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Het "Brooklyn adopts Breukelen project" van 
miss Marguerite Salomon, 1946 - 1952 

Rosemarijn Labeur 
Bisschopswater 9, 3621 WV Breukelen 

Als het aan miss Marguerite Amelia Salomon had gelegen, had nu op 
het marktplein in Breukelen of in het park van Boom en Bosch een stand
beeld van haar gestaan. Een monument ter herinnering aan de steun die zij 
na de Tweede Wereldoorlog vanuit haar Amerikaanse woonplaats Brooklyn 
voor ons Neder landse Breukelen organiseerde. Oudere Breukelaars her
inneren zich haa r nog wel als "tante Margret" en een dochter van mensen 
bij wie zij eens in huis was, is naar haar genoemd, maar verder bestaat 
haar persoon vooral voort in het gemeentearchief van Breukelen. 

Wat bracht miss Margueri te Amelia Salomon, een ongehuwde, 65-jarige 
Amerikaanse journaliste van joodse afkomst uit Brooklyn, ertoe een eigen 
Marshal l -hulp voor Breukelen te organiseren en hoe succesvol was haa r 
project? 

De relatie tussen Breukelen en Brooklyn 

Het is in teressant om na te gaan waar de banden tussen Brooklyn en 
Breukelen vandaan komen. Miss Salomon is tenslotte niet bij toeval in Breu
kelen terecht gekomen. De Brooklyn Eagle van 20 november 1947 schrijft, dat 
er hulp wordt gegeven a a n "een dorp in Nederland waar wij onze naam 
Brooklyn aan danken". 

Zowel Van de Geer als Manten hebben geschreven over het verband tussen Breukelen 
en Brooklyn. Van de Geer concludeert da t h e t vanaf h e t begin in Amer ika eers t om 
Broeckland of Brookland, la ter om Breuckelen en tenslot te om Brooklyn is gegaan. Hij 
heef t n e r g e n s k u n n e n t e r u g v i n d e n da t bij de s t i ch t e r s van de kolonie m e n s e n van 
Breukelse afkomst waren . Maar de naam Breukelen, een verbaster ing van Broeckland, 
was kenneli jk wel bekend bij sommige van die eerste Nederlandse kolonisten. 

Afb. 1. Eta lage van een van de grootste winkels in Brooklyn, gewijd aan he t "Brooklyn 
Adopts Breukelen, Holland" project. 
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Manten schrijft: "Tot dusver is uit geschiedkundig onderzoek niet gebleken dat een of 
meer van de vroege kolonisten van het Amerikaanse Breuckelen afkomstig was uit ons 
Breukelen aan de Vecht. Misschien moeten we voor de herkomst van de naam Breukelen 
in Nieuw Nederland wel in een heel andere richting zoeken." 

Hoe het ook zij, vast staat dat miss Salomon in 1927 tijdens een Europese 
reis Breukelen ontdekte en dacht dat er een verwantschap moest zijn tussen 
haar woonplaats Brooklyn en het kleine dorp aan de Utrechtse Vecht. Sinds 
die tijd zijn er banden ontwikkeld tussen de beide plaatsen. Zo kwamen 
in 1929 onder leiding van miss Salomon 25 leden van de Kamer van Koop
handel van Brooklyn persoonlijk kennismaken met Breukelen. Aan deze ge
beurtenis, waarbij het gezelschap door de burgemeester en de gemeenteraad 
van Breukelen werd ontvangen, herinnert nog een oorkonde. Daarna waren 
er in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog nog verschillende bezoeken van 
individuele inwoners van Brooklyn aan Breukelen. Amerikanen zijn dol op 
geschiedenis en het idee dat ze wellicht een plaats bezochten waar hun voor
vaderen iets mee te maken hadden, was genoeg om de verre reis te onder
nemen. Met het uitbreken van de oorlog was dat afgelopen, maar miss 
Salomon pakte in 1946 de draad weer op. 

Breukelen in oorlogstijd en de jaren daarna 

De oorlog is bepaald niet aan Breukelen voorbijgegaan. Vrij snel na de 
capitulatie werden de scholen door Duitse militairen bezet; van de omliggen
de boerderijen werd hooi voor de paarden en voedsel gevorderd. Duitse sol
daten waren niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Later volgde een 
avondklok en werd er jacht gemaakt op mannen voor de arbeidsinzet en op 
Breukelaars die verdacht werden van deelname aan het verzet. 

Ook een klein dorp als Breukelen ontsnapte niet aan een van de meest 
tragische kanten van de oorlog: de jodenvervolging. 

In totaal ging het om negen joodse mensen in Breukelen. Veel Breukelaars keken 
machteloos toe hoe de joden door de Duitsers werden gediscrimineerd. In april 1941 som
meerden de bezetters via officiële circulaires dat aan de ingangen van het dorp onder het 
plaatsnaambord Breukelen borden moesten worden bevestigd met de tekst "Juden nicht 
erwünscht" en dat hotels en andere openbare gelegenheden van het bord "Zutritt von Juden 
nicht erwünscht" moesten worden voorzien. Er moest een Nederlandse vertaling aan 
worden toegevoegd. 

Burgemeester Jhr. J. Röell meldde op 19 april 1941 dat dit daadwerkelijk was gebeurd. 
Een paar maanden later, in juni 1941, moest de burgemeester de namen en adressen van 
alle in de gemeente wonende joden aan de Sicherheitspolizei in Utrecht opgeven. In decem
ber van dat jaar moest worden opgegeven welke plaatsen in het dorp voor joden verboden 
waren. Dat werd gedaan door loco-burgemeester J. Molenkamp, want burgemeester Röell 
kon de spanningen van zijn ambt niet meer aan. In 1942 moesten de volwassen joodse 
mannen hun fietsen inleveren. Molenkamp meldde dat er drie deugdelijke herenfietsen 
beschikbaar waren. 

Uiteindelijk ontsprongen twee van de drie joodse gezinnen in Breukelen de dans, 
waarschijnlijk omdat burgemeester Röell uitdrukkelijk had vermeld dat de vrouwen niet-
joods waren; het ging om de families Matteman en Messcher. De mannen droegen wel een 
jodenster op hun kleding, maar hielden zich op de achtergrond. Ze zijn de hele oorlog in 
Breukelen gebleven. Simon van Zuiden en zijn vrouw Sara ontsnapten niet aan het lot. In 
september 1942 meldden zij zich in Amsterdam. Ze zijn nooit teruggekeerd. 

Tegelijkertijd wist een aantal joden van buiten Breukelen zich aan deportatie te 
onttrekken door in de gemeente bij particulieren onder te duiken. Ook niet-joodse Neder
landers moesten onderduiken omdat ze bijvoorbeeld arbeidsdienst weigerden. Via het 
Breukelse verzet werden ze vaak in het plassengebied achter de Scheendijk en in Breukele-
veen voor de Duitsers verborgen. 

Kinderen kregen vanaf 1943 al vrij jong te maken met problemen rond de 
voedselvoorziening. Velen gingen 's ochtends vroeg op pad om alle boerderij
en in de omgeving af te stropen voor een liter melk of wat boter. De inundatie 
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(het bewust onder water zetten van land) droeg bij aan de ernst van de 
hongerwinter van 1944-1945, omdat veel bebouwbaar land verloren ging en 
boerderijen soms bijna niet meer te bereiken waren. De voeding bestond 
hoofdzakelijk nog uit aardappelen en suikerbieten. 

In de herfst van 1944 werd een centrale keuken geopend in de Tekenschool. Die voorzag 
eers t ongeveer duizend, later drieduizend mensen van een warme maaltijd. De organisa
tie be rus t t e bij verscheidene burgers, die zich inspanden voor de aanvoer van voedsel en 
brandstof of voor de bereiding van warme maaltijden. Begin 1945 was de honger zo groot 
geworden da t sommige mensen wanhoopspogingen deden om in he t oosten van he t land 
voedsel te bemachtigen. 

Verui t de meeste Breukelaars hebben de hongerwinter overleefd, waarschijnlijk door de 
redelijk grote voorraad voedsel die zij in de eerste jaren van de oorlog met moeite hadden 
weten op te bouwen. Ook was het een voordeel dat Breukelen toen nog een klein dorp was, 
waar iedereen elkaar kende en hielp. De mensen hadden veel voor elkaar over en deelden 
zelfs he t schaarse voedsel. Tot drie keer toe heeft Klaas Folkerts, een Friese boer die zich 
voor de oorlog in Breukelen had gevestigd met een exportslachterij voor vlees, e rns t ig 
verzwakte kinderen naar Friesland gebracht om daar te logeren en aan te s terken. 

Zo kwam Breukelen gehavend uit de oorlog. Niet verwoest, maar wel vol 
honger, schade en verdriet en net zoals de rest van Nederland met een 
schreeuwend gebrek aan allerlei goederen. 

Miss Salomon probeerde daar op haar manier iets aan te veranderen. 
Wellicht vanwege haar eigen joodse afkomst had vooral het lot van de joden 
in Breukelen haar grote interesse. Voor een uitvoerig artikel over Breukelen 
dat ze schreef voor een Amerikaans blad, wilde ze precies weten wat er van 
de overlevenden was terechtgekomen. Ook andere details over deze kwestie 
van geloof en ras hielden haar bezig. Begin 1947 schreef zij daarover in een 

BROOKLYN M^u BREUKELEN, HOLLAND 

ßreuketen Heed* 
* Cotton Materials 
* Knitted Underwear 
* Men's Suits 
* Children's Clothes 
* Shoes 
* Canned > Packaged Foods ««• 

PLEASE JOIN THIS FRIENDLY MOVEMENT TO AID BROOKLYN'S NAMESAKE IN HOLLAND 
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Afb. 2. Wervende folder, in 
Brooklyn gebruikt ter onder
s teuning van de inzamel ing 
van goederen en geld voor 
Breukelen . 
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brief aan het gemeentebestuur van Breukelen: "Ik vind het onplezierig 
zo aan te dringen, maar de noodzakelijkheid van de lijst met namen van 
de kinderen met hun adressen en de aantekening naast elke naam of zij 
Protestant, Katholiek of Jood zijn, is buitengewoon dringend". 

Marshall-hulp 

De actie van miss Salomon voor Breukelen stond niet op zichzelf. In een 
aantal Amerikaanse steden ontstonden particuliere initiatieven om be
paalde steden en dorpen in het verwoeste Europa met goederen te hulp te 
schieten. Die acties sloten aan bij de grootse plannen die de Verenigde 
Staten hadden om met miljarden dollars de wederopbouw van Europa 
mogelijk te maken, het Marshall-plan. Het idee daartoe was afkomstig van 
oud-generaal George C. Marshall, minister van Buitenlandse Zaken onder 
president Harry Truman. 

Op 5 juni 1947 presenteerde Marshall zijn plan in een beroemde toespraak op de univer
siteit van Harvard. Het Amerikaanse publiek reageerde enthousiast. Wat was er mooier 
dan Europa vanuit Amerika zo ruimhartig te helpen? Politici waren wat bezorgder, omdat 
het om gigantische bedragen ging, maar uiteindelijk werd besloten om over een periode 
van vier jaar 17 miljard dollar te reserveren voor de Marshall-hulp. Niet alleen uit louter 
goedheid; steeds duidelijker is dat Amerika door deze massale steun in een aantal Euro
pese landen een dam wilde opwerpen tegen het oprukkende communisme. Een aantal Oost-
Europese landen was al binnen de Russische invloedssfeer gebracht, andere leken er rijp 
voor te zijn. Daarnaast had Amerika er ook belang bij van Europa een sterke afzetmarkt 
voor de eigen industrie te maken. 

In de meeste Europese landen werd enthousiast gereageerd op de plan
nen. Zo ook in Nederland, waar in 1947 - mede door een zeer strenge winter 
en een droge zomer - de voedsel- en brandstofvoorraad nog buitengewoon 
zorgelijk was. Als er geen hulp van buiten zou komen, zouden ingrijpende 
maatregelen op het gebied van bestedingsbeperking moeten worden inge
voerd om de tering naar de nering te zetten. En zo werd Nederland één van 
de zestien landen die meededen aan het door de Amerikanen gevraagde 
Europese plan voor de wederopbouw. 

De landen achter het ijzeren gordijn weigerden mee te doen; Stalin legde de Marshall
hulp uit als één groot propaganda-offensief van de Amerikanen, bedoeld om met dollars 
vaste voet aan de grond te krijgen in West-Europa. 

Met ruim een miljard dollar, 109 dollar per hoofd van de bevolking, kwam Nederland 
er bij de verdeling van de Marshall-gelden goed vanaf. De grootste bijdrage werd geleverd 
aan de voedingsmiddelen-, textiel- en luchtvaartindustrie. Daarnaast arriveerden in 1948 
scheepsladingen met goederen zoals tarwe, soja-olie en landbouwmachines. 

Via pers en radio werd het aan het Nederlandse publiek zeer duidelijk gemaakt wat de 
Marshall-hulp betekende en hoe belangrijk het was dat de grote bondgenoot ons hielp. 
Bakkers hingen affiches in de winkels op met "Meer dan de helft van uw dagelijks brood 
wordt gebakken van MARSHALL-graan". Er werden honderden studiereizen naar Amerika 
gemaakt om ideeën op te doen voor het tot welvaart brengen van het land. De Nederlandse 
regering zorgde ervoor dat het geld niet alleen bij grote bedrijven terecht kwam, maar ook 
bij kleinere projecten. 

In Amerika besteedden kranten, weekbladen, radio en de daar toen al 
geïntroduceerde televisie heel veel aandacht aan de Marshall-hulp. Zo werd 
de steun aan het arme Europa het gesprek van de dag. Mede in dat klimaat 
ontstond in Brooklyn het plan om Breukelen te hulp te komen. Miss 
Salomon was de aangewezen persoon om daarin een leidende rol te spelen: 
ze kende Europa door tal van reizen, die ze er als journaliste voor en na de 
oorlog had gemaakt. Ze wist hoe de bevolking er aan toe was en ze had een 
bijzondere binding met Breukelen. Ze besloot op haar eigen manier en in de 
geest van het Marshall-plan een concrete hulpactie in Brooklyn - inmiddels 
een onderdeel van New York, met miljoenen inwoners - op touw te zetten. 
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PROGRAM 

Introducing the "Brooklyn Adop ts Breukelen" Pre 

7. Gree+ings from the Consul General of the Netherlanas 

Hon. Wi l lem Gnoop Hoopmans 

Saint N,choice Day in Hofland 

4. Dutch Dances and Im 

Mr. F. H. W . van de. Laar, 

Harry and Cita van Pelt 

from the Centennial at 

Holland. Michigan 

Dutch Refreshments 

7HÉ N E I G H B O R H O O D CLUB 

104 C L A R K STREET 

Brooklyn Heights, N. Y. C . 

The Neighborhood Coi 

Sulci? (Clirtflttnas Çarlg 

1:30 p.m. 

"BROOKLYN. NEW YORK ADOPTS BREUKELEN, THE NETHERLANDS" 

Admission—any of the following articles: 

Knitt ing wool, thread, needles, safety pins, buttons., snappers, men's 

garters, rubber bands — for the people of Breukelen. 

Afb. 3. Programma van de door miss Salomon 
georganiseerde "Dutch Christmas Party", ge
houden op 10 december 1947, een typisch Ameri
kaans liefdadigheidsfeest waaraan 200 mensen 
deelnamen, teneinde geld voor Breukelen bij
een te brengen. 

Het ontstaan van het plan voor het Salomon-project 

De aanze t tot he t project werd in feite gegeven door een school u i t 
Brooklyn, die al in september 1945 contact zocht met de Gemeente Breuke
len, met een brief van de "Netherland Aid Society Inc.", een vereniging van 
vrouwen van Nederlandse afkomst in New York. Zij brachten de Thomas 
Jefferson High School in contact met Breukelen. Leerlingen van deze school 
werden betrokken bij het inzamelen en versturen van kleding en voedsel 
n a a r Breukelen; in ruil daarvoor stuurden Breukelse kinderen tekeningen, 
plaatjes, foto's en verhalen op. Zo arriveerden in de periode 1945 - 1946 al de 
eerste zendingen met hulpgoederen uit Brooklyn. 

Miss Salomon besloot de zaken groter aan te pakken. Ze had immers het 
initiatief genomen voor deze actie, die de naam "Brooklyn Adopts Breukelen 
Project" kreeg. Op 25 juni 1946 kwam er bij de Gemeente Breukelen een brief 
b innen van de waarnemend consul-generaal der Nederlanden te New York, 
Jh r . G.R.G. van Swinderen. Daarin stond onder andere: "Zoals u zich zult 
herinneren, werd op 12 juni j . l . te Brooklyn, New York herdacht het 300-
jar ig bes taan van deze 'Borough' van New York. Naa r aanleiding van deze 
herdenkingsdag hebben enkele inwoners van Brooklyn, onder leiding van 
miss Marguerite A. Salomon het plan opgevat een groot opgezette collecte 
te organiseren voor de opbrengst waarvan die goederen gekocht zullen 
worden, waaraan de inwoners van Breukelen behoefte hebben." Vervolgens 
kwam op 16 augustus 1946 de directe correspondentie tussen de gemeente
secretaris van Breukelen en miss Salomon op gang, die daarna in Breuke
len werd overgenomen door vrijwilligers. 

De opzet van het project 

De organisatie in Brooklyn 

De bedoeling van miss Salomon was om de bevolking van beide gemeen
ten zo veel mogelijk bij het project te betrekken. Zowel gevers als ontvangers 
moesten de historische band voelen. In Brooklyn werden op grote schaal 
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collectes georganiseerd. Overal kwamen posters te hangen om de bevolking 
te stimuleren zich zoveel mogelijk in te zetten. Miss Salomon hield niet van 
halve maatregelen. 

Om te beginnen werd er aan de ongeveer 1 miljoen kinderen van Brook
lyn een bijdrage van een dollarcent per kind gevraagd, terwijl er van alle 
volwassenen 10 dollarcent werd verlangd. Maar ook ta l van instell ingen, 
organisaties en bedrijven lieten zich aansporen om actief aan he t project 
mee te werken: The Women's Executive Commit tee , A b r a h a m Lincoln 
School, Business Professional Women's Club, Brooklyn Elementary School, 
Brooklyn Heights Garden Club, Brooklyn Soroptimists, Brooklyn Council 
Girl Scouts, Erasmus Hall, Student Organization High Schools, Protes tant 
Church Organ iza t i ons , Midwood, Brooklyn F ru i t P l a n t F lower Gui ld , 
J ames Madison, en Chiropean. 

De actie kreeg veel publiciteit in Amerika. De Brooklyn Eagle, een plaat
selijke krant , schreef daarover op 30 november 1947: "Miss Salomon heeft de 
behoeften onderzocht en vastgesteld dat er in Breukelen dringend gebrek is 
aan een aanta l essentiële goederen". Niet alleen de lokale pers in Brooklyn 
deed mee, m a a r zelfs een gerenommeerde kran t als de New York Times. Bij 
haar vertrek naar Breukelen in oktober 1948 werd miss Salomon gefotogra
feerd op de t rap van het vliegtuig. De Brooklyn Eagle vermeldt in het onder
schrift bij deze foto: "Een bewonderaar geeft miss Salomon een voorraad 
snoep mee voor Breukelen. (. . .) Ze zal de persoonlijke gast zijn van de 
burgemeester van Breukelen en als dank voor haar aandeel in het project 
waarbij 20000 pond goederen werd gezonden mag ze van de gemeente een 
maand rondtoeren in Nederland." 

De organisatie in Breukelen 

De burgemeester , J h r Dr M.L. van Holthe tot Echten, werd vanaf he t 
begin van de actie in 1946 op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Zo 
werd hem gemeld wanneer de eerste ladingen met ingeblikte e tenswaren en 
textiel per schip in Rotterdam zouden aankomen. De kisten werden vervol
gens door vrijwilligers met busjes opgehaald. De gemeenteraad was aange
naam verras t en op voorstel van de burgemeester werd er een commissie 
van dames ingesteld, die de goederenstroom moest opvangen, inventar i 
seren en voorlopig opbergen in afwachting van een p lan voor verdel ing 
onder de bevolking. Deze damescommissie bes tond u i t de dames S.J. 
van Dop-Hoogland, C. Woudenberg, J.C.M, de Vries-Verbrugghen en C A . 
Blom, l a te r aangevuld met de dames E.J . Roskam, Booij, C.J. Romeyn-
Labeur, J .C. Labeur-Oranje, O Cnossen-Kastelein, N. Zweers-Stolp en de 
heren N.J. Koetsveld en H.S.J. van Maarseveen. 

