jongste zoon Martinus, geb. 1832, is dan herbergier op Poeldijk nr. 54. In 1885 heeft de molen het huis
n u m m e r 92 en is er een molenaarswoning met huisnummer 91 . 

14 Mar t inus van Riet, geb. Breukelen-Nijenrode 12.5.1854, trouwde met Adriana van Kuijk (geb. Cothen 
18.9.1861, overl. Breukelen-Nijenrode 19.5.1929). Van Riet verhuisde in 1932 n a a r de Engel de 
Rui te r s t raa t 2 en woonde later in op Domineeslaantje 33. 

15 Huig Boele vertelde me op 14.3.1998, dat zijn overgrootvader molenaar was op de wipwatermolen 
"Zwarte Blokker" te Kinderdijk. Zijn grootvader Huig Boele was molenaar op de voorste molen vanaf 
noord in Kinderdijk, een grote stenen watermolen. Molendeskundige J a n den Besten verschafte mij 
enkele gegevens uit het Zuid-Hollands Molenhoek (Samsom, Alphen aan den Rijn, 1961): Op molen 
nr . 8 van het Waterschap Overwaard, gebouwd in 1740, was een Lauw Boele de eerste molenaar; bij 
de buitengebruikstelling op 1.7.1950 was J a n Boele de laatste molenaar en tot 1960 bemaalde A. Boele 
als vrijwilliger de molen. Ook op molen nr. 4 en op de Nederwaardmolen te Kinderdijk kwamen in de 
loop der ja ren molenaars met de naam Boele voor; evenzo op de Kleine Molen van Nieuw Lekkerland. 

16 Dochter Hendrika was in 1928 in Alblasserdam geboren. De zoons Pieter en Huig Boele zijn respectie
velijk in 1933 en 1935 in Breukelen-Nijenrode geboren. 

17 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 586, Inventarisatie molenbestand 1943, bevat 
een inventarisatielijst d.d. 3.2.1943 plus foto van de molen. Daarin s taan de volgende gegevens: De 
enige windmolen van Breukelen-Nijenrode s t aa t op Sectie C nr. 2100 en is e igendom van he t 
Waterschap Kortrijk/Gieltjesdorp (secretaris J .N. de Boggende), molenaar is G. Boele, Stat ionsweg 
105; de molen is gebouwd in 1696 en niet verplaats t of verbouwd. Het open scheprad heeft een 
opvoerhoogte van ongeveer 1,5 meter en een waterverzet van minimaal 40 kubieke meter per minuu t 
bij normale wind. De te bemalen polder is ongeveer 450 hectare. De wipwatermolen is van hout op 
een s tenen voet met een onderbekleding van riet; hij heeft gewone Hollandse, niet gestroomlijnde 
wieken met een vlucht van 28 meter, ijzeren roeden; de hoogte van de molen is ongeveer 16 meter . De 
vaste molenmaker is J . de Bruin te Breukelen. 

18 T. van Veen, 1989. Taal en Leven in de Utrechtse Vechtstreek. De Walburg Pers, Zutphen, blz. 141: 
wachtdeur, klein sluisdeurtje bij een watermolen vlak vóór 't scheprad, dat het boezemwater van de 
voorvliet keert, als de molen niet maalt; blz. 176: Intappe(n). Wanneer in droge zomers het water in de 
polder te laag wordt, moet dit weer op 't juiste polderpeil gebracht worden door 't inlaten van boezem-
of bui ten water. Dit geschiedt Ie door 't openen van 't sluisverlaat en (of) 2e door 't openzetten van de 
wachtdeur aan de watermolen. 

19 H u n vade r Wernardus Griffioen (geb. Zuilen 8.11.1857) was een zoon van Rijk Griffioen (ged. 
M a a r s s e n 2.12.1792, overl . M a a r s s e v e e n 29.6.1865), w a t e r m o l e n a a r op de g ro te molen v a n 
Oos twaard in Maarsseveen en kleinzoon van Adrianus Griffioen (ged. Zegveld 9.11.1755, overl. 
Zuilen 3.10.1833). 

20 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 160, 161, 312 - 335, Buurlasten Breukelen-Orttsgerecht 
1781 - 1811. Gerrit betaalde jaarlijks ƒ 1 en soms maar ƒ 0,75 buurlasten. In 1803 stegen die naar ƒ 5 en 
in 1809 n a a r ƒ 6 per j aa r . Idem, inv. nr. 336 - 355, Kohieren op de Consumpt ie in Breuke len-
Orttsgerecht 1782 - 1805. Deze belasting bedroeg voor Gerrit Griffioen meestal ƒ 3 per j aa r ; in 1795 
echter ƒ 8. Zijn broer Jacob betaalde doorgaans ƒ 7, boer Jilis Coljee ƒ 48, Joost van Tricht op boerderij 
De Poel ƒ 63, herbergier J a n de Kruyf van Het State Wapen ƒ 100 en J o h a n van der Voort op 
Vredenoord ƒ 135. 

21 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 245, Landelijke Quotisatie van 3 miljoen gulden. Een dag
loner in Breukelen betaalde ƒ 1, de lantaarnopsteker Willem Donker ƒ 3, de korenmolenaar Dirk 
Berkesteyn ƒ 15, herbergier Jan de Kruyf ƒ 15, landbouwer Jiles Coljee ƒ 15, landbouwer J a n van 
Ginkel ƒ 18, en Johan Ortt van Nijenrode ƒ 50. 

22 Jac . de Bruijn, 1973. Genealogie van de familie Coljee. Privé-uitgave van de heer De Bruijn te De 
Meern. De heer J .N. Coljee te Breukelen was zo vriendelijk mij deze genealogie enige tijd te lenen. 

23 Notarieel Archief (Het Utrechts Archief), inv. nr. 553, akte nr. 68, Memorie van Lasten van Nijenrode 
in dato 30 Augustus 1817: Nr. 4 een extra Capitale Boerderij getekend in de Verponding nr. 1 (. . .) tot 
1818 verhuurd aan Claas Coljee voor ƒ 584. 

24 H.J. van Es, 1992. Gravers, grondeigenaren en gevolgen van het Merwedekanaal bij Breukelen. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 3, blz. 121 -137. 

25 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Staat van huisgezinnen in 1783, nr. 213: Willem van 
Riet, waatermoolenaar, 4 personen boven en 1 onder de 10 jaar, ƒ 5. Archief Dorpsgerechten (Het 
Utrechts Archief), inv. nr. 370, fol. 166, Jun i 1807: Arie van Riet, watermolenaar van den Oudasen 
watermolen. 

26 Zie J . van Muiswinkel, 1973. Breukelen en Nieuwer Ter Aa. Oude p ren tkaa r t en vertellen verder. 
Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 93. Het oude stoomgemaal op de plaats van de wipwater
molen en het zomerhuis van de molenaar. 

27 E.J. Rinsma, 1986. De Ronde Venen, een omgekeerde wereld. Canaletto, Alphen aan den Rijn, ver
meldt op blz. 217: "De Breukelerwaard zocht het in 1904 in stoombemaling. De heer A. Dolman is 
sinds 1908 machinist van dit gemaal." Dit is onjuist, want de Burgerlijke Stand van Breukelen-Nijen
rode geeft aan, dat Dolman pas in 1913 met zijn gezin op de Straatweg ging wonen. Daa r werd op 
25.10.1919 zijn jongste zoon Johan geboren, die in december 1954 machinis t werd op het nieuwe 
gemaal van de Breukelerwaard aan de Westkanaaldijk. 
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Gijsbrecht II van Nijenrode en de (omstreden) 
datering van de Kabeljauwse Verbondsakte 

B.F. van Wallene 
Dreef 9, 3628 BJ Kockengen 

De Hoekse en Kabeljauwse twisten staan in de geschiedenisboeken ge
noteerd voor de periode tussen ongeveer 1350 en het einde van de 15de eeuw. 
Maar ze blijken nog steeds niet helemaal afgelopen te zijn. Zoals vaak het 
geval is bij meningsverschillen, gaat de vraag die het langst bleef hangen 
over wie er nou eigenlijk met het twisten begonnen is. 

Mijn in dit tijdschrift verschenen artikel "Gijsbrecht II van Nijenrode in 1350 be
trokken in de Kabeljauwse politiek" werd kort besproken in het tijdschrift Eigen Perk (van 
de Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'), jaargang 16 (september 1996) door het 
redactielid de historicus W.J. Dral. Hij stelde dat de auteur (ik dus) "voor de passage over 
het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten zwaar op het standaardwerk van H.M. 
Brokken [leunt]. Daarmee neemt hij ook een fout van Brokken over. Hij dateert de 
Kabeljauwse Verbondsakte op 23 mei 1350 (dus vóór de Hoekse verbondsakte)". Daarna 
vermeldde de heer Dral de titels van enkele werken waarin wordt betoogd dat de juiste 
datering 12 juni 1351 is. Ik meende, alleen al met de gegevens die Brokken zelf in zijn 
werk aandraagt, deze kritiek te kunnen weerleggen. Mijn ingezonden reactie werd echter 
door Eigen Perk niet gepubliceerd; "hoor" werd helaas niet gevolgd door "wederhoor". 
Geschiedkundig is deze kwestie echter te belangrijk - ook in verband met de Nijenroodse 
en dus Breukelse geschiedenis - om ze zo maar zonder weerlegging te laten rusten. 

In feite gaat het, als in de inleiding opgemerkt, in de nog steeds lopende 
discussie over de datering van de schuldvraag: wie zijn begonnen hun 
samenzwering schriftelijk vast te leggen? 