De eerste kisten met hulpgoederen kwamen in december 1947 aan. Ze 
werden voorlopig in het Breukelse gemeentehuis opgeslagen en zover da t 
nodig was , u i tgepakt ; al spoedig kwam men ru imte tekor t om de grote 
hoeveelheid Amerikaanse gaven op te slaan. Na een aanta l t ranspor ten in 
1947 en 1948 werd met de uitdeling van de goederen begonnen op 4 oktober 
1948; deze duurde tot eind december 1948. Miss Salomon kwam daar speci
aal voor over, waarover later meer. 

Voor de levensmiddelen werd een soort winkeltje geopend: een kamer in 
het gemeentehuis, die geheel was ingericht als kruidenierszaak. De Breuke
laars konden bepaalde artikelen gratis en andere tegen een zeer lage prijs 
krijgen. Om de verdeling van de textielgoederen - lappen stof en kleding
stukken - in goede orde te laten verlopen, stelden de dames van het comité 
lijsten van inwoners samen, die in aanmerking voor de goederen kwamen. 
Ook werden er in de plaatselijke krant berichten geplaatst waarin te lezen 
was op welke dagen en uren het gemeentehuis open was, zodat de mensen 
konden komen kijken en eventueel intekenen voor een lap stof of een ge
wenst kledingstuk. De hoeveelheid garen was zo reusachtig groot, dat werd 
besloten om aan ieder gezin een aantal klosjes te verstrekken. 
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Afb. 4. De door Brooklyn geschonken goederen worden in de winkel in het gemeentehuis 
van Breukelen uitgestald. In het midden s taat mevrouw Van Dop, l inks van h a a r de heer 
Baruch, ambassadeur van de USA in Nederland. 

Naast deze voedsel- en kledingzendingen werd aandacht geschonken aan 
het opzetten van een blijvend contact. Zo werden in het park van Boom en 
Bosch tijdens officiële bezoeken van Amerikanen forsythiastruiken geplant. 
Miss Salomon dacht ook aan de geestelijke verrijking van Breukelen. Ze 
richtte een bibliotheek op met zo'n 250 Amerikaanse boeken, die ze gedeelte
lijk had uitgezocht en door de desbetreffende uitgevers had laten sturen; en 
verder vele stuiversromannetjes. Iedere Breukelaar kon daar gratis gebruik 
van maken. Ze zorgde ook voor talencursussen door vrijwilligers, waarvoor 
ze twee grammofoons met Linguaphone-grammofoonplaten beschikbaar 
stelde. Over de bibliotheek schreef ze in een ingezonden brief aan de VAR 
van oktober 1949: 

Mijn bedoeling is hiermee mijn vrienden uit Breukelen opmerkzaam te maken op de 
Amer ikaanse l i t e ra tuur en kunst , om ons Amerikanen door het lezen van tijdschriften en 
boeken en he t luisteren naar onze muziek, beter te leren kennen. De bibliotheek is niet 
slechts bes temd voor enkelen, maar voor allen die in Breukelen Engels lezen. En voor hen 
die geen Engels kennen, heb ik gezorgd door twee radiofoons te sturen met 39 mooie platen. 
( . . . ) Ik stel voor dat deze toestellen op alle scholen worden gebruikt, om de beurt. 

Miss Salomon hoopte dat de Breukelaars Engels zouden gaan leren om te 
kunnen profiteren van haar bibliotheek. Ze meldde nadrukkelijk over dit 
plan: "Dit is niet slechts een tijdelijke opwelling, maar bedoeld om het ene 
Breukelen met het andere in contact te houden, en de Verenigde Staten met 
Nederland, vandaag, morgen en voorgoed." 

In de boeken en tijdschriften werd een sticker met zo'n tekst geplakt. Van alle werken 
die miss Salomon aan de gemeente schonk, is alleen een encyclopedie-reeks in de kelder 
van he t gemeentehuis bewaard gebleven. De rest kwam in de loop der jaren vermoedelijk 
bij par t icul ieren terecht, is via de inzamelingsbak van het Rode Kruis verdwenen, en mis
schien heeft een ambtenaar ze voor een deel ook met het oud papier meegegeven. 
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Marguerite A. Salomon zelf in Breukelen 

Een krantenartikel uit oktober 1948 begint met de tekst: "Er was ereis . . . 
zo beginnen alle sprookjes, en zo zou dit verhaal ook moeten beginnen, want 
het lijkt precies op een sprookje: met een rijke zuster en een arme zuster 
en een goede fee! (. . .) Toen alle zendingen aangekomen waren, besloot 
men met de uitdeling te beginnen. Breukelen wilde dit als echt Hollandse 
gemeente in grote en elegante stijl doen en bood miss Salomon de overkomst 
naar Holland aan. Natuurlijk had dit geval behoudens van Brooklyn ook 
de belangstelling van de Staten in hun geheel, want het idee viel prachtig in 
het Marshall plan, was als het ware een kleindochtertje daarvan. (. . .) Zo 
gingen wij die dag van het begin der uitdeling naar Breukelen en troffen 
daar behalve miss Salomon, ook de sympathieke en populaire heer Baruch 
aan, de ambassadeur van de Verenigde Staten. Nadat eerst in een speciale 
openbare gemeenteraadsvergadering de burgemeester na een woord van 
grote dank, aan miss Salomon een oorkonde en een medaille had overhan
digd, werd het festijn van deling geopend door een 'lolly-uitdeling' aan de 
verzamelde en om het hardst Vaderlandse liederen zingende Breukelense 
schooljeugd." 

In het artikel staat dan wel dat miss Salomon door de gemeente naar 
Breukelen is gehaald, maar hierbij moeten toch een paar vraagtekens 
worden gezet. Erg spontaan bleek deze overkomst niet te zijn georganiseerd. 
Er waren vele problematische verwikkelingen ontstaan over dat bezoek. 
Zijzelf en de Gemeente Brooklyn hadden er al in 1946 op aangedrongen het 
zeer op prijs te stellen daartoe uitgenodigd te worden en stelden voor dat de 
Gemeente Breukelen, met behulp van de KLM, de overtocht zou verzorgen. 
Op dit verzoek reageerde de Gemeente Breukelen niet zo positief. Zij meldde 

Afb. 5. Miss Margueri te Salomon arr iveert in Breukelen ter gelegenheid van he t begin van 
de ui tdel ing van de door haar verzamelde goederen. Geheel l inks mevrouw Van Dop, rechts 
achter h a a r de heer Van Wijngaarden, direct rechts van miss Salomon he t hoofd van Gerr i t 
van Zutfen. Wie herkent nog meer mensen op deze en andere foto's? 
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miss Salomon dat er niet genoeg geld ingezameld zou kunnen worden om de 
overkomst te financieren, maar dat haar verblijf in het dorp wel geregeld 
kon worden. In eerste instantie was miss Salomon niet tevreden met dit ant
woord, maar omdat zij begreep dat er zich niet direct een andere mogelijk
heid zou voordoen, kreeg zij toch zelf het geld bij elkaar, onder meer door 
donaties van enkele instanties uit Brooklyn. 

Uiteindelijk arriveerde miss Salomon op 6 oktober 1948 in vol ornaat weer 
in Breukelen, voor het eerst sinds haar vorige bezoek in 1929. Op 8 oktober 
1948 werd zij in een speciale zitting van de gemeenteraad gehuldigd en 
ontving zij de Erkentelijkheids-medaille in zilver van de Nederlandse re
gering. Zij schrijft een jaar na dato vanuit Amerika aan de VAR: "Ik kan 
haast niet geloven dat het nu al een jaar geleden is, dat ik die mooie dag in 
uw midden heb mogen vieren; toch is het zo en ik vier de achtste oktober 
zolang ik leef als een soort heiligendag. Er is dit jaar geen dag voorbijgegaan 
of ik heb aan 'mijn' Breukelen gedacht. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten 
om de schone Vecht te zien en de tuinen en de huizen en de vrolijke gezich
ten van iedereen (. . .)." 

In 1952 kwam ze geruime tijd naar Breukelen terug, niet meer voor het 
uitdelen van goederen, maar om te herstellen van een zware ziekte. Ze had 
een oog verloren door kanker en trok in bij de familie Roskam in de Brug
straat om tot rust te komen. 

Bij dit bezoek, bijna vier jaar na haar eerste officiële bezoek na de oorlog 
in Breukelen, blijkt uit een open brief van miss Salomon aan de VAR van 19 
september 1952, nadat zij vijf maanden in Breukelen had doorgebracht, dat 
ze teleurgesteld was over het gebrek aan belangstelling voor de bibliotheek. 
Ze schreef: "Het heeft me wel enigszins teleurgesteld dat niet meer Breukel-
se mensen gebruik maken van de mooie bibliotheek, die ik aan uw gemeente 
geschonken heb, want zelfs voor hen die geen Engels kennen, zijn er toch 
heel veel tijdschriften met prachtige illustraties beschikbaar, waaruit u toch 
enig idee kunt opdoen over het leven in Amerika." Miss Salomon had haar 
hoop voor het redden van dit project gevestigd op een comité van drie school
hoofden, die de bibliotheek nieuw leven moesten inblazen. Deze heren 
zouden ook proberen de mensen te interesseren voor de gratis cursussen 
Engels. Maar ondanks de inzet van de schoolhoofden bleef het bibliotheek-
plan steken in de goede bedoelingen. Op het gemeentehuis is, als gezegd, 
alleen nog een encyclopedie te vinden. De rest verdween naar particulieren 
en scholen. De grammofoonplaten met de taalcursus en Amerikaanse 
muziek kwamen uiteindelijk terecht bij de heer A. Prins, toentertijd warme 
bakker in Breukelen. 

De herinnering aan miss Salomon 

Ik heb niet alleen de officiële documenten en de talloze brieven in het 
gemeente-archief doorgenomen, maar tevens geprobeerd aan de hand van 
gesprekken met oudere inwoners van Breukelen een beeld te krijgen van de 
gang van zaken en van miss Salomon zelf. 

N a 50 j a a r zijn de her inner ingen van de mensen niet erg nauwkeur ig meer: de een 
weet met grote stelligheid te beweren dat miss Salomon na twee weken min of meer het dorp 
werd ui tgewerkt , de ander zegt da t ze een jaar op twee verschillende adressen in Breukelen 
verbleef en een derde meldt dat de hulp uitslui tend uit kleding bestond. Ook over h a a r 
persoon werd heel verschillend gesproken: de een heeft het over een lieve dame, de ander 
zegt dat ze last had van hoogmoedswaanzin. Uit de stukken in het archief blijkt wel dat ze 
zeer vasthoudend en doortastend was. Twee dames hadden redelijk betrouwbare herinne
r ingen, die ik heb kunnen controleren aan de hand van correspondentie en andere docu
men ten in h e t gemeente-archief: mevrouw Roskam en mevrouw Labeur-Oranje. 

Toen de familie Roskam hoorde dat miss Salomon naar Breukelen zou 
komen, bedacht mevrouw Roskam dat het leuk zou zijn om als blijk van 
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Afb. 6. Miss Salomon met de leden van het comité dat in Breukelen de gang van zaken 
rond het "Brooklyn adopts Breukelen project" begeleidde. Boven v.l.n.r. L.J. Griffioen, ?, 
?, H.S.J. van Maarseveen, mej. CA. Blom, de heer Van Wijngaarden, ?; zittend miss 
Salomon en burgemeester Bijleveld. 

dank iets uit de eigen bakkerij aan te bieden. De burgemeester vond het een 
uitstekend plan en zo werden de in heel Nederland bekende "Spritsen van 
Roskam" aan miss Salomon overhandigd. Er ontstond een vriendschappe
lijke band tussen de familie Roskam en deze Amerikaanse vrouw. Miss 
Salomon trok weldra bij hen in. Zij was een zeer ondernemend type; dat 
blijkt ook uit het feit dat zij altijd op pad was voor een Amerikaans tijdschrift 
of om vrienden in Den Haag, België en Luxemburg te bezoeken. In de tijd 
dat zij bij de familie Roskam woonde, ging ze haar eigen gang en was ze 
weleens een weekend weg of alleen even thuis voor het avondeten. Als dank 
voor de goede zorg die ze in de Brugstraat ontving, nam ze vaak iets extra's 
mee voor de kinderen. Zij werd bij de familie Roskam al gauw beschouwd 
als een familielid en niet alleen deze mensen, maar ook heel veel anderen 
die haar in hun hart hadden gesloten, noemden haar tante Margret. Ook 
werd de laatstgeboren dochter Roskam naar haar vernoemd; hierover zegt 
miss Salomon in de VAR van oktober 1949: "De familie Roskam heeft er voor 
gezorgd, dat ik in levende lijve te Breukelen vertegenwoordigd ben, door hun 
jongste telg naar mij te noemen. Marguerite Amelia Roskam is voor mij het 
symbool van uw aller vriendschap, en ik zal niet rusten voordat ik kans zie 
terug te komen en in het bijzonder mijn naamgenootje te bewonderen." 

Miss Salomon wilde graag weten wat er gaande was en hechtte er veel 
waarde aan zelf de totale leiding over het project te houden. Dit leidde nogal 
eens tot botsingen, die mevrouw Labeur-Óranje zich nog goed kan herinne
ren. Zij gaf in die tijd Engelse les aan de Christelijk Nationale School in 
Breukelen en werd daarom door de burgemeester benaderd om te correspon
deren met de Amerikaanse projectleidster. Deze correspondentie bestond 
met name uit woorden van dank voor de verrichte zaken en uit organisatori
sche en informatieve mededelingen. Er was een grote waardering voor het 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 3, 1998 



131 

werk dat miss Salomon voor Breukelen deed en een van de kleine tegenpres
taties was de enorme hoeveelheid brieven, tekeningen en foto's die de school
kinderen uit Breukelen voor hun leeftijdsgenootjes in Brooklyn maakten. 

Er ontstonden als gezegd ook problemen, eerst in 1948 toen miss Salomon voor het eerst 
in he t kader van h a a r project naar Breukelen kwam, en ook bij haa r latere bezoek in 1952. 
Miss Salomon wilde graag inspraak hebben in de Engelse lessen zoals die op school en op 
cursussen gegeven werden, m a a r daar voelden de mensen die daarmee bezig waren niet 
voor. E r waren meer zaken die i r r i ta t ies veroorzaakten. Miss Salomon was zich s te rk 
bewust van al het goeds dat ze voor Breukelen had gedaan. Daarvoor werd zij veel geprezen, 
m a a r eigenlijk verlangde zij toch naar meer. Zo stelde zij de gemeente voor een bronzen 
beeld van haarzelf een plaatsje te geven in het gemeentehuis Boom en Bosch of op het markt
plein. Ook stelde zij voor om een plaatselijke Margueri te Salomon Dag te vieren, zodat 
ieder j a a r herdach t kon worden hoe zij Breukelen in een vreselijke tijd te hulp was ge
schoten. De Gemeente Breukelen ging hier echter niet mee akkoord en zo ontstonden er 
i n t e rne ruz ies . 

Door haar overvloedige bemoeienissen heeft niet iedere Breukelaar een 
vriendelijk beeld van miss Salomon overgehouden. Toch overheersen 
lovende geluiden over deze opvallende "founder of the 'Brooklyn adopts Breu
kelen' Project." In de VAR van 26 september 1956 schrijft C.M. van Wijn
gaarden: "Veel liefde genoot Marguerite Salomon in Breukelen. Spontane 
Amerikaanse vrouw, type van Amerikaanse doortastendheid en zakelijk
heid, met de diepe ondertoon van helpen. (.. .) Roskam en zijn vrouw hebben 
zonder profijt, belangeloos, zonder betaling veel gedaan voor de goede naam 
van Breukelen. Zij hebben getoond, zij het misschien eerst onbegrepen, dat 
die Amerikaanse tante Breukelaar was geworden in hart en nieren." 

Ondanks een zekere eigenzinnigheid en incidenten vanwege haar eer
zucht, was er - en is er nu nog - waardering voor deze vrouw die zoveel goeds 
voor Breukelen heeft gedaan. Mevrouw Roskam en mevrouw Labeur-Oranje 

Afb. 7. Miss Margueri te Salomon spreekt de gemeenteraad toe in een speciale raadszi t t ing 
op 8 oktober 1948 waarin zij werd gehuldigd vanwege haa r inspanningen voor Breukelen. 
Rechts, met bloem in knoopsgat, de Amerikaanse ambassadeur Baruch. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 3, 1998 



132 

spreken zelfs van een overschot aan goederen op zeker moment; ze wisten 
gewoonweg niet meer wat ze met al die voorraden garenklosjes en grammo
foonplaten aanmoesten. 

Het vertrek naar Amerika na de zomer van 1952 

Op zaterdag 20 september 1952 was het afscheid van miss Salomon na 
haar tweede en lange verblijf in Breukelen. Twee auto's met vijf Breukelaars 
begeleidden haar naar Rotterdam waar de Maasdam, een nieuw schip van 
de Holland-Amerikalijn, klaarlag voor vertrek. Van Breukelse zijde stonden 
de heer en mevrouw Roskam, mevrouw Sweers, de heer Fruithof en de heer 
Van Wijngaarden op de kade, vervuld van nostalgie over het vertrek. 

Een afscheidsartikel in de VAR van 26 september 1952 van de heer C.M. 
van Wijngaarden eindigt als volgt: "Tante Marguerite, die eenvoudige, grote 
vrouw, die zo dankbaar onder ons woonde, is vertrokken. Zij heeft in de 
gezinnen waar zij kwam, bewondering gehad voor het huiselijke leven, de 
kinderen gezien door het juiste plaatsbekleden van vader en moeder. Zij 
heeft bij de familie Roskam daarin genoten, ook rond de dagelijkse dis. Ze 
was niet rijk; ze was groot van geest, ze was een groot mens. Zij was hierin 
volkomen Amerikaanse die dacht door haar doen anderen gelukkig te maken 
en ze schaamde zich niet, niet dollarrijk te zijn. Hartelijk dank familie Ros
kam, die zo goed zijt geweest, de honneurs voor Breukelen waar te nemen." 

Kort bezoek in 1958 

In de jaren die volgden bracht zij met enige regelmaat een soort bliksem
bezoeken aan Breukelen. 

Begin april 1958 was miss Salomon een dagje hier terug in het gezel
schap van een zestigtal andere Amerikaanse vrouwen, die korte tijd in 
Nederland woonden vanwege zakelijke bezigheden van hun echtgenoten, of 
die hierheen waren teruggekomen om vriendschappen te bestendigen en 
herinneringen op te halen aan een periode waarin ook zij in Nederland ver
bleven. Het gezelschap werd door burgemeester Bijleveld en zijn echtgenote 
op het gemeentehuis ontvangen en maakte een rondwandeling door het 
oude dorp. Daarna waren de dames de gasten van rector E.B.J. Postma van 
het Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland op Nijenrode, dat 
hen een lunch aanbood en het kasteel liet zien. Als sluitstuk van het bezoek 
werd een kijkje genomen in de landbouwhuishoudschool, waar de gasten 
thee dronken en een aandenken aan Breukelen kregen. Daarna vertrokken 
ze uit Breukelen, met de meer dan 70 jaar oude miss Marguerite Amelia 
Salomon in hun midden. 
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Geschiedvervalsing 

J a n Slingerland 

Baronielaan 25, 8302 MZ Emmeloord 

Bij opruimwerk kwam ik de folder tegen van de Oranjevereniging Breu-
kelen te r gelegenheid van Koninginnedag 1994. Een enkel regeltje daarin 
trof mij. Het heeft betrekking op 4 mei, de stille tocht naar het graf van de 
Engelse luitenant-vlieger Maltby op de oude begraafplaats. Deze folder ver
meldt dat de jonge piloot buiten medeweten van de Duitsers door Breuke
laars werd begraven. Dat berichtje stond prompt daarna ook in de VAR. 