Feitelijk waren de Kabeljauwse voormannen al vóór 23 mei 1350 aktief 
(de mislukte eerste couppoging). Niettemin hebben historici getracht, aan de 
hand van biografische gegevens (wanneer overleed iemand, wanneer werd 
hij ridder) van personen die in de Kabeljauwse Verbondsakte genoemd 
worden, te bewijzen dat de datering niet 23 mei 1350 kon zijn. Maar die 
pogingen bleven zonder succes. 

Alle genoemde personen, zowel Hoeken als Kabeljauwen, bleken nâ 12 juni 1351 nog in 
leven. Ook het al of niet ridder zijn gaf geen uitsluitsel. Brokken zelf meende (blz. 429) 
in de oorkonde van Gijsbrecht II van Nijenrode, waarin deze zich met de Kabeljauwen 
verbond (19 november 1350), een tegenstrijdigheid ontdekt te hebben. Jan II van Culemborg 
werd daarin onder de ridders genoemd, hoewel hij dat toen nog niet was (hij komt pas op 30 
juli 1351 voor het eerst als ridder in de archieven voor). Maar dat was een verschrijving in 
de originele oorkonde. Alle ridders worden daarin namelijk genoemd met het predicaat 
"Heer" voor hun voornaam. Jan van Culemborg heeft in deze opsomming die aanspreek
titel echter niet, als enige in de genoemde rij van ridders. Dat bewijst dat hij toen nog een 
knape was, d.w.z. de ridderslag nog niet ontvangen had . 

Hoewel de - in de Middeleeuwen gebruikelijke - omstandige aanduiding van dag en 
maand van de uitvaardigingsdatum alleen op 1350 kan slaan, nemen velen het in de over
geleverde afschriften van de Verbondsakte vermelde jaar 1351 voor wââr aan, waarbij ze 
de dag-en-maand omschrijving (die dan natuurlijk niet klopt) betitelen als een vergissing 
van de klerk. Maar de fout kan natuurlijk net zo goed andersom liggen, bij het jaartal! 

Al met al geeft de akte zelf inhoudelijk geen uitsluitsel. Weliswaar wordt 
in de akte verwezen naar daden die al door de Kabeljauwen verricht zijn, 
maar die kunnen slaan op de eerdere (mislukte) poging om de macht die 
aan gravin Margaretha van Henegouwen was toegevallen in feite in handen 
van haar zoon, de jonge graaf Willem, te leggen. 

Zoals meestal, komt ook hier de oplossing van het probleem pas goed in 
het zicht als men eerst de juiste vragen weet te stellen. 
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Belangrijk is in dit geval niet zozeer wat duidelijk wél in de Verbondsakte 
staat, maar wat er niet in staat, maar er - bij uitvaardiging op 12 juni 1351 -
zeker wél in gestaan zou hebben. Beantwoording van deze vraag laat er geen 
twijfel over bestaan dat de gehele tekst op 23 mei 1350 opgesteld is. 

Eers t wil ik de argumenten weerleggen, welke worden gehanteerd door historici die de 
Kabeljauwse Verbondsakte in 1351 willen dateren. 

Van Kan beweert in zijn boek Sleutels tot de Macht dat de in de Verbondsakte genoemde 
Hoeken volgens die akte toen reeds verbannen waren. Daardoor zou de akte te da te ren zijn 
nâ de afloop van de eerste reeks harde confrontaties. Uit de akte blijkt dat bij nadere bestu
dering echter in he t geheel niet. Zelfs waren op 12 juni 1351 (de datering die Van Kan aan
hang t ) de onderl inge gevechten nog lang niet afgelopen. Mil i taire act ies t egen Hoekse 
edelen waren toen nog in volle gang. Minstens vijf vooraans taande Hoekse edelen gaven 
hun verzet pas n a deze datum op. Gerard van Poelgeest was in januari 1353 de laa ts te . 

Van Kan stel t ook da t J a n van Arkel, de eerst genoemde Kabeljauw in de Verbondsakte , 
pas in augus tus 1350 voor deze partij werd gewonnen. Hij s teunt daarbij op Brokken, bij
lage III nr. 7: de op 2 september 1350 gedateerde verklaring van ene Paapken, afkomstig uit 
de omgeving van graaf Willem te Delft en "onghepijnt" (= zonder dat hij de p i jnbank was 
gelegd) afgelegd voor - kennelijk Hoeksgezinde - schepenen van Geer t ru idenberg . M a a r 
daar wordt slechts gerept van een bereidheid tot medewerking, en dat kan zowel s laan op 
h e t meedoen in een incidentele operatie als op een herhal ing van zijn belofte van deel
nemerschap. Bovendien was Van Arkel al duidelijk eerder politiek actief. Op 2 april 1350 
zegde hij al aan de stadsregering van Dordrecht toe m a a r met een beperkt gevolg in de 
s tad te zullen komen en zich aldaar te onthouden van beïnvloeding van schepenen (zie 
Brokken, blz. 265 en blz. 432 noot 85). Dat was kort nâ de terugkomst van Margare tha ui t 
Henegouwen. (Overigens spreekt Brokken zichzelf tegen door in bijlage IE op blz. 531 te 
schrijven da t Van Arkel zich aanvankeli jk afzijdig hield.) 

Van Kan kon zich, mijn laatste pun t van kri t iek, niet helder inleven in de gebruike
lijke gedragsl i jn bij he t begin van een samenzwer ing: geheimhouding en he t zo voor
zichtig mogelijk polsen van mogelijke medes tander s . 

Over de opmerkingen van Ebels-Hoving het volgende: Dat in verhalende b ronnen u i t 
die tijd niet gerept wordt over een al in de eerste helft van 1350 ontstaan verbond is een
voudig te verk laren uit de geheimhouding die werd betracht. Verder ging he t init iat ief tot 
verdere samenzwer ing en he t opstellen van de Verbondsbrief natuur l i jk niet van Willem 
uit, m a a r van de Kabeljauwse kern. Willem, in he t voorjaar van 1350 nog m a a r 16 à 17 
j a a r oud, was nogal kneedbaar gebleken. In april 1350 had hij zich aan de wil van zijn 
moeder Marga re tha onderworpen. Te verwachten was dat hij de Verbondsakte, ook bedoeld 
als propagandabrief voor de Kabeljauwen, met Willem als kr is ta l l isat iepunt , vlot zou beze
gelen zodra de gelegenheid zich voordeed. Maar die gelegenheid kwam niet . Waarschi jn
lijk h a d Willem nie t meer de vrije beschikking over zijn zegel. Uit die tijd bekende , door 
hem uitgevoerde bezegelingen blijken steeds te zijn verricht in tegenwoordigheid van zijn 
oom of moeder, die hem beiden niet vertrouwden. Dat men toch al vrij precies wist wie van 
de part i j waren , is logisch. Omdat bij de part i jvorming persoonlijke rancunes een grote rol 
speelden, wist men ongeveer wel wie tegenover wie stond, soms zelfs binnen families. 

Prevenier en Smit geven op blz. 75 van hun publicatie toe dat een kerngroep van Kabel
jauwen op 23 mei 1350 een verbondsbrief opstelde. Desondanks gaan ze er van uit dat de 
bewaard gebleven afschriften afkomstig zijn van een in 1351 nieuw opgestelde brief. Op 
blz. 85 beginnen zij de motivering van hun mening met de opmerking dat op 23 mei 1350 
Willem niet in Geertruidenberg of Dordrecht was. Maar wat doet dat er toe? De Verbonds
brief noemt geen plaats van bezegeling omdat men die tevoren niet wist. 

Prevenier en Smit wijzen (zonder nadere uitleg) twee leden uit he t verbond aan, die zich 
pas in he t begin van 1351 zouden hebben aangesloten: Hendrik van Heemskerk en J a n van 
Noordeloos (die begin apri l Dordrecht Kabel jauws m a a k t e ) . Hendr ik van H e e m s k e r k 
werd echter in de Verbondsbrief genoemd omdat zijn familielid Gerard van Heemske rk 
hem na tuur l i jk goed kende (Gerard was 3de/3de-graads verwant aan Hendr ik Hendr iks 
zoon via een gemeenschappelijke overgrootmoeder). J a n van Noordeloos behoorde, volgens 
zijn eigen verk la r ing in zijn zogenaamde trouwbetuiging jegens Margare tha , zeker tot de 
Kabeljauwen van het eerste uur; hij kwam zeker niet pas na 29 m a a r t 1351 bij die parti j 
t e recht . Zijn zogenaamde belofte van t rouw kwam voort uit hoofse gevoelens j egens de 
moeder van de graaf en uit angst voor een beschuldiging van hoogverraad. Dat lange tijd 
jegens M a r g a r e t h a een façade van hoofsheid overeind werd gehouden, is evident ; geen 
enkel s tuk is rechts t reeks tegen haar gericht. 
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Verder achten Preven ie r en Smit he t onmogelijk dat de s teden Dordrecht en Geer-
t ru idenberg in mei 1350 leden waren van een verbond. Zij vergeten daarbij de houding van 
Dordrecht in 1349 en begin 1350, toen het Willem steunde tegen Margaretha. Die houding is 
na tuur l i jk niet plotseling veranderd. Veeleer is men daar overgegaan tot een voorzichtig 
"de k a t uit de boom kijken". Geertruidenberg is een in te ressan t geval. Als grenss tad lag 
het 't dichtst bij Breda, he t grote steunpunt van de Hoekse leider J a n II van Polanen. Het 
had de burcht met zijn Hoekse bezetting vlak voor de poorten en dat noopte tot voorzichtig
heid. De boodschapper Paapken, die door de Hoeksgezinde schepenen werd verhoord, was 
kenneli jk gepakt toen hij aan Kabeljauwen iets wilde berichten. Volgens Prevenier koos 
Geertruidenberg op 15 juni 1351 de zijde van de graaf, toen de Hoeken uit de stad zich op de 
bu rc h t t e rug t rokken ; kennel i jk waren er in de s tad dus Kabel jauwsgezinden, die een 
verhoopte aanslui t ing bij het verbond logisch maakten. 