Maar het is pertinent onjuist. Stel je voor: een Engels vliegtuig stort neer 
bij een dorp dat bezet is door de Duitsers. De mensen die als eersten bij het 
wrak aankomen, snijden de gestorven piloot los; de Duitsers komen later. 
Dat kan nog. Maar dan: de doodgraver, die samen met de in het dorp Breuke-
len toen zeer bekende zuster Petra de omgekomen piloot aflegde en begroef, 
had een papiertje van het gemeentehuis nodig (zonder dat deed hij beslist 
niets, veel te gevaarlijk!), dus een bewilliging van of namens de bezetters. 

Zo komen onduidelijke, half ware of geheel onware verhalen in omloop. 
Min of meer klakkeloos overgenomen door het nageslacht. Als anekdote leeft 
de ve rwr ing ing verder , he t is geen geschiedenisverhaal meer . Er zijn 
voorbeelden uit alle tijden; u i t de periode dat er nog levenden zijn die 
kunnen getuigen evengoed als uit een ver verleden. 

Echte en aangekweekte onzekerheden 

Hoe verder terug in de eeuwen, des te moeilijker is het om zekerheid te 
krijgen wat er precies is gebeurd. 

Nog altijd heeft de dissidente archivaris/historicus wijlen Albert Delahaye 
enkele actieve aanhangers die betwijfelen of Willibrord ooit de stad Utrecht 
heeft bezocht. Zij baseren zich op een andere uitleg van oude geschriften, 
m a a r verwaarlozen de archeologie, en dat plaatsgebonden bodemarchief 
spreekt boekdelen! 

Bonifatius - de missionaris die, volgens een mededeling van zijn opvolger 
Liudger (742 - 809), het christelijk geloof onder meer naar Breukelen bracht -
zou in 754 bij Dokkum zijn vermoord, maar die plaats bestond in dat jaar 
nog niet; bedoeld is: bij de plek waar later Dokkum verrees. Geruggesteund 
door het feit dat de stoffelijke resten van Bonifatius in het door hem gestichte 
klooster Fulda (Thüringen) worden bewaard, willen de Duitsers hem graag 
volledig als hun heilige annexeren, daarbij twijfel zaaiend of hij wel in 
Holland, Utrecht en Friesland is geweest. 

In 1584 werd P r in s Willem van Oranje in Delft vermoord. In zijn r e s i d e n t i e , de 
Pr insenhof - thans museum - wordt de plek in de muur aangewezen waar de kogel is in
geslagen die de huurmoordenaar Bal thasar Gerardts had afgeschoten. Er zit na de laa ts te 
opknapbeurt een stukje perspex voor, want het gat werd steeds groter; veel bezoekers konden 
het niet laten om met hun vingers in het gat te peuteren en op den duur leek het wel van een 
kanonskoge l afkomstig. 

Soms knaagt de onzekerheid. Was de veroordeling van M. Onnes in 1937 
wegens een vermeende inbraak in zijn eigen huis, het kasteel Nijenrode, het 
gevolg van een juridische dwaling?1 Het lijkt er op dat er in zijn geval van 
geschiedvervalsing sprake was, maar het beslissende laatste woord is daar 
niet over gesproken. Dus blijft eerherstel uit. 

K o n i n g i n Beatr ix n a m t i jdens een D-day h e r d e n k i n g in het N o r m a n d i s c h e dorpje 
Pont -Aumente van oud-strijders van de Pr inses Irene Brigade een parade af, omdat de 
Neder landse soldaten die werden ingezet na D-day dit dorp zouden hebben bevrijd. Prompt 
kwam er een protest van een Belgische generaal, die opmerkte dat het Belgische eenheden 
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waren geweest die het dorp hadden veroverd op de Duitsers. Een oud-officier van de Prinses 
Irene Brigade, die voor de radio werd geïnterviewd, legde uit dat ons standpunt juist was, 
maar er waren ook Belgen bij geweest. Allerlei eenheden van verschillende nationaliteit 
vochten mee onder bevel van een Canadees. De Nederlanders hadden bijna geen vuur-
contact met de Duitse tegenstander gehad, de Belgen wel. Blijkbaar kan je juist ook over 
"levende" geschiedenis sterk van mening verschillen. 

Mooie verhalen 

Er kan natuurl i jk ergens een kern van waarheid zitten in een verhaal , 
een anekdote of een stuk geschiedenis, dat door de tijden heen vervormd is, 
franje heeft gekregen, een andere aanleiding had of een andere betekenis. 

Het adellijke geslacht Van Mijnden van Ruwiel s tamde af van het geslacht 
Van Ruwiel, dat op zijn beurt weer afstamde van het geslacht Van den Poel, 
dat heel lang de Breukelse vroonhoeve bewoonde. De Van den Poels mochten 
de beroemde missionaris Liudger tot hun verwanten rekenen. Daar waren 
ook hun nazaa t Herberen van Mijnden van Ruwiel en diens ouders n ie t 
weinig trots op. Bijgevolg schreef Herberen, die slotvoogd was van Ruwiel 
van 1524 tot 1540,2 in zijn memoires dat "sinte Luger . . . ghebooren is op he t 
huys Ruweel". Dat kon natuurlijk niet, want kasteel Ruwiel werd veel la ter 
gebouwd dan Liudger werd geboren. De mondelinge overlevering had hier 
in de loop der eeuwen de nauwkeurigheid van de informatie geweld aange
daan, waarbij een relatie tot de herkomst van de voorouders van de familie 
Van Ruwiel was verbasterd tot een relatie met hun kasteel.3 Op zich niet 
ongewoon en niet erg. Een probleem ontstond toen kardinaal Simonis weet 
kreeg van die opmerking in de gedenkschriften van Herberen van Mijnden 
van Ruwiel en die kritiekloos overnam in zijn toespraak bij de opening van 
het internationale Liudgerjaar 1992 (1250 jaar na de geboorte van Liudger). 
Sindsdien duikt in allerlei publicaties Ruwiel op als geboorteplaats van onze 
Vechtstreekse evangelieprediker! 

Op vakanties hoorde ik tweemaal eenzelfde soort verhaal als dat van de hutspot en het 
beleg van Leiden in 1572. Het eerste in Castelnaudary, bij Carcassonne in Zuid-Frankrijk, 
waar men het gerecht in de wijde omgeving geniet (cassoulet), als uitvloeisel van een beleg 
in een eeuwen geleden gevoerde oorlog. Dat herhaalde zich in Beieren, langs de Donau 
ten zuiden van Straubing, waar een mooi gerestaureerd vestingstadje ook een bijzonder 
gerecht als standaard op bepaalde tijd nuttigt naar aanleiding van een belegering uit lang 
vervlogen tijd. 

Met waarheid, pure overdracht van feitelijke gebeurtenissen die het leven 
hebben gestuurd, hebben deze vertelsels niet veel te maken. Zij omkrullen 
alleen een verborgen waarheid. 

En als de geleerden het nu nog niet eens zijn of de 80-jarige oorlog 
een bevrijdingsoorlog of een godsdienstoorlog was, dan wil ik alleen m a a r 
betogen da t de waarheid wel ergens in het midden zal liggen, m a a r dat de 
echte geschiedenis - de waarheid die ik wil weten en die de aanleiding voor 
ons heden is - vaak niet boven tafel komt. Helaas? Ja! Vandaar dit artikel. 

Motieven voor een "gemanipuleerde" omgang met de waarheid 

Geschiedenis puur om de geschiedenis is pas iets van de laa ts te eeuwen. 
Daarvóór was geschiedenis een element dat ergens voor werd gebruikt. 

De meeste lezers kennen hopelijk het bijbelse verhaal van Daniël in de 
leeuwenkuil. Deze Daniël leefde rond 540 vóór het begin van onze jaar tel l ing 
en zijn geschiedenis werd voor het eerst in de vierde of derde eeuw vóór 
Chr i s tus opgeschreven. Maar het gebruik van de leeuwenkui l a ls straf
maatregel is onbekend in Assyrische, Babylonische en Perzische bronnen; 
pas in de Romeinse keizertijd liet men christenen en boeven in de a rena 
door wilde dieren verscheuren. Daarnaast bevat het bijbelse verhaal veel ele
menten uit een traditionele Oosterse vertelling, de geschiedenis van de onge-
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lukkige ambtenaar . De ons bekende geschiedenis van Daniël als geleerde 
aan het Babylonisch-Perzische hof blijkt bij nader onderzoek een geactuali
seerde versie daarvan . De schrijver van die geschiedenis was niet zozeer 
geïnteresseerd in de geschiedschrijving over de persoon van Daniël als wel 
in de moraal die hij zijn verhaal wenste mee te geven: wie onder vreemde 
overheersing zijn religieuze plichten blijft vervullen en zo de joodse identiteit 
bewaart , heeft geen gevaar te duchten. God is in s taat hem te redden, zelfs 
ui t de muil van de bloeddorstigste leeuw, zoals Daniels lotgevallen laten 
zien.4 

Anders lag het in de Middeleeuwen. Levens van godsdienstige voorlieden 
of geloofshelden werden toen vooral beschreven om de hoofdpersoon heilig 
verk laa rd te krijgen, waarbij verrichte wonderdaden veel gewicht in de 
schaal legden. Over de grote evangelieprediker Liudger uit onze Utrechtse 
Vechtstreek zijn drie van dergelijke levensbeschrijvingen bewaard gebleven. 
Ze vertellen onder meer dat Liudger vissers een wonderbaarlijk grote steur 
liet vangen op een moment dat de tijd voor de visserij op steur allang voorbij 
was; over de bezwering door hem van vraatzuchtige ganzen; de genezing 
van de blinde bard Bernlef; en de aankomst van Liudgers nog volkomen gave 
lijk in de Abdij van Werden, 32 dagen na zijn overlijden elders. Je kan het 
geloven of niet. De historische gegevens die deze oude biografen daaromheen 
vermeldden zijn voor historici echter vaak heel waardevol, want de au teurs 
van de heiligenbiografieën wilden zo "betrouwbaar" mogelijk overkomen. 

Vooral in de door orthodox-protestanten beoefende geschiedschrijving speelde tot voor 
kor t de e th iek een belangri jke rol. A.Th. van Deursen, de pas onlangs met emer i t aa t 
gegane hoogleraar in de nieuwe geschiedenis aan de Vrije Universi te i t te Amste rdam, 
betoogde dat het gebod van de naastenliefde zich ook tot de doden, de tot geschiedenis ge
worden personen, moet u i t s t r ekken . In boeken over de vooral als eers te-minis ter van 
Neder land bekend geworden Hendr ikus Colijn (1869 - 1944) maak ten Rudolf van Rees 
(1937) en George Puchinger (1962) vanuit die geesteshouding slechts heel beknopt, dan wel 
in het geheel geen melding van het feit dat Colijn in zijn tijd als officier in het toenmalige 
Neder lands Oost-Indië (1895 - 1904) een aanta l vrouwen en kinderen heeft la ten dood
schieten, hoewel deze auteurs daarvan op de hoogte waren. Pas onlangs maakte Herman 
Lange veld dit wel publiek,5 met als motief dat voor hem de eis aan de historicus tot het 
zoeken en meedelen van de waarheid zwaarder weegt. Dan had hij evenwel ook onderzoek 
moeten doen in andere bronnen uit die tijd, zoals he t boek van W. Cool over de Lombok 
Expeditie, verschenen in 1896, die beschrijft dat aan Nederlandse zijde veel doden en ge
wonden waren gevallen en hoe ook vrouwen meevochten en de manneli jke krijgers zich 
verscholen tussen vrouwen en kinderen. De si tuat ie was ingewikkelder dan iemand van 
een eeuw la ter geneigd is te denken. Historici moeten analyseren, toetsen en verklaren, 
m a a r niet moral iseren, rechtspreken of een mediahype blijven voeden. 

Subjectiviteit (soms neigend tot indoctrinatie) 

Gesch iedsch r i j v ing is altijd m e n s e n w e r k en biedt dus geen absolute 
waarheden. Een zekere dosis subjectiviteit is onvermijdelijk. 

Een mooie i l lus t ra t i e daa rvan is het onlangs verschenen boek van Conny Kris te l : 
Geschiedschrijving als opdracht - Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong over de 
jodenvervolging. Herzberg nam de leiders van de Joodse Raad (die in opdracht van de 
Duitse bezet ters de deportatie zelf moesten organiseren) in bescherming; Presser beschreef 
op welhaast l i teraire wijze de geschiedenis van een groep Neder landers die vervolgd werd 
vanwege hun jood-zijn; De Jong rapporteerde wat hij uit zijn bronnen te weten is gekomen 
en houdt zichzelf daarbij op de achtergrond (waarbij aangetekend, da t het weglaten van 
bepaalde feiten uit die bronnen ook subjectief is!). 

His to r i e sch r i jve r s hebben een we lhaas t n a t u u r l i j k e ne ig ing om in 
geschiedenissen met goed en kwaad, de objectiviteit een beetje uit het oog te 
verliezen. Dat kan betekenen dat ze hun verhaal ten gunste van zichzelf, 
hun groep of hun land onevenwichtig naar de goede kant inkleuren, dan 
wel het kwaad wat meer van elders laten komen. 
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Afb. 1. Duitse soldaten voeren twee gevangenen weg na een razzia in een Nederlandse 
stad. De man met hoed is een jood die vanwege de jodenvervolging ondergedoken moet zijn 
geweest (gearresteerd na verraad?), de ander een jongeman die naar Duitsland moest om 
daar te werken. Illustratie bij het hoofdstuk "De grootste oorlog uit de geschiedenis", in 
Chronoscoop 2, een methode geschiedenis voor de onderbouw vbo/mavo, in 1994 uitgegeven 
door Meulenhof. Op deze tekening is veel aan te merken: De Duitse soldaten hebben alle
maal boeventronies. Een razzia op enkele ongevaarlijke personen werd niet uitgevoerd 
met zoveel soldaten en die droegen bij zo'n gelegenheid geen hakenkruisbanier met zich 
mee. Een banier met naam en portret van Mussert (links) is hier nog veel minder op z'n 
plaats; daar liepen Nederlanders mee rond, maar geen Duitse militairen. De omstanders, 
volwassenen en kinderen, zien er uit als slachtoffers van de hongerwinter 1944-45 (en de 
sneeuw op de weg versterkt die indruk nog), maar arrestaties als hier getoond, vonden in 
eerdere oorlogsjaren plaats. 

Het is bijvoorbeeld niet zo lang geleden dat kinderen op protestantse scho
len wel te horen kregen over de inquisitie en de moord - via schavot, galg of 
brandstapel - op de ketters in de 16de eeuw, maar niets over de martelaren 
van Gorcum; op rooms-katholieke scholen lag het toen precies andersom. 

Voor Nederlanders was de Spaanse koning Filips II, de tegenstander van onze prins 
Willem de Zwijger, een wrede despoot, een roomse fundamentalist, een souffleur van de in
quisitie, maar volgens een nog maar kort geleden verschenen Spaanse studie was hij een 
verlichte koning met veel culturele interesses, gevangen in het web van staatsverplichtin-
gen, hofintriges, huwelijksperikelen en een van zijn vader geërfde expansiepolitiek, die 
leed onder de laster uit de Lage Landen.6 

Subjectiviteit kan ook voortkomen uit een te sterke binding aan de doel
stelling die men zich bij een geschiedkundige studie heeft gesteld. Daarvan 
leverde A.L.P. Buitelaar een voorbeeld. Hij wilde duidelijk maken welke rol 
de dienstadel van de bisschop van Utrecht heeft gespeeld in de Middeleeuw
se veenontginningen in de Utrechtse Vechtstreek,7 maar sloeg door. Ook de 
vrije adellijke familie Van den Poel in Breukelen werd bijvoorbeeld door hem 
bij de dienstadel ingedeeld. En het geslacht Van der Aa, dat kasteel Ter Aa 
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stichtte, werd door Buitelaar tot initiatiefnemer van de ontginning Oukoop 
verklaard, hoewel die ontginning al minstens een halve eeuw in agrarisch 
gebruik was toen de stamvader van de Van der Aa's zich aan de rivier de Aa 
vestigde, en alles er op wijst dat Oukoop vanuit Loenersloot in cultuur werd 
gebracht.8 Omdat Buitelaars boek zo'n gezaghebbende indruk maakt, wordt 
zijn interpretatie gemakkelijk door anderen overgenomen, waardoor men 
die nog lang ten onrechte in de geschiedschrijving zal blijven tegenkomen.9 

Voor de subjectiviteit van "geschiedbeoefenaren" die de Holocaust, de 
grootschalige fascistische jodenmoord, ontkennen, zijn geen woorden. Dat 
geldt ook voor een onlangs naar buiten gebrachte Duitse versie van het 
drama van Guernica, waarbij in opdracht van Hitler de Luftwaffe door een 
bombardement op de Noord-Spaanse stad Guernica (1937, de eerste lucht
aanval op een open stad in de geschiedenis!) Franco te hulp kwam in diens 
opstand tegen de wettige Spaanse regering: men durfde beweren dat daarbij 
geen 1654 doden vielen, vooral burgers, maar "slechts" 130 en dat het maar 
een kleine luchtaanval tegen militaire doelen was. 

Ernstige en minder ernstige gevallen 

Niet alle gevallen waarin de geschiedenis geweld wordt aangedaan zijn 
even ernstig. 

Natuurlijk is het leuk om te wonen in een dorp dat heel erg oud is. Daar
om blijft het verhaal dat Kockengen al bestond in de tijd van de Noorman 
Rorik daar populair, ook al weten we al lang dat het onjuist is.10 Maar ach, 
als ze in ons heilige land met zo'n leugentje nou zó gelukkig zijn . . . . 

Kwalijk wordt het echter als schoolkinderen het slachtoffer worden van 
geschiedvervalsing. Zij hebben sterk de neiging alles wat hun in het onder
wijs wordt aangeboden voor waar aan te nemen en hun leven lang als juiste 
informatie te blijven meedragen. 

Een aantal jaren geleden publiceerde de Juniorkamer Vechtstreek een 
ongedateerd en anoniem boekje van 18 bladzijden, getiteld Met het Vecht-
baasje door de Vechtstreek. Het werd aan alle scholen in de Vechtstreek 
beschikbaar gesteld als werkboek bij het geschiedenisonderwijs. Het is te 
hopen dat de scholen er geen gebruik van hebben gemaakt, want zelden 
stonden er in zo'n klein boekje zoveel geschiedenisfouten bij elkaar. 

Om een aantal voorbeelden te noemen: 
- "In he t begin woonden er alleen turfstekers aan de Vecht" (op de klei langs de rivier heb

ben nooit turfstekers gewoond; wel, heel, heel veel later op het veen in het binnenland). 
- "Tijdens de Romeinse tijd werd er [in Maarssen] een kasteel gebouwd genaamd Maars-

senbrug" (de Romeinen waren hier in de 1ste eeuw; de kastelenbouw begon pas, heel 
voorzichtig, in de 11de eeuw). 

- "Rond 400 vertrokken de Romeinen" (de Romeinen trokken zich al tussen 47 en 70 na 
Chr. uit de Vechtstreek terug, waarna er tot 406 alleen nog Romeinen waren ten zuiden 
van de Rijn). 

- "Al gauw [na het j a a r 1000] vestigden de rijke kooplieden uit Amsterdam zich langs de 
Vecht" (de rijke Amsterdammers kwamen pas in de 17de eeuw). 

- "Door de vele mensen die er [in de Vechtstreek] kwamen wonen was er op een gegeven 
moment geen woonruimte meer, dus ging men over tot ontginning" (voedselbehoefte en 
de wens dat de grens tussen Utrecht en Holland zo ver mogelijk ten westen van de Vecht 
kwam te liggen waren enkele van de belangrijkste motieven voor de veenontginningen 
in de 10de tot 12de eeuw, maar beslist niet een vraag naar woningbouwlocaties). 

- " . . . ontginning van he t veen. Dit was echt monnikenwerk. Vinkeveen is afgegraven 
door monniken" (voor zover veengebied in kerkelijke handen kwam, betrof da t Utrecht
se kapi t te l s ; de kap i t t e lhe ren kwamen overwegend uit adellijke geslachten en gingen 
heus niet met een spade in de blubber wroeten, het ging hen om de inkomsten die ze van de 
kolonisten, en later van de boeren, konden beuren). 