Als we de datering van de Verbondsakte in 1350 voor ju is t houden, zijn alle veronder
s tel l ingen van Prevenier en Smit niet nodig; er zijn genoeg feitelijke aanwijzingen, m a a r 
die duiden op een andere dater ing dan die waaraan zij dachten. Zelfs in recent verschenen 
boeken wordt nie t temin nog steeds de mening van Prevenier en Smit nagevolgd: Kokken 
(blz. 23 en 24), Van Gent (blz. 434) en De Graaf (blz. 325 en blz. 450 noot 70); de beide eerst-
genoemden vermelden overigens wel de controverse over de datum. Soms bevat een tekst 
volkomen foutieve e lementen, zoals bij Van den Arend (blz. 40): "Maarschalk Gijsbrecht 
van Nijenrode, een Goois edelman, heeft zich, nadat in de zomer van 1351 het Kabeljauws 
Verbond gestal te kreeg, hierbij aangesloten". (De "Gooise" edelman uit Breukelen sloot 
zich in werkelijkheid op 19 november 1350 officieel bij he t verbond aan; de woordelijke 
tekst van die oorkonde s taa t in mijn artikel uit 1996 op blz. 117.) 

Er zijn verschillende redenen waarom een opstelling van de Kabeljauwse 
Verbondsbrief in 1350 zeer waarschijnlijk is: 
(1) Dat alle overgeleverde afschriften de dagtekening "des sonnendaghes 
upten Beloken Pinxter, upten drie en twintichsten dach van Meye" hebben, 
wat letterlijk op 1350 van toepassing is, wijst wel heel sterk in de richting 
van 1350 als het juiste jaar. 
(2) In de Verbondsbrief, die toch een vrijbrief geeft aan de Kabeljauwen die 
tegen de Hoeken geweld zullen gebruiken ("Soe nemen wi op ons alle saken 
die onse lieve ende ghetrouwe hulperen ende vrienden . . . ghedaen hebben 
of doen seilen in wilker wijs dattet ghesciet is of ghescien sal om onsen 
vyanden ende horen hulperen voirseyt te deren . . ."), komen de namen van 
enkele belangrijke mannen uit het begin van de werkelijke strijd niet voor. 
Dat zijn Gijsbrecht II van Nijenrode, Gerard van Herlaar en Gerard van 
Merxem. De soms gemaakte tegenwerping dat deze drie geen Hollanders 
waren, snijdt geen hout, want Jan van Culemborg was dat ook niet en werd 
toch genoemd. Bekend is dat Gerard van Merxem zich pas na 10 januari 
1351 bij de Kabeljauwen aansloot (zie Brokken, blz. 560), doch vóór 1 februari 
1351. Gijsbrecht van Nijenrode trad op 19 november 1350 toe. Alleen als er al 
een op schrift gestelde Verbondsbrief bestond, is het logisch dat hij zich ook 
schriftelijk bij dat verbond aansloot. 

Vooral de rol van Gera rd van Merxem is typerend en mede-bepalend voor de ju i s te 
da ter ing van de Kabeljauwse Verbondsakte. 

Hij was even vóór 1350 get rouwd met Goede van Bergen, k le indochter van J a n II 
Persijn, heer van Water land, wier eerste man in 1345 bij Warns gesneuveld was. Door da t 
huwelijk werd Gerard een aangehuwde oom van Gijsbrecht II van Nijenrode (Goede was 
een nicht van Gijsbrechts moeder Maria Persijn). Daar Gerard en Gijsbrecht bovendien 
aan e lkaar grenzende bezittingen hadden in De Lier, lijdt he t geen twijfel dat Gerard door 
Gijsbrecht eind 1350 of begin 1351 in het Kabeljauwse Verbond is gehaald. 

Gera rd van Merxem was één van de leiders van de groep gewapenden, die de jonge 
graaf vanu i t Ath (Henegouwen) zo snel mogelijk naar Holland bracht (Brokken, blz. 560). 
Als beloning werd hij meteen tot grafelijk raadslid benoemd (1351; in die functie he t laa ts t 
in sep tember 1352 vermeld) , in tegenstel l ing tot Gijsbrecht II van Nijenrode, waarvan 
bekend is da t hij aanvankel i jk al leen mil i taire opdrachten k reeg toebedeeld. Brokken 
(blz. 564) vermoedt dat ook Gijsbrecht bij de ontvoering betrokken was. 

Het is ondenkbaar dat Gerard van Merxem niet in de Kabeljauwse Verbondsakte zou 
zijn opgenomen, indien deze in 1351 was opgesteld. 
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Hetzelfde geldt voor Gerard van Her laar . Ook hij werd als beloning voor zijn werk
zame aandee l in de overbrenging van Willem n a a r Hol land to t r a ads l i d benoemd. Hij 
was als zodanig in functie van 24 februari tot 27 juli 1351 (Brokken, blz. 552), dus juis t in de 
periode waar in de hier aangehaalde historici de Verbondsakte gedateerd willen zien! Maa r 
ook Gerard van Her laar wordt in dat document niet genoemd . . . 

Gijsbrecht van Nijenrode wordt evenmin genoemd, hoewel hij waarschi jn l i jk al op 
1 juni 1351 begon met de belegering van kasteel Brederode (Brokken, blz. 91 , 93, 342 en 564). 

(3) De rol van de Kabeljauwse steden biedt ook een aanwijzing. Als de 
Verbondsakte pas in juni 1351 zou zijn opgesteld en bezegeld, waarom is 
daarin dan de positie van de steden, zowel politiek als financieel, niet beter 
geregeld? In werkelijkheid hebben de steden, hoewel ze vanaf de zomer van 
1350 daarover hadden kunnen nadenken, zich vreemd genoeg pas op 26 
september 1351 aaneengesloten, met instemming van de graaf. Eerst toen 
werd geldelijke steun aan en inspraak bij de graaf geregeld. 
(4) Zoals ook Brokken zegt: in de vorm waarin de Verbondsakte is gegoten, 
had deze in juni 1351 niet veel zin meer. De brief geeft sterk de indruk opge
steld te zijn vóór het conflict gewelddadig in de openbaarheid kwam. Alleen 
de allereerste doeleinden werden vermeld; nadere regelingen kwamen later 
wel. 

Conclusie. In mei 1350, en niet in juni 1351, is de tekst van de Kabeljauwse 
Verbondsakte opgesteld. Ik vermoed dat in 1351, uit angst dat de rol van de 
initiatiefnemers in het levensgevaarlijke begin van de samenzwering in het 
vergeetboek zou raken, er door die edelen op is aangedrongen dat hun 
Verbondsbrief alsnog werd bezegeld. De Hoeken sloten zich op 5 september 
1350 aaneen in een verbond. De Kabeljauwen zijn dus begonnen hun bond
genootschap schriftelijk te regelen. 
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Trekschuit- en beurtveerdiensten in de 
Vechtstreek (2) 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

In het eerste deel van dit artikel schreef ik over de trek- en dorpsschuiten 
die eeuwenlang de Vecht bevoeren. Daar wil ik in dit tweede en laatste deel 
nog enige nadere bijzonderheden aan toevoegen. 

In het Breukelse gemeente-archief bevinden zich de reglementen voor 
zowel de veerschuiten van Breukelen op Amsterdam als die van Breukelen 
op Utrecht. Deze heb ik integraal opgenomen; ze geven een interessante be
schrijving tot in de kleinste details van wat er in allerlei situaties diende te 
gebeuren. 

Iets over de belangrijkste vaarroute 

De trekschuit van Utrecht naar Amsterdam had in Utrecht zijn ligplaats 
bij de in 1608 gebouwde stenen sluis aan de Weerd (Weerdpoort) (Afbeelding 
1). In 1613 werd er nog een tweede sluis gebouwd tussen de eerder genoemde 
sluis en de stenen brug van de Weerdpoort. Beide sluizen werden in 1703 -
1705 vervangen door een nieuwe sluis. 

Van de steiger bij de Weerdsluis vertrok de schuit over de Vecht naar 
Nieuwersluis (Afbeelding 2). De eerste stop was bij de Roodebrug, waar nog 
enkele passagiers en goederen aan boord konden worden genomen. Daarna 

Afb. 1. Omgeving van de Weerdsluis met de Weerdpoort te Utrecht. Iets noordelijker was 
de aanlegsteiger van de t rekschui t Utrecht - Amsterdam, m a a r ook van de dorpsschuiten 
uit de Vechtstreek. Tekening van Dirk Verrijk, 1734 - 1768. 
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Aib. 2. Overstap- en overslagstation aan de Vecht te Nieuwersluis (Lutgers, 1836). 

ging de schuit zo snel mogelijk via Zuilen, Maarssen en Breukelen naar 
Nieuwersluis. Nieuwersluis was een belangrijk overstap- en overslag
station, evenals de pleisterplaats bij de herberg De Voetangel (Afbeelding 3), 
gelegen tussen Abcoude en Ouderkerk. Het oponthoud in deze plaatsen 
mocht nooit langer duren dan een kwartier, waar dan ook streng de hand 
aan werd gehouden. Als de tijd werd overschreden, werden de schippers 
beboet. 