- "Pas later, tussen 1450 en 1850, kwam het veen tussen De Vecht en Hilversum aan de 
beur t . Ook ontstonden de z.g. legakkers, de stroken grond tussen de afgravingen waarop 
de turf te drogen werd gelegd. De Loosdrechtse plassen zijn zo onts taan" (de Breukele-
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veense veenwildernis , die zich uitstrekte vanaf de Scheendijk tot aan he t Gooi, werd 
tussen circa 1180 en 1470 in etappes ontgonnen; in het overgrote deel ervan werd daa rna 
enige eeuwen akker- en weidebouw bedreven voordat de productie van turf de overhand 
kreeg. Slecht taa lgebruik zal er wel de oorzaak van zijn dat de indruk wordt gewekt da t 
het plassengebied zijn oorsprong had in het drogen van turf op legakkers) . 

- "Heel wat mensen ui t Breukelen zijn in de 17e eeuw naar Amerika gegaan waar ze h u n 
eigen Brooklyn st ichtten" (er zijn geen Breukelaars bekend die bet rokken waren bij h e t 
onts taan van Brooklyn; Joris Dircksen, Gerrit van Couwenhoven, J a n Ever tsen Bout en 
Huyck Aertsen ver t rokken vrijwel zeker uit andere Neder landse p laa t sen n a a r Ameri 
ka en speelden daa r pas een rol toen de bevolking van Breuckelen aan de Koloniale Raad 
van Nieuw Nederland vroeg hun dorp tot een stad te mogen ontwikkelen). 

- "De zoon van Michiel de Ruijter woonde . . . op Boom en Bosch (van 1860 tot 1883)" (Engel 
de Ruijter bezat Boom en Bosch in 1680 -1683, dus twee eeuwen eerder en maar voor korte 
t i jd) . 

- "Door de afgravingen van he t veen ontstonden o.a. de Maarsseveense p lassen" (nee, 
die onts tonden door ontzanding ten behoeve van de bouw van de Ut rech tse woonwijk 
Overvecht in de jaren 1950). 

- "de reis langs de Vecht . . . eindigt bij het plaatsje Muiden dat in 1944 al bestond. Tot in 
1963 kon je in Muiden nog iedere avond om 9.00 uur de papklok horen luiden." (ja, en 
meer dan duizend jaar eerder bestond Muiden ook al en lag er zelfs een van de belang
rijkste Middeleeuwse scheepvaarttollen!). 

Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Over storende spelfouten - zoals "De Weerd-
sluis" (waar de Weersluis bij de Vliegende Kraai wordt bedoeld; de Weerds lu is ligt bij he t 
begin van de Vecht in het noorden van de stad Utrecht) en "Oudsen" (voor de r idderhofstad 
Oudaen) heb ik he t dan verder maar niet. Wat een ellende allemaal! 

Vervalste geschiedenis kan ook versluierd worden aangeboden in de vorm 
van illustraties, zoals reconstructietekeningen van historische gebeurtenis
sen. Afbeelding 1 toont u hiervan een voorbeeld. Een prent kruipt veel dich
ter op de huid van de leerling en is vaak indringender dan welke tekst ook; 
het afgebeelde wordt gemakkelijk als de absolute waarheid beschouwd. 

Ik vrees dat de beschikbaarheid van computers en scanners, waarmee in 
korte tijd foto's ingrijpend kunnen worden vervalst, in de komende tijd de 
betrouwbaarheid van beeldmateriaal geen goed zal doen. 

Risico van moeilijk recht te zetten literatuurvervuiling 

Het lijkt wel of tegenwoordig bij beroepshistorici het trekken van aan
dacht voorrang heeft boven degelijk, waarheidsgetrouw onderzoek. Dat komt 
vermoedelijk omdat carrièrebeslissingen steeds vaker worden genomen op 
kwantitatieve in plaats van op kwalitatieve gronden: hoeveel boeken en arti
kelen heeft een historicus gepubliceerd; hoe vaak werd hij door anderen ge
citeerd? Daardoor wordt het aantrekkelijk om te schrijven over omstreden 
onderwerpen en gevestigde standpunten aan te vallen; dat roept reacties op 
waarin men veelvuldig wordt aangehaald! 

Zo vroeg Lägers zich af of de Middeleeuwse Otterspoordam (nabij de zuidgrens van 
Breukelen) wel echt heeft bestaan.1 1 Onze voorzitter weerlegde zijn verhaal doeltreffend,12 

maar Lägers was daarmee toch wel weer in de l i teratuur geciteerd! 
Een Amsterdams hoogleraar beweerde nog niet zo lang geleden da t At t ingahem niet een 

heel oude n a a m is voor Breukelen, zoals vrij a lgemeen werd aangenomen , m a a r voor 
(Oud) Zuylen. 1 3 Een gedachte die alleen al wonderlijk is omdat da t Zuylen vroeger als 
Zwesen bekend stond, en voor die kleine nederzetting ooit dus twee namen naas t en door 
elkaar heen in gebruik moeten zijn geweest, terwijl tegelijkertijd Breukelen, desti jds een 
belangrijk s t r eekcen t rum, blijkbaar enige eeuwen naamloos was! Ook zijn verhaa l mocht 
niet onweersproken blijven. 

Het ui twisselen van argumenten is een goede zaak; daardoor wordt duidelijker wat als 
historisch ju is t mag gelden. Maar zo nu en dan één stel van dergelijke ar t ikelen, om te 
la ten zien hoe men in he t geschiedkundige bedrijf te werk gaat , is wel genoeg. W a n t ik 
v raag mij af of de lezers gediend zijn met veel voor- en tegen-verhalen. Voor hen k u n n e n 
discuss ies be t e r vooraf worden gevoerd, met al leen publ ica t ie van h e t i j ze r s t e rke en 
degelijk met a rgumenten onderbouwde eindresul taat . 
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H e t a a n b i e d e n door a u t e u r s v a n m a n u s c r i p t e n m e t d i s s i d e n t e o p v a t t i n g e n die n i e t h e e l 
so l ide w o r d e n b e w e z e n h o o r t t h u i s i n e e n w e t b o e k v a n g e s c h i e d k u n d i g s t r a f r e c h t . R e d a c t i e s 
z o u d e n d e r g e l i j k e g e s c h r i f t e n a l l e e n v o o r p u b l i c a t i e m o g e n a c c e p t e r e n n a d a t ze d i e 
g r o n d i g door d e s k u n d i g e n h e b b e n l a t e n b e o o r d e l e n . 

Het risico van het publiceren van een dissidente opvatting is dat lezers die 
het verdere verloop van de discussie niet hebben gevolgd, die opvatting als 
de laatste en dus waarschijnlijk de juiste gaan beschouwen en die zonder 
meer overnemen. Zo iets als wat al is gebeurd met het Oukoop-verhaal van 
Buitelaar en het Liudger/Ruwiel-verhaal van kardinaal Simonis. Dan is een 
ongewenste en schadelijke vervuiling van de geschiedkundige literatuur het 
gevolg. Het duurt vaak lang en vraagt veel zorg voordat zulk gepubliceerd 
onkruid weer afdoende is gewied. 

Conclusie 

Een paar dingen zijn mij tijdens het nadenken over dit onderwerp goed 
duidelijk geworden: Een schrijver over geschiedenis moet zijn bronnen
materiaal altijd kritisch hanteren en zijn opvolgers die een verhaal op 
onderdelen nog eens opnieuw willen toetsen behulpzaam zijn door zijn 
bronnen in heldere noten te vermelden. En een lezer doet er verstandig aan 
zich bij het lezen kritisch af te vragen uit welke hoek zijn historische lectuur 
komt voordat hij of zij alles wat gedrukt staat voor waarheid aanneemt. 

Ik heb getracht in dit verhaal, door de keuze van de voorbeelden, ook wat 
onkruiden te wieden uit onze tuin van de geschiedenis. Het had nog veel lan
ger kunnen zijn, maar het is de vraag of dat de boodschap duidelijker zou 
hebben gemaakt. Mocht u willen reageren: gaarne. 
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Van Randerodes van Montfoort en h e t 
Kockengen-Montfoortsgerecht (1) 

B.F. van Wallene en Arie A. Manten 
Dreef 9, 3628 BJ Kockengen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Toen in 1281-1282 Hendrik de Rover van Montfoort, als eerste van zijn ge
slacht, door de bisschop van Utrecht beleend werd met de burcht Montfoort,1 

kreeg hij ook alle daarbijbehorende goederen toebedeeld. Onder die goederen 
viel in die tijd ook het Kockengen-Montfoortsgerecht, of zoals dat toen werd 
genoemd het Kockengen-Roversgerecht. De bewoording van de leenakte 
maakt het waarschijnlijk dat ook eerdere heren van Montfoort die Kocken-
gense gerechtsheerlijkheid al in hun bezit hadden.2 Deze relatie met Kock
engen versterkte onze belangstelling voor die vroege heren van Montfoort. 

Over de eerste eeuw van het bestaan van kasteel Montfoort verschaffen de 
archieven en de geschiedkundige literatuur echter geen volledig overzicht. 
Een van de lacunes proberen we in dit artikel door een goed onderbouwde 
hypothese in te vullen. Daarvoor moest heel wat werk worden gedaan. 

Kasteel en burggraven van Montfoort 

De burcht Montfoort is één van vier burchten, in het derde kwart van de 
12de eeuw gesticht door Godfried van Rhenen,3 die bisschop van Utrecht was 
van 1156 tot 1178. Het werd als een verdedigingswerk gebouwd aan de 
Stichts-Hollandse grens, in de polder Heeswijk.4 Bisschop Godfried gaf 
kasteel Montfoort in leen uit aan dienstadel, die de functie van burggraaf 
uitoefende. Dat beleid werd overgenomen door zijn opvolger, bisschop Boude-
wijn II (1178 - 1196), die uit het Hollandse gravengeslacht stamde.5 

Van de burggraven uit de eerste eeuw uit het bestaan van dit kasteel zijn 
maar een paar namen bekend.6 De oudste daarvan is Everard van Muntfort, 
broer van Ludbert (Lubbert) van Weede (Wede, Weden). Deze Everard en 
Ludbert worden genoemd in documenten uit de periode 1196 - 1215. 

Burggraaf Everard zal eveneens tot het Stichtse geslacht Van Weede behoord hebben, dat 
de hofstede Weede, ongeveer een kilometer ten noorden van Amersfoort, als bas is had.7 Als 
te doen gebruikelijk zal Everard de verwijzing naar zijn bake rma t hebben l a t en val len en 
zich in p laa ts daarvan hebben genoemd naar het kasteel waar hij toen woonde. Het is alles
behalve zeker of hij de allereerste burggraaf van Montfoort geweest is. 

In de begintijd (1196 - 1197) van het burggraafschap van Everard speelde 
zich een tweestrijd af om de Utrechtse bisschopszetel tussen twee kandi
daten, die echter beiden in 1197 stierven. Daarna was Dietrich von Ahr (Dirk 
van Ahr) bisschop (1198 - 1212), gevolgd door de elect8 Otto I (1212 -1215), een 
broer van de graaf van Gelre.9 

Met Dirk van Ahr als bisschop van Utrecht begon een periode met "Duitse" bisschoppen. 
Dat was een gevolg van de wedijver tussen de graven van Holland en de graven van Gelre, 
om een eigen kandidaa t op de Utrechtse bisschopszetel te krijgen. De kapi t te ls m a a k t e n 
van die tegenstel l ing gebruik door een eigen, niet aan Utrechtse, Hollandse of Gelderse 
be langen gebonden kand idaa t uit de Duitse adel tot bisschop te kiezen. Dirk van Ahr 
plaats te naas te familieleden op sleutelposities in het bestuur van het bisdom; dat hield hem 
populair bij he t thuisfront en neutraal ten opzichte van Holland en Gelre. 

De elect Otto (geen priester én te jong om gewijd te worden) werd nog onder Gelderse 
invloed gekozen, m a a r achter de schermen hield Otto van Lippe,10 oomzegger van Di rk van 
Ahr en vanaf 1204 Domproost te Utrecht, de meeste touwtjes in handen. Zowel Holland als 
Gelre verwachtte niet dat Otto van Lippe, toen deze in 1216 tot bisschop van Utrecht werd 
gekozen, een door hen ongewenste machtspositie zou kunnen opbouwen en zij verzet ten zich 
daarom nie t tegen zijn verkiezing. 
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Bisschop Otto van Lippe zette de politiek van Dirk van Ahr voort om op belangrijke 
posten naas te familieleden te benoemen. Er was, begunstigd door de politieke omstandig
heden, duidelijk sprake van nepotisme en patronagetactiek.1 1 

Uit de jaren 1216 - 1219 zijn geen vermeldingen van een Montfoortse burg
graaf gevonden. Daarna was er in 1220 - 1227 opnieuw sprake van een 
Everard die burggraaf van Montfoort was, maar over een broer Ludbert 
lezen we dan niets meer.6 

Het s taat zelfs niet volkomen vast of de Everard van 1220 en later nog wel dezelfde was 
als de eerder genoemde broer van Ludbert van Weede. De continuïteit in de naam Everard 
doet dat echter wel vermoeden; het tijdsinterval van 4 à 5 jaar tussen de eerste en de tweede 
groep vermeldingen van Evera rd is te kort om aan een opeenvolging van grootvader -
vader - zoon te denken. 

Toen de Drenten in opstand kwamen, onder aanvoering van Rudolf II van 
Coevorden, trok de toenmalige Everard van Montfoort met de bisschop van 
Utrecht, Otto van Lippe (1216 -1227), ten strijde. Hij sneuvelde eind juli 1227 
in de slag bij Ane (onder Gramsbergen, Ov.), samen met de bisschop en veel 
ministerialen, waaronder Herman IV van Woerden, Hendrik van Harme
ien, Arnold Loef van Ruwiel en Gerard van Dolre (uit het leenherengeslacht 
van onder andere het Ronde Dorp van Breukelen); Gijsbrecht II van Amstel 
werd zwaar gewond gevangen genomen.12 

Wie in 1227 Everard opvolgde, was tot dusver onduidelijk. Gedurende ruim 
acht jaar komt geen burggraaf van Montfoort uit de archieven naar voren. 
Wij willen nu proberen dat gat in de geschiedkundige kennis op te vullen. 

Daarna staat in de jaren 1236 - 1244 Willem van Montfoort ("Willelmus de 
Montfort") vermeld (sedert 1239 als ridder), zonder dat ondubbelzinnig blijkt 
dat hij burggraaf was.6 Het omgekeerde deed zich voor in 1253, toen een burg
graaf van Montfoort als getuige genoemd werd zonder zijn persoonsnaam. 

Andere familiewapens 

In die tijd moet er een ander geslacht op kasteel Montfoort hebben gezeten 
dan het geslacht Van Weede. Daarvan getuigt de heraldiek of wapenkunde. 
Dat tweede geslacht Van Montfoort zou een familiewapen hebben gehad dat 
geblokt was als een "schaeckbordt", "swart ende wit geschaeckeert". Het 
staat in een oud wapenboek, dat deel uitmaakt van het Familie-archief Van 
Wijnbergen,13 opgetekend als "oudt Montfoert". Dat wapen deed Plomp6 

denken aan het wapen van het geslacht Van Randerode. Zij voerden een 
familiewapen lijkend op een schaakbord met gouden en rode velden. 

Het adellijke Duitse geslacht Von Randerath (in de Neder landen meestal Van Rande
rode genoemd) ontleende zijn naam aan het kasteel en plaatsje Randera th in Westfalen, 
tussen Linnich en Heinsberg, niet ver van de Nederlandse grens, ter hoogte van Si t tard. 
Zij waren vrije edelen, geen dienstadel (ministerialen).1 4 

Vervolgens was er voor een korte periode Wouter Gerard (wiens naam 
ook wel werd geschreven als Wouter Gerrit, Walter Gerhard, Walter gezegd 
Gerart en "Gerardus castellanus de Montfort"). Hij werd slechts vermeld in 
de jaren 1260 - 1262 en was een broer van Dirk van der Goude. Burggraaf 
Wouter Gerard voerde als wapen zes sterren (3,2,1 oftewel 3 op de bovenste, 
2 op de middelste en 1 op de onderste rij), gedekt door een barensteel (= ver
korte dwarsbalk) met vier hangers. Hij behoorde dus duidelijk ook tot de 
familie Van der Goude, en was - zo kan de barensteel worden uitgelegd - de 
erfzoon. Volgens Van Buchel15 en Maris16 (en in hun voetspoor Ketner17) was 
hij gehuwd met Aleidis, burggravin van Montfoort. Door dit huwelijk met de 
erfdochter zou Wouter Gerard aan die functie van burggraaf zijn gekomen. 
Aleyd (Aleid, Aleidis) van Montfoort was volgens de algemene opvatting een 
dochter van Willem van Montfoort.18 

Uit 1262 dateert ook de oudste vermelding van Roelof (Rodolf) de Rover (de 
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Rovere), de stamvader van het volgende burggravengeslacht, dat drie rode 
molenijzers op zilver op zijn familiewapen voerde (in het wapenboek Van 
Wijnbergen uit 1569 aangeduid als "laeste Montfoert"). Roelof de Rover was 
afkomstig uit Brabant en getrouwd met Odilia, een jongere zuster van de 
toen reeds overleden burggravin Aleyd.18 

Gozewjjn van Randerode bisschop-elect van Utrecht 

In de eerste helft van de 13de eeuw treffen we in het Sticht Utrecht enkele 
Van Randerodes aan. De belangrijkste van hen was Gozewijn van Rande
rode.19 Hij was proost van het Kapittel van Sint-Jan te Utrecht en als zodanig 
ook vrijheer van de Proosdijlanden (dat een groot deel van de ten noord
westen van Breukelen gelegen Ronde Venen omvatte). Gozewijn was ver
moedelijk de man die het geslacht Van Zuylen uit het Rijngebied naar de 
Vechtstreek haalde.20 Het meest raakte Gozewijn van Randerode echter 
bekend in de jaren 1249 - 1250, toen hij korte tijd elect8 van Utrecht was. 

In het voorjaar van 1249 verbood paus Innocentius IV de geestelijkheid in he t Duitse 
Rijk om zonder zijn toestemming een bisschop te kiezen of te benoemen. Ju i s t in die tijd, 
omstreeks 1 april 1249, overleed de bisschop van Utrecht Otto III, die een broer was van de 
Hollandse graaf Floris IV. Een meerderheid uit de Utrechtse kapi t te ls (alleen die van de 
Dom en van O u d m u n s t e r deden niet mee) wilde zijn onafhankel i jkheid demons t r e ren , 
negeerde he t pauselijk verbod en koos Gozewijn van Randerode als nieuwe bisschop.2 1 

Kerkpolitieke omstandigheden gaven paus Innocentius kort daarop 
aanleiding een concilie te Luik bijeen te roepen. Daar vocht hij de Utrechtse 
bisschopskeuze aan, waarop het concilie de pauselijke kandidaat Hendrik 
van Vianden, kanunnik in het Keulse Domkapittel, als bisschop aanwees. 

Gozewijn had de tact geen medestanders te zoeken, vrijwillig af te treden 
en terug te keren naar zijn eerdere bezigheden, inbegrepen zijn werk in 
Mijdrecht en omgeving. Misschien speelde daarbij mee dat Gozewijn van 
Randerode en Hendrik van Vianden beiden bloedverwanten waren van 
de toenmalige aartsbisschop van Keulen, Koenraad (Konrad, Conrado) von 
Hochstaden, die tot het geslacht Von Ahr behoorde. 

Hendrik van Vianden zette de zaak evenmin op scherp. Nadat aarts
bisschop Koenraad hem in zijn kerkelijke rechten had bevestigd en rooms
koning Willem II (graaf van Holland) hem in het bezit had gesteld van ring 
en staf, als symbolen van het wereldlijk gezag over het Sticht Utrecht, er
kende Hendrik van Vianden na zijn intocht in Rhenen, waar hij zijnerzijds 
de rechten van de Utrechtse kerk bevestigde, meteen de rechtspraak en 
besluiten van zijn voorganger Gozewijn van Randerode, waarmee de conti
nuïteit van het bisschoppelijk bestuur verzekerd was. 

Joost van den Vondel wist wel van deze laatste verwantschap, m a a r nam op gezag van 
de Middeleeuwse geschiedschrijver Johannes de Beka abusievelijk aan da t Gozewijn een 
lid was van de familie Van Amstel . Dat b rach t hem in zijn tonee l s tuk Gijsbrecht van 
Aemstel tot de ui tspraak: 

"Men wou sijn loflijck bloed in 't Bisdom niet gedoogen. 
D'Aertsbisschop aen den Rhijn kon met sijn nijdige oogen 
Niet aensien ons geluck, gaf Gosewijn de schop 
En sette zijnen neef den hoogen mijter op." 

In Vondels d rama ging he t verder niet meer zo goed met Gozewijn. In h e t derde bedrijf 
liet hij hem nogmaals optreden, dan als banneling. 

La te re geschiedkundige l i tera tuur zorgde eveneens voor enige verwar r ing . Doeleman 
bespreekt - in zijn boek over de heerschappij van de proost van Sin t -Jan in de Middel
eeuwen2 1 - Gozewijn van Randerode als een van de proosten van het Kapittel van Sin t -Jan . 
Daarbi j ba see rde hij zich s terk op een oudere s tudie van P i jnacker Hordi jk . 1 9 In de 
befaamde genealogische tabellen van Schwennicke1 4 wordt echter Gozewijns broer Dirk 
(Dietrich von Randera th ) als proost van Sint -Jan te Utrecht genoemd, en Gozewijn zelf 
alleen als Domdeken in Keulen, proost van het Domkapittel te Utrecht en elect van Utrecht . 
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Daaren tegen maak t Doeleman weer in he t geheel geen melding van Dirk van Randerode 
als proost van Sint-Jan. 

Enig nader onderzoek onzerzijds bracht aan het licht dat Gozewijn wel degelijk proost 
van S in t - Jan is geweest, zowel vóór als na zijn verkiezing tot bisschop. 

De 14de-eeuwse kroniekschrijver Johannes de Beka schreef in zijn hoofdwerk Chroni-
con Episcoporum Trajectensium over "Goesvinus sancti Joannis in Trajecto Praeposi tus" , 
dus Gozewijn van Sint-Jan te Utrecht, proost, die tot bisschop van Utrecht werd gekozen. 
Pijnacker Hordijk traceerde twee oorkonden uit 1224 waarin Gozewijn reeds als proost van 
Sint-Jan te Utrecht genoemd stond. Op 26 februari 1233 (1232 volgens de Paasstijl) bezegelde 
Gozewijn als proost van Sint-Jan met de overige prelaten van het bisdom Utrecht een brief 
van bisschop Wilbrand [van Oldenburg].2 2 In he t Oorkondenboek der graafschappen Gelre 
en Zutfen van baron L.A.J.W. Sloet komen onder nr . 701 en 709 oorkonden voor van 
Gozewijn ui t 1249 waarin deze zich noemt "prepositus ecclesiae beati Johannis", dan wel 
"Prepositus sancti Johannis in Trajecto", proost van Sint-Jan in Utrecht. 

Ook het proostschap van Gozewijn na zijn aftreden als bisschop valt uit de archieven 
gemakkelijk aan te tonen. In een oorkonde door Gozewijn uitgegeven op 29 oktober 1252 
noemt Gozewijn zichzelf "Gozwinus major in Colonia decanus et archidyaconis, preposi
t u s ecclesie sancti J o h a n n i s Trajectensis".2 3 Hij was dus blijkbaar gelijktijdig Domdeken 
en aar t sd iaken in Keulen en proost van Sint-Jan te Utrecht; zo'n dubbelrol kwam in die tijd 
talloze malen voor. Afstanden speelden minder een rol dan wij geneigd zijn te denken. 

Daarentegen was Dirk van Randerode eerst kanunnik van Sint-Maarten te Utrecht en 
l a t e r Domproost a ldaar . De bewijsvoering vindt u bij Pijnacker Hordijk.19 Schwennicke 
blijkt de proostambten van de beide broers verwisseld te hebben. 

Evena ls Gozewijn - al genoemd in 1224 - kwam ook zijn broer Dirk van Randerode 
ti jdens de regeringsperiode van bisschop Otto van Lippe naar Utrecht. Hij was al in 1217 als 
getuige aanwezig bij de afkondiging van een oorkonde door deze bisschop Otto. Dirk s t aa t 
daa r vermeld als Theoderico de Randenrode sancti Mart ini . 2 4 Aangezien er niet bij s t aa t 
in welk bisdom Dirk kanunn ik was (in Keulen was ook een Mart inus-kapit te l) , moeten we 
wel aannemen dat hij toen al kanunnik van het Domkapittel in Utrecht was. 

Het "onbekende" testament van Dirk van Randerode 

Tegen het eind van zijn leven heeft Dirk van Randerode een testament 
gemaakt. Van zijn naaste familie gedacht Dirk daarin zijn overleden ouders 
(Gerardi de Randerode patris et Beatricis matris) alsmede een overleden zus 
Jutte (Jutte sororis prefati chorepiscopii) met zielenmissen op bepaalde data 
(zogenaamde jaargetijden). Ook gaf hij er blijk van grote verplichtingen te 
hebben aan de vroegere Utrechtse bisschoppen Dirk van Ahr en Otto van 
Lippe, want beiden gedacht hij eveneens in zijn testament. Daarmee beves
tigde hij de nauwe band tussen deze drie families.25 

Het be s t aan van Dirks t e s t ament kennen we ui ts lui tend door een akte d.d. 14 april 
124726 waar in Gozewijn als zijn executeur- tes tamentair optreedt voor één facet van da t 
t e s t amen t , namelijk he t stichten van memoriediensten in de hoofdkerk van Keulen voor 
Dirks ouders, diens zus Ju t t e en de twee Utrechtse bisschoppen uit zijn familiekring; al 
deze pe r sonen waren vóór he t opmaken van Dirks t e s t amen t overleden. Aangezien de 
vader van Dirk in 1244 nog in leven was,2 7 moet het testament van nâ 1244 dateren. Dirks 
zuster Beatrix, die vóór 2 februari 1246 overleed, werd niet bedacht met memoriediensten in 
Keulen. Zij zal na he t opstellen van het tes tament overleden zijn, in ieder geval nâ 1244. 

Het is duidelijk dat bovengenoemde akte géén uitsluitsel geeft over eventu
ele naaste familieleden van Dirk van Randerode die in het Utrechtse gebied, 
of elders buiten Keulen, zijn begraven. De akte is een zuiver Keulse aange
legenheid. Memoriediensten die elders gehouden moesten worden, zullen in 
aparte akten geregeld zijn. Dit laat dus voorlopig alle mogelijkheden open 
wat betreft de aanwezigheid in het Utrechtse van andere Van Randerodes. 

Vernoeming van heerooms 

Het was bij families van de hoge Duitse adel gebruikelijk dat voor de kin
deren al vroeg werd vastgesteld wat hun rol in hun latere leven zou moeten 
zijn. Calamiteiten daargelaten (kindersterfte, politiek misfortuin en derge-
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lijke) werd zelfs in de naam van het kind al vaak vastgelegd welke carrière 
het kind later zou moeten volgen.28 

Zo kwam het vaak voor dat een hooggeplaatste kerkelijke functionaris die 
zelf geen gezin en dus geen wettige nakomelingen had, zijn naam doorgaf 
via een zoon van een getrouwde zuster. Deze naamgenoot was dan voor
bestemd om later eveneens een kerkelijke loopbaan te volgen. Als dat kind 
jong stierf werd meermalen zelfs ook een volgende zoon nog weer met de 
naam van de oom en het gestorven broertje gedoopt. 

We zien dit verschijnsel ook bij de Utrechtse bisschoppen van Duitse 
herkomst. Werner spreekt zelfs van een carrièreplanning, die in de naam
geving besloten lag.28 Dirk van Ahr had, zo mogen we aannemen, zeker 
twee zusters die hem in de naamgeving van een zoon bedachten. Inderdaad 
traden beide Dirken in de geestelijke stand; beiden in het bisdom Utrecht. 

De ene zuster van Dirk van Ahr, Hedwig, huwde omstreeks 1174 met 
Bernhard II zur Lippe29 en werd de moeder van onder meer Dirk van Lippe, 
die het onder zijn broer, bisschop Otto, tot proost van Deventer bracht. Deze 
beide broers Van Lippe sneuvelden bij Ane in 1227. De andere zuster, Bea
trix von Ahr,25 jonger dan Hedwig, huwde met Gerhard II von Randerath 
en werd de moeder van onder anderen Gozewijn en Dirk van Randerode. 

Gozewijn komt voor he t eerst in een geschrift voor in 1219, en wel als Domdeken te Keu
len. Dirk was al in 1217 kanunnik van het Kapittel van Sint-Mart inus 2 4 (het Domkapit tel) 
in Utrecht . Vergelijking met hun neef Otto, de bisschop, die al in 1203 Domkanunn ik te 
Utrecht was,3 0 l aa t zien dat er ongeveer 14 j aa r verschil lag tussen de beg inpun ten van 
h u n beider kerkelijke carrières. Daardoor kan het huwelijk van Beatr ix in circa 1188 ge
da teerd worden. Daar bij Schwennicke Dirk al in 1208 genoemd s taa t , was hij waarschijn
lijk de oudste van de twee broers en zal hij in dat jaar 1208 juist 21 j aa r geworden zijn. 

Heraldische beschouwing Von Randerath - Van Randerode 

Daar het vermoeden van een familierelatie tussen Von Randerath / Van 
Randerode (Duitsland en Utrecht) en het tweede burggravengeslacht van 
Montfoort ontstond door de gelijkenis der wapens in de zegels, moet hier ook 
nagegaan worden of dat vermoeden heraldisch onderbouwd kan worden. 

Het wapen van het Duitse geslacht Von Randerath werd rond 1380 door de 
heraut Gelre31 opgetekend en is ook bij de Brabantse tak Van Randerode van 
der Aa in hoofdzaak daaraan gelijk (zie het Armoriai de Huldenberg uit 
diezelfde tijd). 

Heraut Gelre: 
Von Randerath:32 geschaakt van goud en keel3 3 (het veld heraldisch rechtsboven: goud). 

Volgens de wapentekening: 5 rijen en 5 kolommen. 
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\ 
ji# / f 

•̂ if my 

Von Randerath 
ca. 1200 

Van Randerode van Montfoort 
ca. 1230 

De Pape 
ca. 1260 

Afb. 1. De wapenreeks Von Randerath —» Van Randerode van Montfoort —> De Pape. 
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(Van Randerode) van der Aa:34 geschaakt van goud en keel met vrij kwar t ie r van zilver, 
beladen met een merlet3 5 van sabel (het veld heraldisch linksboven: goud). Volgens de 
wapentekening: 6 rijen en 6 kolommen. 

Armorial de Huldenberg: 
(Van Randerode) van der Aa:36 geschaakt van goud en keel, met vrij kwar t ie r van zilver, 

beladen met een merlet van sabel (het veld heraldisch linksboven: goud). Volgens de 
wapentekening: 5 rijen en 5 kolommen. 

Een tijdgenoot (en, naar we nog zullen zien, naaste verwant) van Willem 
van Montfoort was Gerard de Pape. Zijn nakomelingen gingen zich later 
Van Diemerbroeck noemen, naa r hun belangrijkste bezitting. Men zat des
tijds veel minder vast aan een familienaam dan in de 19de en 20ste eeuw. 

De oudste beschrijving, met benoeming van de kleuren, van het familie
wapen van de t ak van het tweede burggravengeslacht van Montfoort die 
zich Van Diemerbroeck noemde, dateert van 144837 en kwam van J a n II 
van Montfoort. Hij sprak van een schaakbord van zilver en sabel.33 In het 
midden van de 16de eeuw kwam vanuit Utrecht de nadere omschrijving: 
het eerste bovenste [veld] (bedoeld is heraldisch rechtsboven) is zilver.38-39 

In de collectie Van Buchel/Booth40 is het wapen uit het zegel van Gerard 
de Pape (de s tamvader van de Van Diemerbroecks) uit 1298 nagetekend: 
geschakeerd in 5 rijen en 4 kolommen. De kleuren zijn na tuur l i jk niet 
weergegeven, maar we mogen aannemen dat deze bij het familiewapen in 
originali zilver en sabel waren. 

Latere afbeeldingen van zegels laten zien dat men het met het aantal 
velden van het "schaeckbordt" niet zo nauw nam. Zo komen we tegen, in 
1398: 10 rijen, 8 kolommen; in 1432 (respectievelijk bij vader en zoon): 6 rijen, 
4 kolommen en 6 rijen, 6 kolommen; en in 1458: 5 rijen, 6 kolommen41. 

Bij de authentieke 14de-eeuwse beschrijvingen van het wapen van het 
geslacht Von Randerath was er dus al een kleine variatie in het aantal rijen 
en kolommen; daarom hoeven we ons over de latere grotere variatie daarin 
niet te verbazen. Interessanter en veelzeggender is de variatie in kleur: goud 
en keel33 bij de Von Randera ths en dan later zilver en sabel bij de Van 
Montfoorts uit de jongere tak De Pape (zie Afbeelding 1). 

Von Spanheim - Starkenberg 

Goud 

Zilver 

Keel 

Azuur 

Sabel 

Von Spanheim 

Von Spanheim - Kreutznach 

Afb. 2. De wapenreeksen Von Spanheim -^ Starkenberg en Von Spanheim —> Kreutznach . 
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Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat de Van Montfoorts-
met-het-schaakbord van een ander geslacht zijn, als niet Butkens42 er al op 
gewezen had dat bij Duitse geslachten een dergelijke wijziging van kleuren 
(een zogenaamde wapenbreuk) bij jongere takken van een geslacht eerder 
regel dan uitzondering was. Deze zienswijze wordt volkomen bevestigd door 
de Duitse geleerde Seyler,43 die als voorbeeld opgeeft: goud en keel voor de 
hoofdlijn, zilver en keel voor een eigen goederen bezittende zijlijn, en ten
slotte zilver en sabel voor een zelfstandig goederen bezittende jongere tak 
daarvan (zie ook Afbeelding 2). 

Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat de Montfoortse burggra
ven van het geslacht Von Randerath zilver en keel hebben gebruikt, de kleu
ren van het persoonlijke wapen van Otto van Lippe als bisschop van Utrecht 
(een smal zilveren kruis, beladen met een hartschild van zilver, waarin een 
roos van keel [= het wapen van het bisdom met hartschild van het geslacht 
Zur Lippe]), hoewel theoretisch goud - sabel ook mogelijk zou zijn. 

De t ak Van Randerode van der Aa, die zeer waarschijnlijk niet met belangri jke eigen 
goederen gezegend was, had daarom ook geen kleurwisseling nodig. Een wapenbreuk door 
een vrij kwar t ie r met mer le t 3 5 volstond in hun geval. De door ons aangehaa lde b ronnen 
geven eendrach t ig op da t he t aldus gebroken wapen werd gevoerd door Gozewijn van 
der Aa (genoemd in 1385); zijn zoon Gerard voerde hetzelfde wapen en was schout van 
's-Hertogenbosch (als zodanig genoemd in 1409 en 1412).36 

Het geslacht De Rover voerde oorspronkelijk drie rode molenijzers op goud; in Mont-
foort werden dat ook drie rode molenijzers op zilver. 

De conclusie uit het voorafgaande is dat het goed mogelijk is dat de tak De 
Pape, die later Van Diemerbroeck heette, zijn familiewapen langs een in die 
tijd gebruikelijk weg van het oude Von Randerath-wapen had afgeleid. 

Opgemerkt moet worden dat het geschakeerde wapen van Gerard de Pape in 1298 er op 
duidt dat we hier zeker niet te maken hebben met een bas taa rd tak van he t burggrafelijke 
geslacht. Het was eind-13de eeuw ondenkbaar dat een ba s t aa rd t ak de l inkerschuinbalk 
(bastaardstreep) uit he t zegel zou kunnen weglaten. Deze zienswijze wordt bevestigd door 
latere u i t spraken van de burggraven van Montfoort.44 J a n II van Montfoort verklaarde da t 
de t ak Van Diemerbroeck van het tweede burggravenges lacht onts tond door "broeder-
scheydinghe", da t wil zeggen verdeling van de erfenis tussen de wettige k inderen ui t één 
gezin (bas taardkinderen deelden nooit mee bij de erfenis). 

De familie lijn De Pape / Van Diemerbroeck 

Nu uit heraldische gegevens geconcludeerd kan worden dat er waar
schijnlijk een relatie bestond tussen personen te Montfoort en omgeving 
met een geschakeerd wapen en personen uit de familie Van Randerode die 
ook een geschakeerd wapen voerden, is het zinvol de door Plomp45 gevonden 
gegevens verder te onderzoeken. 

Daarbij richten we ons vooral op de groep personen die onder de naam De 
Pape, later Van Diemerbroeck, voorkomen in Plomps artikel. 

"Pape" was een gebruikel i jk Middeleeuws woord voor een gees te l i jke of p a s t o o r , 
meestal een wereldlijk geestelijke, soms echter een in een kloosterorde opgenomen geeste
lijke. Begon deze familielijn misschien met iemand die door zijn ouders voor een ke rke 
lijk ambt bestemd was, maar als student of geestelijke om een bepaalde reden de pij aan de 
wilgen had gehangen? Of stamde hij uit een geslacht dat vooral gekenmerkt werd door 
geestelijken? Hoe dan ook, we mogen "De Pape" zien als een soort toe- of bijnaam. 

Diemerbroek was een gerechtsheerlijkheid in het zuidwesten van he t Sticht Utrecht , 
omgeven door (met de wijzers van de klok mee) de gerechten Bulwijk (ten zuidwesten van 
Woerden), Kromwijk, Noord-Linschoten, Oudewater , Papekop en Waarder . Papekop lag 
onmiddellijk tegen de westgrens van Diemerbroek, en zou door Gerard de Pape gest icht 
zijn ("ab hac familia Papecoep nomen habet") .4 0 Gerecht, t i jns en t ienden van Diemer
broek werden in leen uitgegeven door het Leenhof van Dolre, la ter opgegaan in het Leenhof 
van Vianen. Deze leenhoven hadden daar ook veel grond in eigendom.46 
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Als oudste wordt in het artikel van Plomp genoemd een Gerard de Pape, 
die in 1298 zegelde met een geschakeerd wapen en toen borg was bij graaf 
Jan I van Holland voor de burggraaf van Montfoort (uit het geslacht De 
Rover), samen met andere edelen,47 waaronder Ruuschen (Rusken) van 
Linscoten en Janne (Jan) van Linscoten. 

Beiden waren heer van een vijf hoeven grote gerechtsheerl i jkheid b innen Kocken-
g e n . 4 8 D e ene lag ten noorden van het Kockengen-Montfoortsgerecht, de andere ten zuiden 
d a a r v a n . De beide Van Linschotengerechten hadden ook verschi l lende l eenhe ren : de 
zuidelijkste was een leen van het huis van Montfoort, de noordelijkste werd in leen uit
gegeven door het Kapittel van Oudmunster. 

De archieven vermelden behalve de door Plomp gesignaleerde De Pape 
ook nog een oudere Gerrit (= Gerard) de Pape, die in 1291 al overleden was. 

Diens zus te r M a r g a r e t h a , familiaris van he t Kapi t te l van Sint-Marie , schonk toen 
7 morgen land in Lopik aan het kapittel, onder voorwaarde van vruchtgebruik voor h a a r en 
twee k inde ren van Gerard Wit.49 Men krijgt de indruk dat deze Gerrit de Pape kapit telheer 
(op latere leeftijd?) was geweest en dat Margaretha (als weduwe?) hem binnen de kapit tel
g e m e e n s c h a p heeft verzorgd. (Of was zij de moeder van Gerard Wits twee k inde ren? 
Gerard Wit was proost van het Kapittel van Sint-Marie.) 