Van Nieuwersluis werd de tocht voortgezet, via de omstreeks 1466 ge
graven Nieuwe Wetering, ook wel Rechte Angstel genaamd, naar het rivier
tje de Kromme Angstel. Over dit riviertje ging de vaartocht verder via 
Loenersloot en Baambrugge naar Abcoude. Van Abcoude ging het langs het 
Abcoudermeer, via de Holendrecht, met enig oponthoud bij herberg De Voet
angel, richting Ouderkerk. In Ouderkerk voer men de Amstel op richting 
Amsterdam, waar werd afgemeerd bij de even buiten de Amstelsluis 
gelegen herberg De Beerenbijt. 

Het jaag- of trekpad langs deze route was op veel plaatsen smal en vaak 
zelfs voor een paard moeilijk begaanbaar. Dat is zo geweest tot in de eerste 
helft van de 17de eeuw. 

De verbetering van de communicatie tussen Amsterdam en Utrecht was 
sedert het begin van de 17de eeuw een punt van ernstige overweging tussen 
de besturen van de beide steden. Ten gevolge daarvan werd op 15 april 1626 
in Utrecht en op 25 april van datzelfde jaar in Amsterdam een akkoord 
gesloten, wat geleid heeft tot de reconstructie van het Zandpad, tevens 
Wagenweg, tussen de twee steden over het tracé van Breukelen tot Ouder
kerk (Afbeelding 4), waarbij deze tevens voor het eerst tot openbare weg 
werden. Op 15 juni 1626 werd door de Staten van Holland en West-Friesland 
goedkeuring verleend aan dit plan. Daar de Directie van het Zandpad van 
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1626 tot 1863 gevoerd is door gecommitteerden die door de Staten van Utrecht 
en de s tad Amsterdam werden benoemd, is redelijkerwijs aan te nemen, 
dat de werkzaamheden aan het zuidelijke gedeelte van het Zandpad (Breu-
kelen - Utrecht) door de Provincie Utrecht of tenminste met de hulp van de 
provincie zijn uitgevoerd. Op 13 oktober 1630 werd tussen het bestuur van 
Amsterdam en de Staten van Utrecht een akkoord gesloten met betrekking 
tot de visitatie (inspectie, schouw) van het Zandpad. 

Het Zandpad tussen Breukelen en Ouderkerk vangt aan in Breukelen bij 
de brug over de Vecht en is vanaf daar gelegen op de rechter oever tot aan de 
brug te Nieuwersluis. Van Nieuwersluis gaat het verder langs de noordzijde 
van de Nieuwe Wetering naar de Angstel, langs de oostzijde van de Angstel 
loopt he t pad verder tot het aansluit op de weg Utrecht - Amsterdam te 
Loenersloot en volgt vandaar die weg tot aan de brug te Baambrugge, waar 
de weg verlaten wordt om de vroegere rijweg langs een bocht van de rivier de 
Angstel te volgen om zich daarna bij Klein-Baambrugge wederom met de 
weg te verenigen. Bij de hofstede Beek en Gein wijkt het Zandpad of Jaagpad 
alweer van de weg af en volgt daar opnieuw de vroegere rijweg langs een 
bocht van het vaarwater, totdat het zich weer op korte afstand van Abcoude 
met die weg verenigt. Bij de Hulksbrug in Abcoude verlaat hij de weg weer. 
Van dat punt is langs Abcoude het Jaagpad aangelegd tot aan de noordelijke 
ophaa lbrug (tegenwoordig Hein Kui tenbrug geheten) te Abcoude. Vanaf 
deze brug loopt het Jaagpad gescheiden van de weg tot ongeveer 400 meter 
beneden de brug, waar het pad zich weer op de weg aansluit, die tot aan de 
brug over de Waver bij de Voetangel gelegen is op de dijk langs de rivier de 
Holendrecht. Van de brug over de Waver tot aan de Kerkbrug in Ouderkerk 
ligt het Jaagpad op de dijk aan de zijde van de Rondehoepspolder. 

Afb. 3. Herberg of logement De Voetangel, gelegen tussen Abcoude en Ouderkerk, was de 
pleisterplaats voor de trekschuit en was tevens overstap- en overslagstation. 
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Afb. 4. Overzichtskaartje van de belangrijkste 
vaarroute tussen Utrecht en Amsterdam. 

UTRECHT 

De aanleg van dit Zand- en Jaagpad was een grote verbetering in de 
trekschuitverbinding Utrecht - Amsterdam, zeker toen in het midden van de 
18de eeuw de vliegende schuit in de vaart kwam. 

Overval per trekschuit in Breukelen 

Tijdens het Rampjaar 1672-73 werd er in 1672 in Breukelen vreselijk 
huisgehouden door het Franse bezettingsleger, zeker toen de Hollanders 
in Nieuwersluis enkele verschansingen hadden opgeworpen. De Fransen 
lieten toen ook twee schansen opwerpen aan beide kanten van de Vecht nabij 
Nieuwersluis en maakten het dorp Breukelen tot een garnizoenslegerplaats. 
Hiervoor werden meer dan honderd huizen met de grond gelijkgemaakt. De 
Fransen beroofden de inwoners bovendien van nagenoeg al hun vee en 
goederen, waardoor Breukelen als dorp veel van zijn aanzien verloor. 

In een herberg in Breukelen (het Regthuys?) werden bij een verrassings
aanval negentien Fransen van het garnizoen gevangen genomen door 
Hollandse manschappen uit de bezetting van 't Huis te Abcoude, die heime
lijk met een trekschuit waren aangekomen. Deze Franse militairen werden 
gevankelijk met de trekschuit weggevoerd. Dat ik hier denk aan het Regt
huys, is omdat dit eigenlijk nog het enige echt monumentale pandje in 
Breukelen was dat behouden was gebleven, terwijl er in de rest van het dorp 
meer dan honderd huizen omver waren gehaald. Veel meer huizen zullen 
er toen waarschijnlijk in Breukelen niet gestaan hebben, dus kunnen we 
rustig stellen: heel Breukelen ging in dat jaar tegen de grond, behalve het 
Regthuys. 
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Incident op en langs de Vecht nabij Breukelen 

Op 16 september 1787 was het wel bijzonder druk op en langs de Vecht. 
Pruisische troepen waren de Republiek binnengevallen om stadhouder 
Willem V in al zijn waardigheden te herstellen. Veel patriotten vluchtten 
toen in alle wanorde weg uit Utrecht richting Amsterdam. Een reiziger van 
de trekschuit Utrecht - Amsterdam deed daarvan verslag: 

"Buiten de Waard [= Weerdpoort] komende, vernamen wij tot onze teleurstell ing, dat de 
gewone schuit , met vijf of zes bijschuiten, vol vluchtelingen, reeds ver t rokken was. Aan 
te rugkeeren viel niet meer te denken, te minder daar men onder de menigte menschen, 
welke even als wij teleurgesteld rondzagen, hoorde mompelen, dat de troepen reeds vroeg 
ui t he t k a m p waren gemarcheerd, en dus spoedig de stad zouden b innenrukken. Eindelijk 
gelukte he t mijne moeder, voor goede woorden, en veel geld bovendien, te worden inge
nomen door eene zoogenaamde schie tschui t , ander s u i t s lu i tend voor goederenvervoer 
bestemd. Met een klein plaatsje moesten wij ons tevreden stellen, want behalve de vracht
goederen, tot hoog op het dek gestapeld, waren er een aantal passagiers aan boord genomen. 

Nog duidelijk s taa t mij voor den geest, dat de weg langs de Vecht me t menschen en 
voer tu igen als bezaaid was, en da t er in de dorpen reeds hier en daar Oranjevlaggen 
wapperden. 

Onze schipper, een heftig voorstander der zegevierende partij , gaf zijn h a r t lucht door 
he t zingen van smaadliedjes op de Pa t r io t ten , welke flauwe spotternij hem bijna slecht 
bekomen was. Niet ver van Breukelen haalde de schuit een hoop vluchtende Waardgelders 
in, waarschijnlijk tot he t Amsterdamsche Hulpregiment behoorende, waarvan zeshonderd 
man de stad Utrecht zouden helpen verdedigen. Deze troep, in de grootste wanorde langs he t 
j a a g p a d m a r c h e e r e n d e , hoorde onzen schipper zingen, waarop spoedig eenige scheld
woorden werden gewisseld. Hierbij bleef he t echter niet, want een paar der Amsterdamsche 
koekvreters , zooals de schipper ze uitjouwde, legden onverwacht hunne geweren aan ; de 
schoten knalden, en de kogels floten over onze hoofden heen. 

N u onts tond er in de schuit niet weinig verwarr ing; ieder zag n a a r een goed heen
komen uit, en ik weet nog wel, dat ik eene schuilplaats zocht achter eenige gevulde graan-
zakken, die op het dek waren gestapeld. Gelukkig werd het vuur niet herhaald, doch onze 
a a n r a n d e r s kapten de lijn door, om de schuit naa r den wal te doen komen, en zodoende den 
onbezonnen schipper in handen te krijgen. Deze misschien vreezende dat hij zijn l aa t s t e 
liedje wel eens kon gezongen hebben, was doodsbleek geworden en onder den s tuurs toel 
gekropen. Zijn knecht, die terstond he t roer in handen nam, had de tegenwoordigheid van 
geest om het tijdig genoeg om te werpen, zoodat de schuit naar de overzijde van de Vecht 
dreef. Onderwijl bemerkten wij, dat een paar officieren de orde onder de Waardgelders 
hers te lden, zoodat wij zonder verdere stoornis Breukelen bereikten. " 

Reglementen voor de beurtschippers 

Anna Pergens (1650 - 1732), vrouwe van Nijenrode, stelde reeds in 1721 
een reglement op voor de schippers van de Breukelse veerschuiten waarin 
alles was geregeld. In 1789 heeft Johan TV Ortt (1755 - 1814), gerechtsheer 
(ambachtsheer) van het Breukelen-Nijenrodesgerecht, zowel het reglement 
voor de schippers die op Utrecht voeren als voor de schippers op Amsterdam 
herzien. Het is interessant om te lezen hoeveel er tot in de details was ge
reglementeerd: 

Reglement voor de vragt en volkschuit varende visa verse van Breukelen op 
Utrecht, van de 24e Maart 1789. 

Artikel 1. Dat de thans fungeerende Schippers en die geenen dien in het vervolg in derzelve 
p l aa t s bij vaca tuure als anders : zullen worden aangesteld, vaarende van Breukelen op 
Utrecht , gehouden zullen zijn ieder op hunnen tour, dat is den eenen deezen en de anderen, 
daags d a a r n a zoo lange het oopen water is, zullen vaaren van Breukelen op Utrecht , uitge-
noomen den Zaturdag, wanneer zij beiden als naar gewoonten zullen vaaren, de een een 
Uur voor, en den anderen een Uur laater , doch daarvan uitgezondert de Zondag en andere 
gebooden Vierdagen, op de boeten van drie Gulden ten behoeven van den Armen. 
Artikel 2. Dat de Schippers invoegen voorsz: vaarende gehouden zullen zijn, des Morgens 
van de ordinaire Legplaats af tevaaren, van den 15e Maart tot den 15 September precies ten 
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zeeven Uuren, en van de 16 September tot 14 Maart des Morgens precies ten agt Uuren. 
Artikel 3 . Dat dezelve Schippers gehouden zullen zijn, alle Passagiers en Vragtgoederen 
zoo van Breukelen op Utrecht, en plaatsen tussen beiden geleegen, te Transpor tee ren de-
zelven getrouwelijk te Conserveeren, voor he t hier na gespecificeerd Vragtloon. 
Artikel 4. Dat ten dien eijnde dezelve Schippers hunne Schuijten en Jaag -Paa rden , in een 
behoorlijken en niet minder s taat dan tegenwoordig moeten houden en onderhouden. 
Artikel 5. Dat dezelve Schippers of een ieder van hun gehouden zullen zijn te repondeeren, 
en goed te doen, alle de schaadens welke te r eeniger tijd door hun toedoen, of verzuim aan 
de Vragt of Bestel Goederen zal worden gecaufeerd. 
Artikel 6. Dat den Schipper wiens beurt het niet is dien dag te vaaren, ten alle tijden en 
U u r e n van den dag, door een ieder zal moogen worden afgehuurd omme P a s s a g i e r s of 
Vragt Goederen van Breukelen te voeren na Utrecht en andere p laatsen in die Provint ie , of 
hooger op door dezelven gelegen doch niet na Amsterdam, tenzij er geen Amste rdamsche 
Schipper aan de wal mögt zijn. 
Artikel 7. Zullende afgehuurde Schippers gehouden zijn, zoo ras moogelijk tot he t l aaden af 
te vaaren in gereedheid en vaardig te zijn, op de boeten van drie Gulden, ten behoeven als 
booven des gerequireerd ter decisie van den Ambagts Heer. 
Artikel 8. Dat des Winters bij beslooten Water de Schippers zullen gehouden zijn, m e t een 
bekwaamen waagen, ten minsten met twee goede en bru ikbaare P a a r d e n b e s p a n n e n de 
Pak Goederen en Passagiers van Breukelen, op Utrecht te vervoeren, en weeder van daar op 
Breukelen te t ranspor teeren, des Woensdags en Zaturdags doch zullen in dien gevallen des 
Maandags , Dingsdags, Donderdags en Vrijdags zorgen dat op he t ordinaire Uur , h e t zij 
door een voetganger, Schipper, of knecht te paard, de Brieven en kleijne d raagbaare P a k 
Goederen besteld worden, en visa versa getransporteerd. 
Artikel 9. Dat zij gehouden zullen weezen, bij bekwaam zoomer weer van Breuke len op 
Ut rech t vaarende, met de ordinaire Beurtschuit , zoo r a s moogelijk deselve schuit , Passa 
giers, of Bestelgoederen, te brengen in de bemuurde Weert, aan de t r ap beneden de Sluijs, 
immers b innen den tijd van twee Uuren, en drie quar t ier na hun afvaaren, op poene als 
vooren. 
Art ike l 10. D a t zij gehouden zullen zijn des Zoomers precies t en dr ie U u r e n en des 
Winte rs ten twee Uuren, des nademiddags van Utrecht af te vaaren, in gelijken tijd h u n n e 
Schuijten te brengen aan de ordinaire legplaats, op poene als vooren. 
Artikel 11.Ende zullen zij gehouden zijn de Passagiers met alle beleefdheid en bescheiden
heid te behandelen, alle Comoditijd en gerief toe te brengen, wijders te zorgen dat n iemand 
in de Schuijt worde beleedigt of eenig ongerief, he t zij met woorden, vloeken, schelden, 
dreigen of daaden, zoo door he t sterk rooken in een geslooten Schuijt, als ander s werden 
toegebragt, m a a r word den Schipper geauthoriseerd, en bij deezen gelast de moedwilligen, 
of dien geenen die zig als vooren te buiten gaat, de facto, uit de Schuit te doen ver t rekken, en 
des noods, daartoe, de adsistentie van anderen te Emploijeren. 
Artikel 12. Dat een ieder zal gepermiteerd zijn de Roef der Schuijt die in de beur t vaa r t te 
huu ren , voor niet meer dan zes Persoonen, waarvoor zij zullen be taa len veert ig Stuivers 
sonder da t den Schipper eenige verdere vragt van de zelve Passagiers zal mogen vorderen, 
op poene van dubbelde restitutie. 
Artikel 13. Dan sal den Schipper van Pak Goederen zwaarden dan vijftig ponden, valie-
sen, Coffers en wat dies meer is, welken de huurder der Roef meede voert, genieten zoo
danig vrag t als h ier na gespecificeerd is . 
Artike l 14. Da t die de Roef begeert te huu ren van Breukelen op Utrecht , en weder van 
Utrecht op Breukelen sal betaalen dubbelt van het genen hier voren art: 12 gezegt is, da t is 
vier Gulden . 
Artike l 15. Da t meerdere Persoonen de Roef gebruikende, zal den Schipper v a n ieder 
Persoon, die booven het getal van zes menschen, het gebruik der Roef hebben, genieten vier 
S tu ivers . 
Artikel 16. Da t voor een afgehuurde Schuit, vaarende buiten de ordinaire Beurt , betaald zal 
worden, zes Gulden waar voor den Schipper gehouden zal zijn, het zij passagiers , pak of 
koop-goederen te t ransporteeren ter plaatsen hunner destinatie, met zijn bedienden in he t 
l aaden en lossen behulpsaam, mitsgaders den geheelen dag den afhuurder t en d iens ten 
z i jn . 
Artikel 17.Egter zoo dat de Schuijt verder vaarende, dan de legplaats tot Utrecht, boven dien 
be taa ld zal worden de verschuldigde Tol, Brug, en Sluijs gelden, of wat dies meer weesen 
mogte . 
Artikel 18. Gelijk al meede te verstaan is, dat de afgehuurde Schuijt waar voor zes Gulden 
be taa ld is, dien avond immers binnen tijd van veertien Uuren na he t afvaaren weeder k a n 
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Afb. 5. Trekschui t 

geretourneerd zijn, en zulks he t zij door het laaden en lossen of verder geleegen reizen, als 
anders , niet kunnende geschieden, sal den huurder en Schipper vrij s t aan diesweegens 
me te lkande r te convenieeren. 
Artikel 19. Dan vragten of plaizier reisen voorkoomende: waa r door den Schipper belet 
word he t ordinaire Veer n a Utrecht en visa versa waar te nemen, zal den anderen egter voor 
den absente schipper vaaren moogen, en moeten mits met elkander in dien gevallen, dies
weegens in he t vriendlijken, accordeeren, des noods ter dicisie van den Ambagts Heer. 
Artikel 20. Eindelijk zullen de Schippers met de ordinaire vragt op Utrecht , en visa versa op 
Utrecht vaarende, niet meer dan 14 Personen in de Roef moogen plaatsen, dan met permis
sie van de verdere Passagiers in de Roef zittende, of daar in plaats besprooken hebbende. 

Volgen de Vragtloonen: 
Ieder Persoon op de vragt Waagen 8 stuivers 
Van Pak of Bestel Goederen bij beslooten water met de vragt Waagen, dubbelt van het geen 
volgt. 
Een plaa ts in de Roef niet verhuur t zijnde ieder Persoon mits den Schipper niet meer dan 
veertien Persoonen in dezelven plaatze 4 stuivers 
Ieder Persoon in het ruijm 2 stuivers 10 penningen 
Welvers taande dat van k inderen die niet alleen gaan maar gedraagen worden, geen vragt 
zal worden betaald, doch tien en onder de tien jaren oud zijnde half geld 1 stuiver 4 pen
n i n g e n 
Gelijk ook van zoodanige kle ine Pakjes, Hengelsmandjes , Doosjes of diergeli jken van 
klein belang zijnde, die een Passagier onder of aan de hand draagt geen vragt genoomen 
zal worden. 