In 1307 was een Willaem Gerits Papensoen (= Willem de zoon van Gerrit 
of Gerard de Pape) borg voor zoengeld, dat verschuldigd was vanwege een 
doodslag waarbij aanzienlijke inwoners van Montfoort betrokken waren.50 

Gelet op de korte tijd tussen de vermeldingen in 1291 en 1307, moeten 
we hier denken aan een vader en twee zonen, waarbij de laatsten al ruim 
volwassen moeten zijn geweest. 

Later, in 1388, werd opnieuw een Willem de Paep genoemd, die een zoon 
was van een toen reeds overleden Gherit de Paep en op dat tijdstip nog 
onmondig.51 Zijn voogd deed in hetzelfde jaar afstand van de voogdij. Daar 
deze Willem al leenman was voor een Viaans leen van vier hoeven met 
gerecht en tiend, gelegen in Diemerbroek, waarnaar zijn geslacht zich ging 
noemen, stuiten we hier duidelijk op het moment van officieel volwassen 
worden van Willem, die verder zelfstandig zijn goed ging beheren. Zijn 
geboortejaar kunnen we bijgevolg stellen op 1367. 

Nemen we een gemiddelde generatieduur van 27,5 jaar aan, en letten we ook op de regel
mat ige naamsovergang Gerard - Willem en Willem - Gerard, dan pas t een s t amreeks van 
zes generat ies met een tijdsverloop van 5 x 27,5 jaar = 137 jaar chronologisch het best bij de 
hiervoor genoemde gegevens. Indien we niet van zes maar van vier generat ies u i tgaan , 
dan komen we op 3 x 45 j a a r en zo'n lange gemiddelde generat ieduur is onwaarschijnlijk 
in he t licht van hun toch wel hoge sociale positie (welke bijvoorbeeld valt af te leiden uit het 
feit da t in 1428 Ju t t e Willemsdr de Pape huwde met Roelof van Dongen. Deze was heer van 
Dongen en behoorde tot de Arkelse familiegroep).52 Drie à vier generaties per eeuw was in 
deze k r ingen vrij gewoon. 

De eerste Gerard de Pape moet dan omstreeks 1230 geboren zijn. Daar 
1227 het jaar moet zijn van het aantreden van een nieuwe burggraaf op 
Montfoort, komen we voor een zeer interessant probleem te staan, namelijk 
dat van het tijdstip van de afsplitsing uit het geslacht Von Randerath van de 
lijn Van Randerode van Montfoort en de lijn De Pape. 

Het is opvallend dat de namen Gerard en Willem kennelijk steeds in ere 
zijn gehouden. Het kan haast niet anders of zij moesten de herinnering 
levend houden aan voorouders binnen deze familietak.53 

De door Plomp ook genoemde familie Van der Oy (of Oye), la ter genaamd De Coter, 
kende deze naamstradi t ie niet, en kan op een andere wijze verwant zijn geweest met De 
P a p e - Van Diemerbroeck. Claes van Oy (genoemd in 1324) kan bijvoorbeeld gehuwd 
geweest zijn met een dochter van de oudste Gerard. Zijn kinderen zouden dan het wapen 
van moederszijde met afwijkende kleuren (die we niet kennen) hebben gebruikt. 
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Verwantschap van Gerard de Pape en de Van Randerodes 

We moeten hier benadrukken dat, hoewel wij nu aannemen dat de tussen 
1236 en 1244 optredende burggraaf Willem van Montfoort tot hetzelfde 
geslacht behoorde als waaruit Gozewijn en Dirk van Randerode stamden, 
dit in feite berust op maar twee constateringen: 

(1) Gozewijn en Dirk van Randerode waren neven van moederskant van 
bisschop Otto van Lippe en zijn door hem op hoge kerkelijke posten in het 
bisdom Utrecht geplaatst. Zeer plausibel is dat deze bisschop - gezien zijn 
politiek van het bevoordelen van eigen naaste familie54 - ook heeft voorzien in 
een opvolging van de ministeriale burggraaf Everard door een bisschoppe
lijk familielid: een vrije edelman uit het geslacht Von Randerath. Daar Ever
ard in 1227 sneuvelde en Willem van Montfoort pas in 1236 voor het eerst in 
de archieven wordt genoemd, is het de vraag of Willem in 1227 al opvolgde, of 
dat hij in of kort vóór 1236 zijn vader in Montfoort (en Kockengen?) opvolgde. 

(2) We kennen een uitspraak van burggraaf Jan II van Montfoort (uit het 
geslacht De Rover) uit 1448, dat de oude Van Diemerbroecks (met het schaak-
bordwapen) bloedverwanten waren van het aan de De Rovers voorafgegane 
burggravengeslacht.44 Dat zou ook een geschaakt wapen hebben gevoerd. 

Daar de Von Randeraths en de De Papes van Diemerbroeck beide een ge
schaakt veld in het familiewapen voerden (zie de Heraldische beschouwing, 
blz. 144 - 146) ligt de aanname voor de hand dat Gerard de Pape en Willem 
van Montfoort naaste verwanten zijn geweest van de Von Randeraths. 

Om na te gaan van welke aard de familierelatie waarschijnlijk is ge
weest, beschouwen we de uitspraak van Jan II van Montfoort als betrouw
baar. Hij zei het volgende over deze kwestie: "Item van de maechtal van 
Montfoort sijn afgecomen van broederscheydinghe ende pleghen in den 
lande van Wourden te woonen heeren van Diemerbrouck ende die werden 
van heer Hermans verdrift van Wourden verdreven, daer noch huyden ten 
daghe van woonen goede geachte mannen tot Rotterdam, ende verwapenen 
haer met een schaeckbordt wit ende swert".44 

De oudste Van Diemerbroecks, die nog de naam De Pape gebruikten, 
behoorden dus tot de maagschap van de oude burggraaf (eventueel burg
graven) en hadden hun uitgangspositie te danken aan een boedelschei
ding tussen de kinderen uit één gezin. Volgens de oude betekenis van het 
woord "broederscheydinghe" kan de boedelscheiding hebben plaatsgevonden 
tussen zoons én dochters van de burggraaf. 

Daar de leengoederen van het burggraafschap hoogstwaarschijnlijk fideï-
commissair55 (in dit geval: als niet-erfelijk achterleen) vererfden, en vreem
de families op deze wijze werden buitengesloten,56 moet een eventuele 
dochter hetzij door een belening gedurende hââr leven, dan wel door be
taling bij het overlijden van de erflater, zijn uitgeboedeld. 

Aangezien de familie De Pape in de directe omgeving van Montfoort 
kennelijk van aanzien was (zij waren bij herhaling borg voor de latere burg
graven; zij werden door dezen "neef genoemd 57), moet de oorspronkelijke 
familierelatie tussen De Pape en de burggraaf nauw zijn geweest. 

Daar het schaakbordwapen (althans de figuren daarvan) pas met de Von 
Randeraths onder bisschop Otto van Lippe in het Utrechtse gebied begon 
voor te komen, en Gerard de Pape en Willem van Montfoort generatie
genoten waren, kan het eigenlijk niet anders of de belangrijkste transactie 
van de "broederscheydinghe" moet hebben plaatsgevonden tussen Willem 
van Montfoort en zijn broer Gerard de Pape. 

Het is niet waarschijnlijk dat de De Papes op een andere wijze tot de maagschap van de 
b u r g g r a a f behoorden . Als de oudste Ge ra rd de Pape met een zus t e r van Wil lem v a n 
Montfoort getrouwd was, zou de familieband losser, de overdracht aan goederen minder en 
h e t familiewapen waarschijnlijk anders zijn geweest. 

Er zijn nog enige feiten die een broederlijke verwantschap aannemel i jk m a k e n . Daar
over meer in he t tweede deel van dit artikel, in het volgende nummer van dit tijdschrift. 
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Omdat de verdeling van goederen tussen Willem van Montfoort en Gerard 
de Pape voor de laatste ook enige bezittingen in de omgeving van Montfoort 
opleverde (wat afgeleid kan worden uit het latere bezit van de De Papes), 
moet ook de erflater deze goederen in bezit gehad hebben. Dat wil zeggen dat 
de laatstgenoemde eveneens in een nauwe betrekking met de toenmalige 
burggraaf gestaan moet hebben: hij was of de burggraaf zelf, die dan tot het 
geslacht Von Randerath/Van Randerode behoorde, of het was de burggravin 
(erfdochter van een vorige burggraaf?) die met een Van Randerode was 
gehuwd. 

In het eerste geval betrof het waarschijnlijk een jongere broer van Dirk en 
Gozewijn van Randerode, die zonen waren van Gerhard von Randerath. In 
het tweede geval moet de burggravin een dochter van de gesneuvelde burg
graaf Everard (van Weede) zijn geweest. Maar de naam Everard of Evert 
komt in het geslacht Van Montfoort niet voor en de naam Willem is bij de 
Van Weedes in elk geval later (uit de tijd rond 1230 is zeer weinig bekend) 
niet gangbaar. Volgens beweringen in de oude familiegeschiedenis van het 
geslacht Van Weede58 zouden zij uit het geslacht Van Amersfoort stammen, 
en ook daar is met betrekking tot de naam Willem geen aanknopingspunt te 
vinden. 

We mogen bijgevolg aannemen dat een Van Randerode, en wel een zoon 
van Gerhard von Randerath, de erflater is geweest, in de functie van burg
graaf, waardoor de naam Gerard bij zijn zoon verklaard is. 

Tussenbalans 

Uitgaande van het gegeven dat de oude geschiedenis van een groot deel 
van Kockengen nauw verbonden was met die van kasteel Montfoort, verdiep
ten we ons in de reeks opeenvolgende burggraven van Montfoort. In dat 
kader hebben we inmiddels het volgende geconstateerd: 
(1) Tussen burggraaf Everard van Weede (gesneuveld in 1227) en Willem van 
Montfoort (in de archieven genoemd vanaf 1236) heeft Montfoort een burg
graaf gehad wiens naam tot dusver niet in de archieven is teruggevonden. 
(2) In de eerste helft van de 13de eeuw waren verscheidene bisschoppen van 
Utrecht van Duitse herkomst. Zij regelden dat veel familieleden op belang
rijke posities binnen het bisdom terecht kwamen. Daaronder de broers Dirk 
van Randerode, die in 1217 proost werd van het Utrechtse Domkapittel, en 
Gozewijn van Randerode, sedert 1224 proost van het Kapittel van Sint-Jan te 
Utrecht, die verwant waren aan de Utrechtse bisschoppen Dirk van Ahr en 
Otto van Lippe. 
(3) Het Duitse geslacht Von Randerath, de Nederlandse Van Randerodes, 
Willem van Montfoort en de nakomelingen van Gerard de Pape voerden alle
maal een familiewapen met een schaakbord. De kleurverschillen duiden op 
onderlinge verwantschap in de zin van een stam met zijlijnen. 
(4) Willem van Montfoort en Gerard de Pape waren broers en verkregen hun 
bezittingen binnen het bisdom Utrecht uit hun vaders nalatenschap, via een 
boedelscheiding. Die vader van Willem en Gerard moet sedert 1227 burg
graafvan Montfoort zijn geweest, stamde uit het geslacht Von Randerath en 
was een broer van Dirk en Gozewijn van Randerode. Hij was een vrije edel
man, geen ministeriaal (onvrije dienstadel waarvan de vroegere bisschop
pen van Utrecht veelvuldig gebruik maakten). 
(5) Odilia van Montfoort, moeder van Hendrik de Rover, was dus ook een Van 
Randerode van Montfoort. Om meer duidelijkheid te krijgen over het ont
staan van het Kockengen-Montfoortsgerecht zullen we ons bijgevolg nog ver
der in de Montfoortse tak van de familie Van Randerode moeten verdiepen. 

Dat doen we in het tweede deel van dit artikel, waarin de naam van de 
eerste Montfoortse Van Randerode, zijn echtgenote en de huwelijkspartner 
van hun zoon Willem aan de orde zullen komen. 
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Geschichte des unteren Rheingebietes. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und 
Umgegend, LXXXIX. Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Geldern, XXXIII + 434 blz., 
daarin vooral blz. 380 - 385. Ook: Plomp, 1974, blz. 15 en door hem aangehaalde bronnen. 

12 A. Matthaeus , 1698 - 1738. Veteris aevi analecta. Amsterdam (1698 - 1710), Den Haag (1738), deel I X 
blz. 338. G. Dumbar, 1719 - 1722. Analecta. Deventer, 3 delen, daarvan deel 2, blz. 228 e.v. H.P. Schaap, 
1954. De slag bij Ane (27 juli 1227). Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 1954, blz. 131 e.v. 

13 Onde rgeb rach t bij h e t Koninkli jk Neder l ands Genootschap voor Ges lach t - en W a p e n k u n d e , 
's-Gravenhage; nu aldaar in beheer bij het Centraal Bureau voor Genealogie. 

14 D. Schwennicke (Red.) , 1979. Europäische S t ammta fe ln . S t a m m t a f e l n zur Gesch ich te der 
Europäischen Staaten. Neue Folge, Band VII. Familien des alten Lotharingien II. J A . Stargardt , 
Marburg, Tafel 140: Die Grafen von Ahr . . . ; Tafel 159: Die Herren von Randera th . 

15 Verzameling Van Buchel/Booth (Het Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 173, 
blz. 839 en inv. nr. 31, fol. 47 verso. Van Buchet noemt hem Gerardus Walterus . 
Het gebruik van de barensteel is wat verwarrend. Vaak kwam deze voor in het wapen van de zoon die 
het eerst voor opvolging in aanmerking kwam, die dan de barensteel liet vervallen zodra hij opvolgde. 
Maar er zijn uitzonderingen, zoals bij het geslacht Van Nijenrode, gesticht door een jongere zoon van 
het geslacht Van Ruwiel; zij voerden het wapen van Ruwiel met een barensteel totdat de hoofdlijn van 
de Van Ruwiels uitstierf. Hetzelfde deed zich voor bij Van Brederode, waar de nakomelingen van een 
jongere zoon uit het Hollandse gravenhuis de barensteel bleven voeren. 

16 A.J. Maris , 1953. Bijdrage tot de geschiedenis van Montfoort. Jaarboekje 1953 van Oud-Utrecht , 
blz. 110-129. 

17 F. Ketner, 1974. De elect J a n van Nassau en zijn tijd. In: F. Ketner, Stichtse Studiën. Rijksarchief 
Utrecht, blz. 63 - 85, in het bijzonder blz. 75. 

18 Plomp, 1974, blz. 16 -17 . 
19 C. Pijnacker Hordijk, 1899. Iets over den elect Gosewijn van Utrecht. Bijdragen voor Vaderlandsche 

Geschiedenis en Oudheidkunde, Derde Reeks, deel 10, 2de gedeelte, blz. 185 - 204. 
20 J. Renaud, 1995. Abcoude. In: B. Olde Meierink et al. (Red.), Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht. 

Uitgeverij Matrijs, Utrecht, blz. 96 -102, in het bijzonder blz. 96. 
21 F. Doeleman, 1982. De Heerschappij van de Proost van Sint J a n in de Middeleeuwen, 1085 - 1594. 

Stichtse Historische Reeks, 6. De Walburg Pers, Zutphen, 208 blz. 
22 Deze s taa t afgedrukt in de Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, deel 38, blz. 12 - 1 3 . 
23 Deze vindt u woordelijk weergegeven in het artikel van Pijnacker Hordijk en is ook te vinden als nr. 

1269 in F. Ketner (Red.), 1949. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel III, 1249 - 12€7. 
Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf, 's-Gravenhage, 512 blz. 

24 K. Heeringa (Red.), 1940. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel II. Rijksuitgeverij, 
's-Gravenhage, 646 blz. Daarin nr. 645 op blz. 108 - 109. 

25 Schwennicke, 1979, Tafel 140 en 159. Heeringa, 1940, Oorkondenboek deel II, blz. 385. 
26 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel II, nr. 1126 op blz. 467. 
27 Zie Schwennicke, 1979, Tafel 159. 
28 K.F. Werner, 1977. Liëns de parenté et noms de personne. Un problème historique et méthodologique. 

In: G. Duby en L. le Goff (Red.), Famille et parenté dans l'occident médiéval. Actes du Colloque de 
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Par i s (6 - 8 Ju in 1974) / Collection de l'Ecole Française de Rome, 30. Uitgegeven door de Ecole 
Française de Rome, Palais Farnese, Rome, blz. 13 - 18 en 25 - 40; daarvan vooral biz. 27 - 32 en 38. 
Werner is een specialist betreffende de West-Duitse adel in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. 

29 G. von Eppstein en M. Staercke, 1936. Prins Bernhard. Het vorstelijk huis zur Lippe-Biesterfeld. 
A.W. Bruna, Utrecht, 2de druk, 192 blz., hierin in het bijzonder blz. 13 - 20. 

30 Schiffer, 1988, blz. 299. C. Pijnacker Hordijk, 1911/12. Lijsten der Utrechtse prelaten vóór 1300. 
Nederlands Archievenblad, jaargang 20, blz. 18 - 56, 63 -103 en 185 - 210; daarbinnen blz. 67. 

31 Het Wapenboek van de Heraut Gelre is een handschrift bestaande uit 123 vellen pe rkament , 
waarmee omstreeks 1395 werd begonnen. De laatste gedateerde toevoeging is van 1405, maar de 
herau t Gelre heeft er waarschijnlijk nog bijna een decennium langer, tot zijn dood, aan gewerkt. Het 
boek bevat meer dan 1800 wapens. Het woord heraut komt van het oud-Franse hiraut , dat in nage
noeg alle Europese talen werd overgenomen, en duidde in oorsprong een specialist aan op het gebied 
van ridderlijke tradities en ceremonieën en in het organiseren van toernooien; hij tekende de wapens 
op van deelnemers aan toernooien en veldtochten en was bijgevolg deskundig in het herkennen van 
de symbolen van geslachten en de verklaring daarvan. Ook schreef hij gedichten over voorbeeldige 
ridders. De heraut Gelre (circa 1345 - 1414) was oorspronkelijk in dienst van de hertog van Gelre 
(vandaar zijn naam) maar later in die van de Beierse graaf van Holland (hij werd toen heraut Beieren 
genoemd). Zie: W. van Anrooij, 1990. Spiegel van Ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes . 
Prometheus, Amsterdam (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen, nr. 1), 316 blz.; 
vooral blz. 78 - 104. 

32 J a n van Helmont, 1992. Gelre (het handschrift) B.R. Ms. 15652-56. Uitgeverij J a n van Helmont, 
Leuven, 383 blz., in het bijzonder blz. 202 en 343 (nr. 1129). 

33 In de kleurbeschrijving zijn de gebruikelijke heraldische termen toegepast: zilver = wit, goud = geel, 
azuur = blauw, keel = rood en sabel = zwart. 

34 Van Helmont, 1992, blz. 178 en 332 (nr. 890). 
35 Merlet is de heraldische term voor een vogeltje zonder bek en poten. 
36 J a n van Helmont, 1994. Armorial de Huldenberg. Uitgeverij J a n van Helmont, Leuven, 70 blz., in het 

bijzonder blz. 20 (nr. 34) en 56. 
37 Plomp, 1974, blz. 19, aldaar noot 44. 
38 Plomp, 1974, blz. 19, wapenboekje van Gaspar van Bruxelles, ca. 1569. 
39 In de heraldiek of wapenkunde bezigt men bij wapenbeschrijvingen de begrippen "heraldisch links", 

dat is links gezien vanuit de wapendrager, dus voor de toeschouwer rechts, en "heraldisch rechts", wat 
voor de toeschouwer links is. 

40 Verzameling Van Buchel/Booth, inv. nr. 170, blz. 509. 
41 Verzameling Van Buchel/Booth, inv. nr. 174, blz. 982 (zegel van Dire die Coter in 1398), inv. nr. 170, 

blz. 509 (zegel van Geerlof die Paep en zoon Willem in 1432), inv. nr. 169, blz. 482 (zegel van Willem 
van Diemerbrouck in 1458). 

42 C. Butkens, 1626. Annales généalogiques de la maison de Lynden. Anvers, 380 blz. + 143 blz. preuves, 
in het bijzonder blz. 44. 