(Hierna volgen 4 bladzijden met prijslijsten) 

Zul l ende de sch ippers gehouden zijn bij h e t ontfangen van P e n n i n g e n ; Obl iga t ion , 
Wissels, Assignation, of andere Goederen van groote waarde, op de eerste requisit ie van 
den eigenaar, of Bestelder; te geeven een behoorlijk geteekende recipis. 
En voor de waarde van alle he t geenen hier boven gespecifieerd is, zal in alle gevallen de 
Schuijt en Jaag -Paa rden en generalijk alle derzelve roerende en onroerende Goederen, 
zijn, en blijven, speciaal verbonden, en geaffecteert. 

Aldus deezen nader geformeerd en geamplieerd bij mij Ondergeteekende, als Ambagts 
Heer van Breukelen-Nijenrodes gerechte, ingevolge, Approbatie op mij verleend, door Hun 
Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden, s' Lands van Utrecht, of wel H u n Ed. Mog. Ordinar is 
Gedeputeerde, van dato den 24 Maart 1789. 

Was geteekend, 

J . Or t t van Nijenrode 
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Ook het reglement voor de trekschuit van Breukelen op Amsterdam wil ik 
u niet onthouden. Dit is een totaal ander document, met een aanta l interes
sante artikelen, waarui t ook blijkt dat men soms ver van huis ging en dat er 
hogere boetes werden opgelegd voor bepaalde overtredingen. Van deze boetes 
kwam een groot deel ten goede aan de armen en de kerk van Breukelen. 

Order en Reglement op de vragt en volkschuiten van Breukelen op Amsterdam en 
vise versa, beraamd bjj den Heer J. Ortt, Heer van Njjenrode en Breukelen, enz. 
enz. en mj haar Edel. Mog. De Heeren Staten 's lands van Utrecht den 20e JuHj 1790 
geapprobeerd. 

Artikel 1. De Schippers zullen moeten houden ieder een goede digte, overdekte Vragtschui t , 
voorzien van goede paarden, lijnen en digte bovenkleden, en wat voorts daar toe behooren-
de is, op de boeten van daarin nalatig bevonden te worden, telkens te verbeuren de somma 
van negen Guldens, waarvan de helft voor de armen te Breukelen, en een vierde voor de 
kerk, en he t andere voor de Schout, boven vergoeding van de schade, welke daar door a a n 
de goederen of passagiers veroorzaakt wordt. 
He t welke de Schout, met twee Schepenen op Pinxterdag en zoo dikwijls als zij zul len 
oordeelen he t noodig te zijn, mogen visiteeren, en na gedane visitasie aan den Ambagts 
Heer rapport te doen, of aan den genen daartoe gesteld. 
Artikel 2. De Schippers zullen beurt houden, en alle dagen een Schuit des voormiddags na 
Amsterdam doen varen, ten tien uren tot den eerste Mei, dan om half twaalf u ren tot den 
eerste October, en ten tien tot den eerste Maij, dog de Sondags ogtend Schuit, zal om twaalf 
uuren van Breukelen vaaren, zoo als van ouds gebruijkelijk. 
Artikel 3. De Schippers zullen in de maanden Maij, Juni j , Ju l i j , Augustus en September 
alle Sondaagen des avonds een schuit om 9 uuren doen afvaren n a Amsterdam, zooals van 
ouds. 
Artikel 4. De Schippers zullen verpligt zijn, hunne Schuiten, sindelijk, en suiver te houden, 
tot gemak en goed gerief van de Passagiers, en in geen de minste wijze, eenige Passag ie r s , 
wie h e t m a g zijn, r ede van ongenoegen te geeven, door onbe leefdheeden of b r u t a a l e 
antwoorden, h e t zij door h a a r knegts, of andere bediende, waarvoor zij aanspraake l i jk en 
verantwoordel i jk zul len zijn. 
Artikel 5. De Schippers zullen altoos een gedrukt Reglement in h a a r Schuit, en wel in de 
roef hebben hangen, op dat een ieder Passagier zal kunnen zien wat hij betaalen moet, op 
verbeur te van Vijfentwintig guldens waar van thien voor de a rmen, vijf voor de ke rk , vijf 
voor de schout, en vijf voor de aanbrenger. 
Art ike l 6. De Sch ippe r s zul len behoorli jk zorgdraagen d a t al le b r i even en goede ren 
Exactelijk aan h a a r addresse bezorgd worden en in alle gevallen voor h u n n e kneg t s en die 
daar toe door h a a r gebruikt worden, ins taan, en aansprakelijk zijn, als mede voor h e t goed 
gedrag van h a a r knegts en verdere bediende, zoo door verzuim van de knegts h e t mins t e 
verwaarloost wierd, zal den schipper de Eigenaar schaadeloos stellen, en de kneg t zal de 
boeten verbeuren van ses guldens, waarvan een derde voor de armen, een derde voor de 
schout, en een derde voor den aanbrenger, het welke door de schipper van hun lieder h u u r 
zal afgekort worden. 
Artikel 7. De Schippers zullen in wat geval het zoude moogen weezen, en om geen reden 
hoe genaamd h u n n e vragten mogen overleggen op een andere schuit , m a a r gehouden zijn 
altoos zelfs met haa r schuit door te varen, al was het dat er geen vragt op de beurt was, op 
verbeurte van Vijfentwintig guldens, zoo als in ar t : 5 verdeeld is , edog moge altoos een 
andere Schipper medeneemen. 
Artikel 8. De Schippers op hunne beurt vaarende, zullen geen buite vragten moogen varen, 
of met hun m a a t s alvoorens moeten schikken, dat zij met h u n n e Schuit de beur t moeten 
waarnemen, dog zoo alle de Schippers van he t veer in gebruik waaren , als dan zal h e t 
gepermiteerd zijn, van haa r knegt de buiten vragt te laaten vaaren. Edog altoos met h a a r 
ordinaire vragtschui t , die in alle gevallen op de beur t te Amsterdam moet komen, en bij 
gebreke van dien, op de boete in art: 5 vermeld en verdeeld. 
Artikel 9. Wanneer he t ruim van de Schuit tot op de helft gelaaden is, zullen de Schippers 
geen tweede Roef moogen afschieten, maar 't zelve laa ten tot gebruik der gezamentl i jke 
Passagiers , dog zo 't ruim, niet boven een derde beladen is, en er voor de overige passagiers 
plaats genoeg open blijft, zal de schipper een tweede Roef moogen afschieten, indien h e t 
noodig is . 
Artikel 10. De Schippers zullen niet moogen aannemen vragten op Utrecht , m a a r die voor 
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de schippers (op dat veer varende) overlaten, op poene van thien guldens, de helft voor de 
Schipper van het Utrechtsche Veer die buiten de beurt is, en de wederhelft voor de armen 
alhier, ten zij er geen Utrechtse schipper aan de wal lag, zij dan tot gerief van de Passagiers 
de v rag t zullen moogen aannemen, mits zig dan te gedragen aan de ordonnantie van h e t 
Utrechtsche Veer. 
Artikel 11. Voor vragtloon van Passagiers of goederen, zullen de Schippers niet meer of 
minder mogen vorderen, dan bij 't hier volgende Reglement gestipuleerd is, op verbeur te 
van te lkens als Contrar ie bevonden word veertig guldens, een vierde voor de a rmen, een 
vierde voor de Kerk, een vierde voor de Schout, een vierde voor de aanbrenger. 
Artikel 12. Aan 't Schippersgild te Amsterdam, zullen zij geen reeden geeven tot k lagte; 
m a a r zig gedraagen volgens derzelver Ordonnant ie , op poene van voor veer thien dagen 
aan de ket t ing geligt te worden en in 't geheel niet te moogen vaaren, en te betalen de boete 
van ses gulden voor de armen, buiten het sluit en ontsluit geld. 
Artikel 13. Om alle ongelukken, schaadens, of schrikken voor te koomen, zoo zullen de 
schippers of haa r knegts , nooit zig te buiten gaan in den drank, of hoog beschonken zijnde, 
moogen afvaaren, als dan zal den opzigter gehouden zijn, een andere Schipper in zijn 
p laa ts , zonder de mins te tegenspraak te doen afvaaren, op poene in art : 11 gemeld, den 
opzigter zal gehouden zijn, zoodra zulks voorkomt, den Ambagts Heer er rapport van te 
doen, of aan den geene daartoe gesteld. 
Artikel 14. De Schippers en hun lieder bedienden, zonder onderscheid, zullen me t alle 
behoorlijke bejeegeningen, den opzigter bij den Ambagt Heer of vrouw aangesteld, of nog 
aan te stel len, behandelen en geene de minste hinder aan doen, in, ofte over he t waar
nemen van zijne bediending, en oeffenen van zijn pligt, m a a r hem voor ieder re i s , als zij 
op h a a r toerbeurt afvaaren, of rijden, zullen geeven een stuiver, voor salaris, he t welke zij 
alle ha l f j a a r e n moeten betalen. 

Artikel 15. Bij aldien de schippers de voorschreeve poincten of nog bij ampliatie te maken , 
zullen koomen te overtreeden, zoo zullen zij telkens, contrarie doende, in de boete en poene 
vervallen, daa r in gespecificeerd, he t welke zal moeten betaald worden, voor en aleer zij 
weeder vaaren , of rijden moogen, en bij weigering van dien, voor den Schout paratel i jk 
daar voor, als voor 's Heeren accijs en ongelden, geëxecuteerd worden. 
Artikel 16. In dien iemand de Roef afhuurd, en de huurder requireerd van door te varen tot 
he t Veer, zullen de schippers direct na het veer moeten vaaren, en daar niets meer voor 
reekenen. Indien he t mögt gebeuren dat er iemand kwam om de Roef te huuren, zoo zal de 
Schippers gehouden zijn de Roef te geeven, zoo dezelve niet alvorens verhuurd is, op de 
boete van twint ig guldens, waarvan een vierde voor de armen, een vierde voor de kerk, een 
vierde voor den aanbrenger, en een vierde voor de schout. 
Artikel 17. Imand op de ordinaire beurt de Roef willende huuren, zal daar voor betaalen 
ƒ 2,10 dog boven de vier persoonen, de ordinaire vragt, als ook voor zwaare manden en 
koffers . 
Artikel 18. De Schippers zullen niet gehouden zijn, meer als twee leedige manden op een 
plaats , zonder vragt over te brengen, en voor de overige een stuiver doen betaalen. 

Afb. 6. De roef van de Maa r s -
sense t rekschui t . De heer in de 
hoek rechts leest bij het licht van 
een v e t k a a r s . De andere rookt 
o n d a n k s de aanwez ighe id van 
een dame. Ook de schipper rookt 
een gouwenaar . Op de tafel een 
t a b a k s p o t en een kwispedoor . 
( T e k e n i n g v a n J . E k e l s , H e t 
U t r e c h t s Archief , v o o r h e e n 
Rijksarchief te Utrecht.) 

p F ? ^ 3 : 
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Artikel 19. De Passagiers zullen niet vermoogen meer meede te neemen, als zij op h a a r 
lieder schoot kunnen houden, zoo het grooter is, zal het vragt betaalen. 
Artikel 20. Im and de geheele Schuit willende huuren, zal daar voor betaalen als volgt: 
Na Amsterdam met menschen buiten Tol en Passagie geld ƒ 7 - st 
Na Abcoude met volk ƒ 5 - st 
Na Loenen met dito ƒ 3 - st 
Na Vreeland met dito ƒ 4 - st 
Na den Berg met dito ƒ 5 - st 
Na Weesp met dito ƒ 7 - st 
Na Muiden met dito ƒ 8 - st 
Na Muiderberg met dito ƒ 10 - st 
Na Schoraveland met dito ƒ 7 - st 
Na Naarden met dito ƒ 8 - st 
Na Bambrugge met dito ƒ 5 - st 
Na Ouderkerk met dito ƒ 6 - st 
Na Cokkengen met dito ƒ 4 - st 
Na Rotterdam met dito ƒ 3 0 - st 
Na Maarssen met dito ƒ 3 - st 
Na Zuilen met dito ƒ 4 - st 
Met meubelen ƒ 8 - st 

Met Hooij, Strooij, mist, Graanen of hout & c ƒ 10 - st 
Met Roet uit de Schoorsteen of Zeepzieders asch ƒ 12 - st 
Zoot mögt gebeuren dat de schippers die van Breukelen op Ut rech t vaaren , a a n de wal 
leggen, zonder geamploijeerd te zijn, zal de vragt na Maarssen en Zuilen, n i e t bij de 
schippers van dit veer moge aangenoomen worden, op poene van vijfentwintig Gulden, 
waarvan thien voor de Utrechtsche schipper die aan de wal legt, en thien voor de Kerk, en 
vijf voor de aanbrenger . 
Artikel 21. Zoo de schuit ter requisitie van de huurder een nagt moet blijven overleggen, 
zullen zij schippers twee guldens thien stuivers meer genieten voor vragt , zonder onder
scheid wat voor goederen, uitgenoome, met Roet uit schoorsteen of Zeep zieders Asch, als 
dan vier guldens meer, zullen de daar voor ook de Schipper en zijn knegts den gemelde tijd, 
tot dienst van den huurder zijn, om de schuit te lossen en laaden, op of van de wal. 
Artikel 22. Iedere Passagier zal betaalen voor vragt van Breukelen n a Ams te rdam, visa 
versa , ijder reis , buiten Tol en Passagie geld, als volgd, egter m e t dien ve rs taande , da t a a n 
't Schippers gilde van 't Volkschuiten Veer, geen reede van klagen werden gegeven, me t 
inneemen van Passagiers op poene in art : 12 vermeld. 

In de Roef bij nagt 9 stuiver. Voor die stuiver meer 
In de Roef bij dag 8 stuiver. bij nagt zullen de 
In he t ruim bij nagt 7 stuiver. Schippers gehouden 
In he t ruim bij dag 6 stuiver. zijn ligt te geeven. 

(Hierna volgen 12 bladzijden met prijslijsten) 

Aldus in voegen als vooren ingesteld en gearresteerd bij mijn ondergeteekende Ambagts 
Heer van Nijenroode, Breukelen, en Ort ts Geregt. 
Actum op den Huize Nijenrode, den 8 December 17 negen en Tagtig 
(en getekend) 
J . Ort t van Nijenroode. 
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Mededelingen van het bestuur 
Bijvoegsels bij dit tjjdschriftnummer 

De achters tand in het verschijnen van de archeologische kronieken van de provincie 
Ut rech t wordt snel ingelopen. Nog niet zo lang geleden kreeg u de kroniek 1992-1993. 
Samen met dit tijdschriftnummer ontvangt u de kroniek 1994-1995. De HKB heeft op die 
kronieken voor alle gewone leden een collectief abonnement. 

Tevens is bijgesloten een proefnummer van Stichts Historisch Contact, he t kwartaal
tijdschrift van de Stichting Stichtse Geschiedenis. Deze SSG is een provinciaal s teunpunt 
voor locale en regionale geschiedbeoefening, waarbij ook de HKB is aanges lo ten . Een 
abonnement op hun blad kost ƒ 15,- / j a a r (zie de bijgevoegde bestelkaart, tussen blz. 6 en 7). 

Kort verslag van de HKB-voorjaarsledenvergadering op 8 april 1998 

De voorjaarsledenbijeenkomst van de Historische Kring Breukelen werd gehouden op 
woensdag 8 april 1998 in het Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breukelen. Deze begon met een 
huishoudelijke vergadering. De voorzitter herdacht de heer Andre Verroen, de op 29 maar t 
1998 overleden HKB-coördinator archeologie. De tweede secretaris oogstte waarder ing voor 
h a a r vers lag van de jaarvergader ing 1997 en het jaarverslag over 1997. De penningmees
te r kreeg goedkeuring op zijn financieel jaaroverzicht over 1997 en de begroting voor 1999. 
De kascommiss ie , bes t aande u i t de he ren E.G. Wijers en A. van Dam, werd bedank t , 
w a a r n a de eerstgenoemde van hen reglementair uit die commissie t e rug t rad en de heer O. 
Contan t werd benoemd. Twee bestuursleden t raden af: Mw. Th. Wisse-de Boer (die één be
stuursperiode het secretar iaat organisatie vervulde) en de heer G. Versloot (die sedert 14 
m a a r t 1989 de bestuursportefeuille Kockengen invulling gaf). In de opengekomen plaatsen 
werden benoemd Mw. Marjo van Dijk-Witjas te Breukelen en Mw. Bep van Schaik-van 
Kooten te Kockengen . De heer P . I . Hollestel le, HKB-vertegenwoordiger i n de Gemeente
lijke Monumentencommissie , vertelde iets over deze nieuwe instelling. De voorzitter deed 
een dr ingende oproep voor een nieuwe coördinator archeologie, waarbij in teresse en be
schikbare tijd overdag belangri jker zijn dan specifieke deskundigheid op dat gebied. Van 
de mogelijkheid tot rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 

Na de huishoudelijke vergadering vertelden achtereenvolgens de heren A.A. Manten , 
E. Stoop en H.J . van Es een verhaal uit de molengeschiedenis; hun bijdragen zijn in een tot 
a r t ike len ui tgewerkte vorm opgenomen in dit t i jdschriftnummer. 

Excursie naar kasteel Gunterstein, zaterdagochtend 19 september 1998 

De deelnemerslijst voor de HKB-excursie naar kasteel Gunterstein te Breukelen, op za
terdag 19 september 1998, aanvang 10.30 uur, is vol! Op de lijst voor een extra excursie naar 
Gunters te in , in 1999, kunnen er nog een paar namen bij, tot een maximum van 30 deelne
mers . De volgorde van aanmelding bij Mw. Marjo van Dijk-Witjas, tel. (0346) 262578 be
paal t wie er mee kunnen. De deelnameprijs is voor leden ƒ 5,- en voor niet-leden ƒ 10,-. Het 
bat ig saldo van deze excursies zal worden gestort in het restauratiefonds van Gunterstein. 

Lezing in Kockengen, dinsdagavond 22 september 1998 

Dinsdag 22 september 1998, aanvang 20.00 uur, is er een lezingavond van de HKB in 
Kockengen, verenigingsgebouw Irene, Wagendijk 43. De heer A.A. Manten spreekt dan 
over de Stichtse burgeroorlog van 1481 - 1483. Er heersten in onze omgeving toen "Joego
slavische" toestanden, waarbij Kockengen eerst werd gespaard en la ter toch nog geplun
derd, Nijenrode werd belegerd en ingenomen, Frederick VI Uten Hamme (heer van Por
tengen en Laag-Nieuwkoop, maarscha lk van de Utrechtse bisschop) letterl i jk zijn hoofd 
verloor, Breukelen werd verwoest en Westbroek een "Srebrenica-achtig" lot trof. HKB-
leden hebben gratis toegang tot deze lezing; niet-leden betalen een entreeprijs van ƒ 5,-. 
B r e u k e l a a r s die g raag met i emand willen meerijden naar Kockengen k u n n e n daarvoor 
contact zoeken met Mw. Marjo van Dijk. 