43 G.A. Seyler, 1890. Geschichte der Heraldik (Wappenwesen, Wappenkunst , Wappenwissenschaft). 
Gepubliceerd als Band A van J . Siebmacher's groszes Wappenbuch. Reprografischer Nachdruck 
1970, Bauer & Raspe, Neustadt an der Aisch, X + 872 blz. + 14 Bildtafeln, in het bijzonder blz. 233 - 237: 
"da bei der Fa rbenverkehrung in der Regel nur eine Tinctur geänder t wurde" (blz. 233). He t 
voorbeeld van kleurverandering slaat op het geslacht van Paltsgraven Von Tübingen. Een mooier 
voorbeeld, omdat het een geschakeerd wapen betreft, is het geslachtswapen van de familie Von 
Spanheim (zie ook Afbeelding 2 in ons artikel, blz. 145). Bij de heraut Gelre vinden we de kleuren die 
de diverse takken van dat geslacht voerden. Seyler (1890, blz. 236) zegt dat omstreeks 1230 de zo
genaamde "Starkenberger" lijn en de "Kreutznacher" lijn ontstonden, waarbij een kleurverandering 
werd toegepast in het oorspronkelijke wapen. Hij verwisselde abusievelijk de twee takken, maar uit de 
beschrijvingen van de heraut Gelre valt op te maken dat de oorspronkelijke kleuren waren: goud -
keel, waarna de splitsing in takken werd aangegeven door het voeren van de kleuren zilver - keel bij 
de tak Starkenberg en goud - azuur bij de tak Kreutznach, steeds geschakeerd in 5 rijen en 4 kolom
men. Zie ook: Van Helmont, 1992, fol. 27 (nrs. 22 en 27) en blz. 371 (nr. 1720) en 372 (nr. 1745). 

44 Plomp, 1974, blz. 19. 
45 Plomp, 1974, blz. 18 -19 . 
46 Zie: J.C. Kort, 1986. De leenhoven van de heren van Vianen. IV. De lenen van Dolre. Ons Voorgeslacht. 

Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, jaargang 41, nr. 359, blz. 224 - 279, in 
het bijzonder blz. 228 - 230. 

47 Verzameling Van Buchel/Booth, inv. nr. 170, blz. 509 en F. Ketner (Red.), 1959b. Oorkondenboek van 
het Sticht Utrecht tot 1301. Deel V, Tweede Stuk, jaren 1296 - 1301 en Supplement. Staatsdrukkerij en 
Uitgeverijbedrij f, 's-Gravenhage, blz. 281 - 637; daarin nr. 2875 op blz. 367 - 368. 

48 A.A. Manten , 1996. Oude geschiedenis van Kockengen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
j aa rgang 11, nr. 1, blz. 43 - 50, in het bijzonder blz. 46, 47. 

49 F. Ketner(Red.), 1959a. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel V, Eerste Stuk, jaren 1291 
-1296. Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrij f, 's-Gravenhage, xxxix + 280 blz.; hierin nr. 2464 op blz. 4. 
Een familiaris is iemand die in een klooster woont en daar dienstbaar is zonder de geloften te hebben 
afgelegd. 

50 Het slachtoffer was Dirk van Lynden. Zie: P.W.A. Immink en A.J. Maris, 1969. Registrum Guidonis. 
Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht (1301 - 1317). Met 
a a n s l u i t e n d e s t u k k e n to t 1320. Werken der Vereenig ing tot Ui tgaaf der B r o n n e n van he t 
Oud-Vaderlandsche Recht, Derde Reeks, No. 23. Kemink en Zoon, Utrecht, 319 blz.; hierin blz. 47 
(fol. 81 in het origineel = 1307). Ook: Plomp, 1974, blz. 18. Deze Dirk van Lynden was dus waarschijn
lijk goed bekend in de woonstreek van de Van Linschotens en de De Papes! 

51 Plomp, 1974, blz. 18 en blz. 23 noten 27 en 28. 
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52 A.W.E. Dek, 1966. Bijdragen tot de genealogie van het geslacht Van Arkel, bewerkt naa r aanteke
ningen van t J .P. de Man. De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, jaargang 83, kolommen 272 - 290, 301 - 327, 340 - 360 
en 376 - 402. Daarbinnen de kolommen 388 - 402, in het bijzonder 389 - 390, 392 en 395 - 396. 

53 De opeenvolgende Gerards en Willems, door Plomp in zijn artikel vermeld, la ten zich allen met een 
beredeneerde gemiddelde generatieduur chronologisch rangschikken. 

54 Schiffer, 1988, blz. 364,365 en 388. 
55 Fideï-commis is een tes tamentaire beschikking die s tamt uit het latere Romeinse recht en in de 

Neder landen en elders is overgenomen. Hij werd vooral door adellijke families toegepast om de 
stamgoederen blijvend in de familie te houden. 

56 Deze erfrechtconstructie kan door bisschop Otto van Lippe uit zijn geboorteland zijn meegebracht. 
Zeker voor de kerngoederen van het burchtleen was het een absolute noodzaak (om de militaire taken 
te kunnen blijven bekostigen). 

57 V e r z a m e l i n g Van Buchel/Booth, inv. n r . 174, blz. 982: "Gerr i t v a n Diemerb roeck word t v a n 
Burchgrave van Montfoort neve genoemt en verlijdt met een hoeve landts in Diemerbroeck, die sijn 
ouders van lange ouden jaren van hofstede van Montfoort te leen gehouden hebben. A° 1470". 

58 Familiearchief Van Weede (Het Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 4, fol. 3 en 
de ongenummerde tabelbladen voorin. Bij de Van Amersfoorts is de naam Evert gangbaar . 

Kraayenestersluis zal worden gerestaureerd 
Het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. is teruggekomen op zijn 

besluit de in slechte staat verkerende Kraayenestersluis, bij de uitmonding van het 
Tienhovens Kanaal (vroeger de Vaart) in de Vecht, om financiële redenen te sluiten 
en na dempen te vervangen door een overtoom (een soort overhaal) voor kleinere 
schepen. Het schap erkent thans dat prijs wordt gesteld op behoud van de door
vaart, dat de sluis monumentale waarde heeft en dat een in 1650 aan de ingezete
nen van Breukeleveen en Tienhoven toegekend eeuwigdurend recht van doorvaart 
nog steeds van kracht is (zie over dit laatste jaargang 13, nr. 1 [maart 1998], blz. 4 - 9 
van dit tijdschrift). De sluis zal worden hersteld en daarna weer als schutsluis in 
gebruik worden genomen, maar onduidelijk is nog wanneer met het werk wordt 
begonnen. De Rijksoverheid is bereid de restauratie met een subsidie te steunen. 

Gidsen voor genealogisch en huizenonderzoek 
Het Utrechts Archief en de Stichting Stichtse Geschiedenis zijn samen, onder de 

titel Trajecten door Utrecht, een reeks handige en laaggeprijsde (ƒ 9,95) boekwerk
jes begonnen ten dienste van amateuronderzoekers op het gebied van de geschied
beoefening. Daarin zijn de eerste twee deeltjes inmiddels verschenen. 

De eerste heeft als titel en ondertitel: Huizen vol historie. Gids voor huizen
onderzoek in de provincie Utrecht en werd samengesteld door J.C.M. Pennings, 
A. Pietersma en F. Vogelzang (ISBN 90-76366-01-2; 59 blz., formaat 22 x 22 cm). Het 
vertelt hoe de namen van de opeenvolgende eigenaren en bewoners van een huis 
gevonden kunnen worden en de bouwgeschiedenis kan worden achterhaald; dit 
alles met veel verwijzingen naar bronnenmateriaal, tips en waarschuwingen. 

Het tweede boekje is Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de 
provincie Utrecht. Deze titel komt van de oude uitdrukking "van aver tot aver", die 
wij kennen als "van haver tot gort" en die betekent "van ouder op ouder". Au trice is 
E.W.A. Elenbaas-Bunschoten, die tevens gebruik kon maken van tekstbijdragen 
van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang. De opzet is vergelijkbaar met 
die van de eerste gids. Ook hier veel praktische informatie over geschikt bronnen
materiaal, onderverdeeld naar administraties van vóór 1811 en van daarna. Deze 
gids telt 54 blz. en heeft het Internationaal Standaard Boek Nummer 90-76366-02-0. 

Beginnende onderzoekers hebben aan deze gidsen een uitstekende springplank, 
maar ook mensen met al enige ervaring kunnen er nuttige informatie uit opdoen. 
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De Kockengense kunstschilder Cor van Oei 
(1899 - 1979) 

Wout Hoogendoorn 
Ooievaarsbek 34, 3621 TG Breukelen 

Vanaf 1965 tot aan zijn overlijden in maart 1979 woonde Cor van Oei met 
zijn vrouw Nel aan de Van Schaardenburgweg 14 in Kockengen (Afbeelding 
1). Voor die tijd waren zij ook al vaak in Kockengen te vinden; vooral 's win
ters lagen zij daar meermalen met hun woonboot De Sonnevaert. 

Onder de bewoners van ons weide- en watergebied is Cor van Oei vooral 
bekend als schilder van weidse landschappen met pittoreske bruggetjes, 
karakteristieke molens en boerderijen en grillige boompartijen. Dergelijke 
sfeervolle beelden waren in Kockengen, Kamerik, Wilnis, Zegveld en 
elders in deze omstreken ruim voorhanden en werden dan ook veelvuldig 
door Van Oei via zijn schilderijen vereeuwigd. Tientallen nog herkenbare 
plekjes, maar ook diverse die helaas voorgoed verdwenen zijn. Veel oudere 
Kockenezen zullen zich ook Van Oei zelf herinneren, zittend bij het water of 
langs de weg, met zijn schildersezel voor zich. 

Geluksgevoel ging vóór opbrengsten 

Cor van Oei schilderde met veel liefde en bewondering voor de natuur en 
de schepping. "In mijn schilderijen wil ik getuigen van mijn bewondering 
voor wat God heeft gemaakt. Zoals God de wereld geschapen heeft, heb je je 
handen eraan vol", zei hij in een interview in het Utrechts Nieuwsblad van 
28 november 1969. De onderwerpen voor zijn schilderijen werden altijd goed 
bestudeerd om alles zo natuurgetrouw mogelijk te kunnen weergeven. Zelfs 
kleine afwijkingen van de werkelijkheid konden hem ergeren. Als geheu
gensteuntjes voor het afwerken van zijn schilderijen en voor de topografi
sche juistheid gebruikte hij foto's. Ook aan zijn vrouw Nel had hij veel 
steun. Zij ging bijna altijd mee als er een nieuw onderwerp bestudeerd 
moest worden en was vooral goed in het onthouden van de juiste kleuren. 

In het begin heeft Van Oei veel vrij geschilderd, naar eigen inzicht. Zo'n 
40 jaar zwierf hij met zijn achtereenvolgende vrouwen op de door hem zelf 
gebouwde woonboot De Sonnevaert over de Nederlandse binnenwateren. 
Riviergezichten maakte hij graag, zoals zijn "Gezicht op de Waal bij Wou-
drichem" (ongedateerd), "De Greft in de lente" uit 1947 (de Greft is een 
waterloop tussen Woerden en Woerdense Verlaat) en "Heicop in de winter" 
uit 1959, om maar een drietal voorbeelden te noemen. Vooral aan de om
geving van Woudrichem en Brakel had hij zijn hart verpand. In het land van 
Maas en Waal was hij het liefst en talloze schilderijen getuigen daarvan. 

Hij sprak ook graag over de natuur en vooral over het rivierenlandschap. Dan be
gonnen zijn ogen te glunderen. Lichtblauwe ogen - de kleur van de Hollandse hemel - met 
pupillen als speldenknoppen. "Misschien komt dat wel door het vele turen in de wijde 
verten, over de brede rivieren, blinkend in het zonlicht", antwoordde hij desgevraagd een 
verslaggever van de Delftsche Courant (12 augustus 1968). 

Contact met andere kunstschilders had Van Oei nauwelijks. De moderne 
schilderkunst zei hem niets. Relaties met jonge schilders onderhield hij 
niet; hun manier van schilderen kon hem niet boeien. "Men koopt een kistje 
met verf en zegt ik ben schilder, maar dat is het niet" is een van zijn bekende 
uitspraken. Een ouderwets schilderij, dat vond hij mooi. Een schilderij 
waaraan met zorg en aandacht was gewerkt, met een goede vlakverdeling 
en compositie en gebruik van de juiste kleuren, daar kon hij van genieten. 
Een schilderij van Cor van Oei, "een echte Van Oei", valt op door z'n herken-
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Afb. 1. Cor van Oei in zijn woning aan de Van Schaa rdenburgweg 14 te Kockengen . 
Alhoewel een vaste verblijfplaats niet zijn eerste keus was, heeft hij daar toch me t plezier 
gewoond. Op de ezel he t schilderij: "Langs de Greft. Grechtkade met fluitekruid". (Foto
archief Voormalige Gemeente Kockengen.) 

baarheid, met aandacht voor detail en de sfeer van het landschap, levens
echte waterpartijen en sprekende blauwe luchten. Hij gebruikte graag wat 
hij noemde "feestelijke en blije" kleuren. Hij werkte niet met grove penseel
streken, maar uiterst precies. Zijn werk is tussen honderden andere schil
derijen snel te herkennen. Voor Van Oei was schilderen vooral liefde voor 
natuur en landschap, een hobby en een invulling van zijn leven. "Je moet 
als kunstschilder er wat voor over hebben dan maak je de mooiste dingen", 
zei hij tegen een journalist (Utrechts Nieuwsblad 28 november 1969). 

Daarnaast moest er ook de kost mee verdiend worden, want het mocht 
dan zo zijn dat "geluksgevoel gaat voor opbrengsten" (Van Oei, geciteerd in 
het Utrechts Nieuwsblad van 3 november 1972), toch kon ook hij van dat ge
luksgevoel alleen niet leven en eten. Daarom moest er zo nu en dan wel een 
schilderij verkocht worden en dat vond hij niet altijd even gemakkelijk. Toch 
heeft hij zich steeds als onafhankelijke schilder kunnen redden; subsidies 
heeft hij altijd geweigerd. Ook van de toenmalige contraprestatieregeling 
moest hij niets hebben: "Het wordt de jongeren veel te gemakkelijk gemaakt, 
ze knoeien maar wat aan om de subsidie te kunnen krijgen". In opdracht 
van diverse gemeentebesturen en particulieren schilderde hij ook veel 
dorps- en stadsgezichten. 

De opdrachten die hij van particulieren kreeg, waren niet altijd zo dat ze door de n a a r 
vri jheid s t revende schilder Van Oei met veel en thous iasme werden ui tgevoerd. De op
drachtgever wilde dan te veel een plaatje naar zijn zin, geen onderwerp. Het schi lders tuk 
moest bijvoorbeeld een blijvende her inner ing zijn voor de man die de boerderij zelf hele
maal opgeknapt had . Maar desondanks werd de opdracht met zijn kenmerkende precisie 
uitgevoerd en elk raampje en bloemetje zorgvuldig gepenseeld. 
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Aft). 2. "De Brug", geschilderd in de ja ren 1950. Op de voorgrond de oude brug over de 
Heicop tegenover de Nieuwstraat en de Drie Stammenweg en op de achtergrond de oude 
ophaalbrug tussen de Kerkweg en de Verlengde Kerkweg, de Jul ianabrug, ook wel genoemd 
de b r u g bij de Tuch t (een oud s iga renmagaz i jn ) . Deze bruggen zijn in 1964 u i t h e t 
Kockengense dorpsbeeld verdwenen. De huidige brug bij de Nieuwstraat is van 1975 en is 
t h a n s de enige ophaalbrug in de dorpskern; begin jaren 1950 waren er nog vijf. (De repro
duct ies in Afb. 2 - 6 zijn ontleend aan dia's in h e t Foto-archief Voormalige Gemeente 
Kockengen, die grat is in foto-afdrukken van de juiste kleur werden omgezet door Foto De 
Graaf, Breukelen . ) 

De laatste 15 jaar van zijn leven hadden zijn schilderijen veelal bepaalde 
aspecten van het westelijk weidegebied als onderwerp: de slootjes, de 
weilanden en de riviertjes Bijleveld, Heicop en Greft. Hij woonde toen in 
Kockengen en trok er met de fiets op uit, meestal vergezeld door zijn vrouw. 

Veel plekjes die Van Oei geschilderd heeft, zijn er niet meer; door ruil
verkaveling of sloop/renovatie is veel veranderd of verdwenen. Een groot deel 
van zijn werk is dan ook van geschiedkundige waarde; het toont ons hoe 
snel de omgeving om ons heen verandert. 

In veel gemeentehuizen in onze omgeving zijn of waren werken van Van Oei aan
wezig, zo ook dest i jds in he t gemeentehuis van Kockengen (nu ondergebrach t in h e t 
gemeentehuis Boom en Bosch te Breukelen). Van het toenmalige gemeentebestuur kreeg 
hij, in he t begin van de ja ren '60, de opdracht een serie van zes schilderijen te maken van 
plekken die op de nominat ie stonden om gewijzigd te worden. Daa rna volgde mins t ens 
eens per j a a r een opdracht om een bepaald stukje van Kockengen of omgeving vast te 
leggen. Van Oei had daarbij de volledige vrijheid om zich in zijn kunstwerk uit te leven. 
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Afb. 3. Schilderij de "Kwakelbrug", de ophaalbrug over de Bijleveld aan de Wagendi jk -
hoek Meentweg, met woonhuis 't Fort. Brug en huis zijn in 1969 gesloopt wegens de aanleg 
van de provinciale weg T 27. De brug in de T 27 over Heicop en Bijleveld ligt nu op de plaats 
van deze kwakelbrug. Het woonhuis stond tussen beide waterlopen in. 

De zorg voor het schilderij hield niet op bij de laatste penseelstreek en de oplevering. Het 
kwam ook heel vaak voor dat Cor van Oei de schilderstukken weer mee n a a r hu is nam om 
ze la ter netjes schoongemaakt weer terug te brengen. Het was dan: "Burgemeester, er zit 
zoveel rookaanslag op, ik zal ze meenemen" (Utrechts Nieuwsblad 3 november 1972). 

Cor van Oei was behalve kunstschilder ook een knap restaurateur. Voor 
Jhr Mr W.C. van Wyck, burgemeester van Kockengen van 1952 tot 1969, heeft 
Van Oei in de loop der jaren veel karweitjes opgeknapt, onder andere res
tauratiewerk van schilderijen en beeldjes. Van Wyck was een groot kunst
kenner en -liefhebber. Van Oei ontdekte tijdens het schoonmaken van een 
sterk vervuild schilderij van Van Wyck de signatuur van de beroemde Hol
landse schilder van zeeslagen, Albert Cuyp. Van Wyck kreeg uit Engeland 
een bod van ƒ 150000,- op dit schilderij, maar ging daar niet op in omdat hij 
vond dat het schilderij in Nederland moest blijven. 

Een van de opvallendste eigenschappen van Van Oei was zijn eenvoud 
en bescheidenheid. Hij was een echte artiest, maar gedroeg zich niet als zo
danig. Zijn bescheidenheid is ook zichtbaar in de signering van zijn schilde
rijen: onopvallend en verweven in het motief. Je moet er echt naar zoeken. 

V a n Oei was altijd oprecht en eerli jk in zijn m e n i n g , a ls hem d a a r n a a r werd g e v r a a g d . 
Ook was hij zeer kri t isch voor zichzelf. Het resul taa t was niet snel n a a r zijn zin, altijd 
vond hij dat er nog wel iets aan zijn werk was te verbeteren. De afwerking kon hem nie t 
nauwkeur ig genoeg zijn. Als men een werk waardeerde, was hij daar toch echt blij mee . 
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Afb. 4. Schilderij "Wagendijk in de winter". De boerderij l inks is Wagendijk 16, 
Kockengen. Op de voorgrond het bruggetje over de molenvliet, het afvoerkanaal van de 
Kockengense molen. Deze brug is later vervangen door een duiker. 

De vrijheid van de Zon en de Vaart 

Cor van Oei werd op 25 september 1899 in Delft geboren. Hij ging daar 
naa r de ambachtsschool en enige jaren naar de MTS, afdeling bouwkunde. 
Tussen 1916 en 1918 nam hij lessen bij de kunstschilders Bongers en Van 
Rol. De laatste is bekend geworden door zijn illustraties in Verkade-albums. 