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

In vervolg op onze mededel ing hierover in he t vorige t i jdschrif tnummer he r inne ren 
wij u er aan dat iedere belangstellende die binnen de Gemeente Breukelen woont schrifte
lijk een uitnodiging kan aanvragen om de Dudok de Wit herdenkingsrede op vrijdag 2 
oktober 1998 te mogen bijwonen. Dat moet gebeuren vóór 31 augustus 1998 bij de secretaris 
van de Commiss ie J a a r l i j k s e H e r d e n k i n g L.C. Dudok de Wit, de h e e r M. Verku i l , 
Ni f ta r lakes t raa t 1, 3621 GT Breukelen. Als er meer belangstellenden zijn dan beschikba
re plaatsen, zal om de plaatsen worden geloot. De herdenkingsrede van 1998 zal het karak
te r hebben van een diavertoning met gesproken toelichting. 
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Najaarsbijeenkomst in Breukelen, woensdagavond 28 oktober 1998 

Op woensdagavond 28 oktober 1998 houdt de HKB zijn najaarsbijeenkomst in Breuke
len, in he t Parochiehuis , Herenst raat 15, Breukelen, aanvang 20.00 uur . Spreker is de tuin-
historicus Wim Meulenkamp uit Utrecht over theekoepels en aanverwante zaken in h e t 
gebied van de Utrechtse Vecht, met dia's. Hij heeft onder meer bekendheid verworven door 
zijn boek Theekoepels en Tuinhuizen in de Vechtstreek. De toegang tot deze lezing is voor 
leden van de HKB grat is , niet-leden betalen ƒ 5,- (excuses voor de foutieve vermelding van 
kosten in he t vorige ti jdschriftnummer). 

Gemeentelijke Momumentencommissie 

Op 30 m a a r t 1998 kwam de Gemeentelijke Momumentencommissie voor h e t eers t bij
een. Deze zal he t gemeentebestuur adviseren over alle aangelegenheden die voor een goede 
monumentenzorg van belang zijn. Ook kunnen op lokaal niveau cu l tuurh is tor i sche waar 
den nu beter worden betrokken in de plan- en beleidsvorming op andere bestuurl i jke te r re i 
nen , zoals de ru imte l i jke ordening. De ve rgader ingen van de M o n u m e n t e n c o m m i s s i e 
zijn openbaar en zullen door de gemeente worden aangekondigd in de VAR. 

De ins te l l ing van de Gemeentelijke Momumentencommissie volgde op de vas t s t e l l ing 
door de gemeenteraad , in 1997, van een Monumentenverordening en een daarbij behorende 
Subsidieverordening. De gemeente is thans , ingevolge de Monumentenwet van 1988, ver
antwoordeli jk voor de ins tandhouding van de r i jksmonumenten b innen h a a r g renzen (da t 
zijn er 96 van vóór 1850, plus twee beschermde dorpsgezichten: Kockengen en Nieuwer Ter 
Aa). In 1992 is van provinciewege ook de monumentale bouwkunst van na 1850 geïnventa
r iseerd, de zogenaamde MIP-lijst (Monumenten Inventar i sa t ie Project); d a a r v a n zal een 
aan ta l objecten op de gemeentelijke monumentenli js t geplaatst gaan worden, waarbi j de 
Monumentencommiss ie de gemeenteraad zal adviseren. De commissie zal mede in d a t 
verband cri ter ia voor de plaatsing van panden en andere objecten op de gemeentel i jke mo
numenten l i j s t opstellen. 

De samens t e l l i ng van de Gemeentelijke Momumentencommiss ie is : W.F.E. b a r o n van 
der Feltz (burgemeester , voorzitter), G. Kolfschoten (wethouder, p laatsvervangend voorzie 
ter ) , C. van Burik , Kockengen (voormalig directielid res taura t i e -aannemersbedr i j f ) , mw. 
Ir W.A.P. Dubbelaar -Schippers , Zeist (namens de Provinciaal Ut rech t se Wels t andscom
mis s i e ) , m w . Dr Mr M.A. Dukes -Greup , A m s t e r d a m ( r e s t a u r a t i e d e s k u n d i g e ) , I r C. 
Hensbe rgen , Breuke len (architect) en P.I . Hollestel le , Breukelen ( n a m e n s His to r i sche 
Kr ing Breukelen , voormalig bouwkundige bij a rchi tec tenbureaus) . Ambtelijk sec re ta r i s is 
mw. ing. M. Kool en ambtelijk technisch adviseur mw. ing. M. Bouwhuijzen. 

HKB-leden kunnen zich voor vragen en opmerkingen op he t gebied van he t monumen
tenbeleid wenden tot de heer Hollestelle, Stinzenlaan 3, 3621 RD Breukelen, tel. 262192. 

Archeologisch onderzoek 

Op 5 maar t 1998 begon op het Kerkplein ten noorden van de Pieterskerk in Breukelen 
een oudheidkundig bodemonderzoek. Dat was mogelijk op de plaatsen waar he t b randspu i 
tenhuisje had ges taan en waar het t.z.t. herbouwd zal worden. Verscheidene dagen is d a a r 
me t behulp van een graafmachine en in voorzichtig handmat ig graafwerk gezocht n a a r bo
demvondsten die ons iets kunnen meedelen over de vroege geschiedenis van ons dorp. De 
opgraving was een initiatief van de archeologische werkgroep van de HKB en gebeurde me t 
toes temming van de Hervormde Kerkvoogdij en de Rijksdienst voor het Oudhe idkund ig 
Bodemonderzoek. De kosten werden gedragen door het Provinciaal Bestuur van Ut rech t en 
de Gemeente Breukelen. De leiding van de opgraving berust te bij de assistent-archeoloog 
A. v a n Rooijen u i t U t r e c h t . E r v a r e n a m a t e u r a r c h e o l o g e n u i t R h e n e n , A m e r o n g e n , 
M a a r s s e n en Vleuten ver leenden hun medewerk ing , evenals vier leden van de H K B ' 
Helaas werd de leider van onze archeologische werkgroep, de heer A.H. Verroen, t i jdens 
he t werk getroffen door een ernstige hersenbloeding, aan de gevolgen waarvan hij op 29 
m a a r t j . l . overleed. De l aa t s t e graafwerkzaamheden voor dit archeologisch onderzoek 
vonden op 3 april p laa ts . Er zijn geen oude bebouwingssporen aangetroffen; wel veel teke
nen van een vroegere begraafplaats: veel skeletten en doodsbeenderen, enkele oude mun
ten, spijkers, potscherven en brokken leisteen. Alle doden waren met hun voeten n a a r he t 
oosten te r aarde besteld. De armsten (met de kleinste muntjes) leken he t vers t van de kerk 
te liggen. De handgesmede spijkers (niet overal aanwezig) wijzen op he t begraven in kis
ten ; in de onders te kleilagen werden geen spijkers meer aangetroffen. De ouderdom van 
het diepst gelegen skelet zal met de C14-methode worden vastgesteld; ook de aan de doden 
meegegeven mun ten worden op ouderdom en herkomst onderzocht. De heer Van Rooijen 
zal ons t.z.t. een uitvoerig rapport doen toekomen. 
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Steun de herbouw van het 

monumentale brandspuitenhuisje op het Kerkplein 
Hoe eerder het er weer staat, des te beter ! 

Stort uw bijdrage op 

bankrekeningnummer 30.46.42.673 
(Rabobank te Breukelen) 

t.n.v. Stichting Behoud Brandspuithuisje Breukelen 

U kunt bovendien 'baksteenloten' kopen, voor ƒ 5,- per stuk. 
Ook deze baksteentjes moeten geld opleveren 
voor de herbouw van het brandspuitenhuisje. 

Als deze baksteenloten u niet aan de deur zijn aangeboden, 
kunt u deze bestellen door geld over te maken naar 

bankrekening 30.46.42.673 onder vermelding van 'baksteentjes'. 
Aan deze loterij zijn 50 fraaie prijzen verbonden. 

Stichting Concerten Pieterskerk 

Zaterdag 13 juni 1998,16.00 uur: 
het Vechtstreek Symfonie Orkest onder leiding van Willem Poot, 

met de symfonie nr. 5 van Van Beethoven en drie walsen van Brahms 

Zaterdag 29 augustus 1998,16.00 uur: 
organist Cor de Jong (op het mooie Bätz-orgel van de Pieterskerk) 

en bariton Kees de Bruin, 
met werken van o.a. Huygens, Bach & zoon en Cazzati 

Zaterdag 26 september 1998,16.00 uur: 
Hortus Musicus onder leiding van Reinier Wakelkamp, 

met o.a. werken van Gibbons, Tomkins, Monteverdi en Janequin 

Alle concerten zijn vrij toegankelijk, 
maar ter bestrijding van de kosten is er bij de uitgang een collecte. 

Pieterskerk Breukelen 

Fotowedstrijd Vereniging Oud-Utrecht 
ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan 

"Utrecht en het water" 
Uw foto mag betrekking hebben op alles wat met water te maken heeft 

(schepen, werven, kades, sluizen, enz.) 
in relatie tot de gebouwde omgeving in stad en provincie Utrecht. 

Inzenden vóór 31 juli 1998 naar: 
Gemeentelijke Film- en Fotodienst, Alexander Numankade 199, 3572 KW Utrecht. 

De inzendingen worden vanaf 12 september, gedurende een maand, geëxposeerd 
in het Architectuurcentrum AORTA Achterde Dom 14, Utrecht. 

Inlichtingen: O Noordijk, Predikherenkerkhof 16,3512 TK Utrecht, tel. 030 - 2319854. 
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