Vanaf 1920 s tudeerde hij enige tijd decoratieve kuns t aan de Haagse 
Kunstacademie. Vervolgens verbleef hij in 1923/24 een j aa r in Italië, waar 
hij met twee vrienden op één kamertje woonde voor ƒ 7,50 per week. Het was 
een sobere, maar romantische tijd. Voor de Delftsche Courant schreef hij 
reisbrieven, wat ƒ 5,- per brief opleverde, een voor die tijd mooi bedrag. 

Na twee korte studiereizen naar Frankrijk en Oostenrijk "vestigde" Van 
Oei zich in 1927 definitief in Nederland. Hij was op 5 mei 1926 met Elisabeth 
van de Wal getrouwd; dat huwelijk is reeds op 14 juli 1930 ontbonden. 

Terug in Delft, aan de Westvest, besloot hij een woonboot te gaan bouwen. 
Hij werkte er een j aa r aan. Daarbij kon hij echter het schilderen niet ver
waarlozen, want hij moest portret ten maken om in ruil daarvoor hout voor 
zijn boot te krijgen. Met deze woonboot, die hij veelzeggend De Sonnevaert 
noemde, zwierf hij 40 j aa r over de Hollandse binnenwateren. Hij heeft zo het 
hele land doorkruist en goed leren kennen. In het begin keerde hij 's win
ters nog wel eens terug naar Delft en lag dan afgemeerd aan de Geer. Later 
was hij 's winters vooral in de omgeving van Kockengen te vinden. In de 
oorlogsjaren lag hij met De Sonnevaert in de buurt van Monnickendam. 

Cor van Oei hertrouwde op 25 oktober 1940 met Mechelina (Lientje) van 
Renswoude, afkomstig uit Delft. De eerste jaren waren moeilijk en sober, 
vanwege zijn ideaal om vrij te zijn en te schilderen. Hij wilde zich niet 
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Afb. 5. Schilderij "De oude werf". Deze oude boerderij stond op de p laa ts van de huidige 
woningen Korte Kerkweg 12 en 13 te Kockengen. De laatste jaren was he t pand opgedeeld in 
vijf afzonderlijke woningen. In 1967 werd het toen ongeveer 200 j aa r oude pand, da t in 
slechte s taa t verkeerde en ten dele al onbewoonbaar was, gesloopt. Het gemeentebestuur van 
Kockengen heeft nog geprobeerd de boerderij te behouden en er een oudheidkamer/streek
m u s e u m te ves t igen , m a a r door geldgebrek bij de r i jk smonumentenzorg was d a t n i e t 
haa lbaa r . Op de voorgrond bouwmaterialen van de eigenaar, a annemer G.L. Koren. 

binden door het aanvaarden van een vaste betrekking. Met zijn tweede 
vrouw was hij, ondanks de eenvoud van hun leven, gelukkig. Samen zwier
ven ze veel over de Maas en de Waal in de buurt van Woudrichem. Het was 
dan ook een hele slag toen Lientje op 15 september 1952 overleed. Op het 
kerkhof in Nieuwpoort aan de Lek, tegenover Schoonhoven, heeft hij haar 
achter moeten laten. Hoewel het moeilijk was deze klap te boven te komen, 
leerde hij toch het verlies te aanvaarden. Hij trouwde op 14 oktober 1954 voor 
de derde keer, ditmaal met Petronella Wilhelmina (Nel) Verwer, geboren op 
20 april 1906 in Krommenie. Hun huwelijk werd in het gemeentehuis van 
Alkmaar voltrokken. Cor en Nel beleefden samen nog vele goede jaren. 

Ook zakelijk braken er betere tijden aan; hij had veel succes met zijn 
schilderijen op tentoonstellingen. Vooral de tentoonstelling in Nieuwkoop in 
1965 was een groot succes. Deze toonde 23 werken van Van Oei, waarvan een 
deel te koop was. De prijzen varieerden van ƒ 125,- tot ƒ 750,- voor "De 
Magere Brug te Amsterdam". 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 3, 1998 



159 

Onder de bezoekers was een Amerikaan die zelfs ƒ 1000,- wilde betalen voor een schil
derij da t toen echter al, voor een lager bedrag, aan de Gemeente Kamerik was verkocht. 

In die periode kwamen ook de opdrachten van diverse gemeentebesturen, onder andere 
van Kockengen, Wilnis, Zegveld, Kamerik en Woerden. 

De Zon ging onder en de Vaart er uit 

In 1965 kwam er een einde aan de bijna 40-jarige twee-eenheid van Cor 
van Oei en De Sonnevaert. Zijn leeftijd ging meetellen, het bij naburige 
huizen water halen, bijten hakken in het ijs en dergelijke werden steeds 
moeilijker. 

Ooit heeft de Kockengense brandweer moeten helpen om De Sonnevaert uit he t ijs te 
krijgen. "Nooit meer Kockengen", moet hij toen gezegd hebben. Ook bij storm was he t geen 
lolletje: "We gingen vaak gekleed naar bed". Het werd met zo'n woonscheepje ook s teeds 
gevaarl i jker op de grote rivieren. 

De n ieuwe verorden ing van de provincie Ut rech t , die he t onmogelijk m a a k t e nog 
langer met een woonboot van her naar der te gaan, deed Van Oei besluiten De Sonnevaert te 
verkopen. Het was een heel moeilijke en zware beslissing. De verkoop en het ver la ten van 
zijn woonboot zou hij la ter de vijf slechtste dagen van zijn leven noemen. Maar de boot 
werd verbouwd en herbergde daa rna andere mensen, "volksmensen" zei hij , en was zijn 
Sonnevaert niet meer. Hij was ook te oud geworden voor het zwerversbestaan. 

Hoewel zijn voorkeur uitging naar een woning aan de rivier, in Brakel of 
Ochten bijvoorbeeld, bracht het lot hem in Kockengen. Het gemeentebestuur 
bood hem een flatje aan op de Van Schaardenburgweg, met (toen nog) vrij 
uitzicht op de polder. 

Burgemeester H. van de Gronde sloeg op vrijdag 26 februari 1971 de eerste paal aan wat 
t h a n s de Beatr ixweg is, he t begin van de real isat ie van een nieuw ui tbreidingsplan in 
Kockengen . Er k w a m e n 130 woningen in h e t bes t emmingsp lan "Groenlust 1966", en 
daarmee was voor Van Oei en zijn vrouw het vrije uitzicht over de polder verdwenen. 

Cor van Oei en zijn vrouw Nel hebben zich verzoend met hun vaste 
standplaats in Kockengen. Er kwam een einde aan het schilderen van 
riviergezichten, maar hij maakte des te meer dorpsgezichten. Niet meer 
zwerven per boot, maar op de fiets. "Mijn vrouw gaat bijna altijd mee, om 
op te letten dat ik niet overreden word en om de kleuren te onthouden" 
(Utrechts Nieuwsblad 3 november 1972). Zo leidden ze een sober maar geluk
kig bestaan, met hun AOW en enige inkomsten uit de verkoop van schilde
rijen. De aanschaf van een kleurentelevisie verschafte hen veel plezier. Hij 
genoot erg van de natuurdocumentaires in kleur. 

In 1972 werd Van Oei ernstig ziek in het ziekenhuis opgenomen. Dat vond 
hij vreselijk, maar na 40 dagen mocht hij weer naar huis. Over zijn ziekte 
sprak hij met niemand, zelfs niet met zijn vrouw Nel. Over ouder worden 
desgevraagd wel: " ' t is gek, ouder worden. Je voelt je als vroeger, maar het 
gaat allemaal wat minder", zei hij in het zojuist ook al aangehaalde UN-
interview. Op de vraag of hij niet bang werd voor deze wereld, antwoordde 
hij na enig nadenken: "Ik zou het uit nieuwsgierigheid toch nog wel een 
poosje mee willen maken". 

Toen hij deze u i t s p r a a k deed (1972) was er sprake van toenemend geweld (Noord-
Ier land) en oorlogsdreiging (India - Oost-Pakistan), maar ook van boeiende zaken zoals 
bemande ruimtevluchten naar de maan en de opening van de Haringvlietdam. 

In 1978 werd hij voor de tweede maal ernstig ziek. Toen is hij gestopt met 
schilderen. Op 5 maart 1979 overleed kunstschilder Cor van Oei en op 8 
maart werd hij begraven op de begraafplaats Daelwijk in Utrecht-Overvecht. 

Zijn vrouw Nel, die hem zo lang tot veel steun is geweest, vooral tijdens 
zijn ziekteperiodes, bleef nog enige tijd aan de Van Schaardenburgweg 
wonen. Daarna verbleef ze een paar jaar in het Kockengense verzorgings
huis "Overdorp". Op 9 augustus 1985 overleed ze in Utrecht. 
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Afb. 6. "Gezicht op de Voorstraat", geschilderd vanaf de Wagendijk-noordzijde. Eind 
jaren 1950 is de brug op de voorgrond gesloopt en vervangen door een afsluitbare duiker met 
pompinstallatie. Daardoor werd de wateroverlast waaronder de dorpskern van Kockengen 
herhaaldelijk te lijden had, onder controle gebracht. Gelijktijdig is toen een deel van de 
Bijleveld gedempt en de brug aan de zuidzijde vervangen door een afsluitbare duikerdam. 

Op 2, 3 en 4 juni 1978 was er een expositie van 45 schilderijen van Van 
Oei, samengesteld door de Kunstkring Kockengen, als een eerbetoon aan 
deze kunstenaar die met grote precisie en in "blije" kleuren de zichtbare 
wereld zo scherp op zijn schilderspanelen wist vast te leggen. Een beschei
den mens die in 1968 aan de Delftsche Courant toevertrouwde: "Ik ben tot de 
overtuiging gekomen, dat ieder mens gevoel heeft voor schilderkunst. Dat 
maakte ook dat ik, als ik ergens een nieuwe ligplaats had gevonden, heel 
gauw de belangstelling van de bewoners had en overal veel hulpvaardigheid 
ondervond. Nee, ik kan niet zeggen dat ik de mensen in de ene streek pretti
ger vond dan in de andere. Ik heb overal heel goede contacten gehad." 

De expositie in Kockengen toonde het artistieke werk van Cor van Oei uit 
zijn laatste 15 jaren, met schilderijen die allemaal elementen uit het weste
lijk weidegebied als thema hadden. De tentoonstelling werd door ruim 500 
mensen bezocht, wat zeker een succes mag worden genoemd. 

Bronnen 

Interviews en artikelen in de Delftsche Courant (12 nov. 1968) en het Utrechts Nieuwsblad (28 nov. 1969, 
3 nov. 1972 en 31 mei 1979). 

Uitgebreide samenvatting van de toespraak door J.C. Lekkerkerker te Woerden, bij gelegenheid van de 
opening van de schilderijententoonstelling op 2 juni 1979, en gesprek met de heer Lekkerkerker op 
17 juli 1998. 

Burgerlijke stand van de voormalige Gemeente Kockengen (thans in Gemeentehuis te Breukelen). 
Foto-archief van de voormalige Gemeente Kockengen (thans in Gemeentehuis te Breukelen; bevat ook 

knipsels, manuscripten e.d.). 
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School voor middelbaar onderwijs op Boom en 
Bosch in Breukelen, 1851 - 1855 

Henk van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Op 13 september 1851 vestigde het gezin Alberda zich vanuit Amsterdam 
op de buitenplaats Boom en Bosch te Breukelen. Deze buitenplaats was van 
1847 tot 1925 eigendom van achtereenvolgende bewoners van de ridder-
hofstad Gunterstein, tot 1913 uit de familie Willink van Collen en daarna 
Quarles van Ufford. 

Jan Jacob Alberda werd geboren in 1803 te Bolsward. Hij was onder
wijzer/kostschoolhouder van beroep en trouwde op 22 juli 1827 in Breukelen 
met Marie de Groot, geboren in 1803 te Breukelen-Nijenrode. Het gezin 
woonde aanvankelijk in Breukelen-Nijenrode, waar in 1828, 1830 en 1831 de 
oudste drie kinderen werden geboren. Daarna verbleven ze verscheidene 
jaren in Amsterdam, waar ze, in 1833, 1839 en 1841, nog drie kinderen 
kregen. In 1851 kwam het gezin terug naar het dorp Breukelen. 

In het archief van de Hervormde Gemeente Breukelen bevindt zich een 
wervingsfolder van de middelbare school van Alberda; daarin staat het on
derstaande te lezen. 

Prospectus der Inrigting voor Middelbaar Onderwijs van J.J. Alberda te Boom-en-Bosch 
bij Breukelen. 

1. De Inrigting voor middelbaar onderwijs te Boom-en-Bosch, bij Breukelen, bekend 
door gunstige ligging nabij den Spoorweg, gezonde lucht en aangename omstreken, zal 
zich steeds ten doel stellen: de vorming van verstand en hart der leerlingen door eene 
naauwgezette godsdienstige en zedelijke opvoeding en door oordeelkundig onderrigt. 

2. De leerlingen kunnen aan de Inrigting onderwijs genieten in alles, wat strekken kan 
om het verstand te ontwikkelen, den smaak te veredelen en het hart te vormen; zoodat 
zij na deze Inrigting, geene andere middelbare scholen zullen behoeven te bezoeken. 

3. Bij het geven van onderrigt, zal men altijd de waarschijnlijke bestemming der leer
lingen op het oog houden, en alzoo vooral die wetenschappen met hen beoefenen, welke 
met genoemde bestemming in regtstreeksch verband staan. 

4. Het onderwijs zal voor alle leerlingen bevatten: 
de Nederduitsche Taal en Letterkunde, 
de Fransche Taal en Letterkunde, 
de Engelsche Taal en Letterkunde, 
de Hoogduitsche Taal en Letterkunde, 
Schoonschrijven, 
Rekenen, Algebra, Meetkunde 
Natuurkunde, Scheikunde (beginselen), 
Algemeene Geschiedenis, Bijbelserie Geschiedenis, Vaderlandsche Geschiedenis, 
Geographie in haren geheelen omvang, 
Handteekenen.-

5. Ten behoeve van hen, die voor de Akademien van Delft en Breda wenschen opgeleid te 
worden, zal men het onderwijs in die vakken, waarop zij zich meer bijzonder moeten 
toeleggen, uitbreiden. 

6. Ook voor den Handel zullen de leerlingen regtstreeks kunnen opgeleid worden, 
waarbij men bestendig zal zorgen, dat al het onderwijs, hun medegedeeld, tot dien 
handel in betrekking staat. 

7. Wegens de voorbereiding tot de Hoogeschool en het onderwijs in de oude talen, zal men 
met den Directeur in nader overleg kunnen komen. 

8. Door middel van wandelingen in de schoone omstreken en vooral ook door onderwijs 
in de gymnastiek, zal men trachten de ontwikkeling van den geest en die des ligchaams 
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in behoorlijke overeenstemming te houden. 
9. Het kost- en leergeld, bewasschen enz., bedraagt jaarlijks ƒ 500,- bij kwartalen 

te voldoen. Daaronder zullen begrepen zijn de leerboeken met uitzondering der 
woordenboeken in verschillende talen. Ook de schrijfboeken worden kosteloos 
ontvangen en blijven de eigendom der leerlingen. De leerboeken daarentegen blijven 
aan de Inrigting behooren. Bij de intrede betaalt zulk een leerling ƒ 30,-. 

10. Voor het onderwijs en den halven kost, zal elk vierendeel 'sjaars, betaald worden 
ƒ 50,-. Bij de intrede ƒ 20,-. 

1 1 . Voor het onderwijs in de dagschool wordt, wanneer men alleen de Fransche taal leert, 
betaald, per drie maanden ƒ 12,50. Wanneer men daarbij Duitsch en Engelsch leert, 
per drie maanden ƒ 15,-. De bijzondere lessen als ook de boeken, die niet tot de op-
gegevene in Art. 9 behooren, kaarten, instrumenten, enz. zijn voor rekening der 
ouders of voogden. 

12. Een ingetreden vierendeel 'sjaars wordt voluit betaald. Twee maanden voor het 
verlaten der school, zal daarvan kennis moeten gegeven worden. 

13. De vacantien zijn: Kerstijd, eene week, Paschen, eene week, de groote vacantie van 
15 Julij tot 15 Augustus. 

Uit het bevolkingsregister blijkt, dat niet veel leerlingen volledig in de kost 
waren op Boom en Bosch. Buiten de zes kinderen van het echtpaar Alberda 
waren dat nog maar vijf andere. 

Gezien het aantal inwonende leden van het onderwijzend personeel 
moeten er wel meer leerlingen op de school geweest zijn, maar die waren 
dan niet in de volledige kost en woonden dus niet op Boom en Bosch. 

De onderwijzende kostschoolhouder J .J . Alberda woonde er met zijn gezin van 13 sep
tember 1851 tot 4 augustus 1856; Wouter Hendrik van Hardenbergh, doctor in de letteren, 
woonde er met vrouw en zoon van 1 mei 1852 tot 13 juli 1854. Verder waren er nog drie inwo
nende onderwijzers: Elie de Jong van 26 augustus 1852 tot 14 november 1855, Willem Pi eter 
van Vlissingen van 25 juni 1852 tot 20 december 1855 en Willem Jacob Krenzer van 1 juli 
1855 tot 24 november 1855. Er zijn in totaal ook nog zes secondanten (= hulponderwijzers) 
geweest die inwonend waren; deze bleven over he t algemeen niet lang en volgden e lkaar 
snel op. Dat waren: Adolf Hoefman van 15 februari 1852 tot 1 juli 1852, George Lodewijk 
Hoeker van 2 m a a r t 1853 tot 7 april 1853, Guillaume Theophilues van Fortanier van 2 m a a r t 
1853 tot 1 september 1854, Leendert Gerrebrands van 25 november 1853 tot 16 februari 1854, 
Dirk Dobbe van 31 augustus 1854 tot 26 maar t 1855 en Pi eter Johannes Nieuwenhuizen van 7 
mei 1855 tot 5 juni 1855. Het is goed mogelijk dat er nog meer onderwijzend personeel op 
Boom en Bosch werkzaam geweest is, maar die waren dan niet inwonend. 

Wel inwonend waren een dienstbode, J o h a n n a Wilhelmina Bout, die al op 15 december 
1851 weer n a a r Amsterdam vertrok, de tuinknecht Jacobus van der Neut en zijn vrouw Eli
sabeth van der Suys, die op 14 december 1855 naar Breukelen-St. Bieters verhuisden en de 
losse arbeider Gerrit van der Neut, die op 14 februari 1853 naar Loenen aan de Vecht ging. 

Al met al heeft de middelbare school in Boom en Bosch niet lang bestaan. 
De onderwijzend kostschoolhouder J.J. Alberda hield het hier maar 5 jaar 
en ruim ß1/^ maand uit. Hij vertrok op 4 augustus 1856 naar Amsterdam, 
evenals vier leerlingen die op 13 september 1851, tegelijk met het gezin 
Alberda, naar Breukelen gekomen waren. Zij kwamen mogelijk uit gezin
nen waarvan de ouders ver weg woonden; twee van deze kinderen waren in 
Batavia geboren. Afgezien van deze vier kinderen, zijn er geen aanwijzin
gen dat Boom en Bosch na eind 1855 nog als kostschool dienst deed. 

Bronnen 

Archief Hervormde Gemeente van Breukelen (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 80B. 
Bevolkingsregister Gemeente Breukelen-Nijenrode 1849 - 1860 (Gemeentehuis te Breukelen), blad 141 

en 142. 
Burgerlijke Stand Breukelen-Nijenrode, 1823 -1832, Huwelijksregister. 
E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1997. Buitenplaatsen aan de Vecht en de Angstel. Uitg. Canaletto, 

Alphen aan den Rijn, gewijzigde en aangevulde uitgave, blz. 228 - 229. 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

14. De huizen in de Dannestraat 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de voorafgaande aflevering in deze reeks 1 schreef ik over het huis 
op de hoek van de Dannestraat en de Dannegracht. Hier volgt de verdere 
geschiedenis van de huizen in de Dannestraat . 

Het terrein en de huizen Dannestraat 4,6 en 8 

Het terrein van de huizen Dannegracht 4, 6 en 8 was vroeger, evenals de 
tu inen achter de huizen van de Dannegracht, geen vrij eigendom van de 
eigenaar, maa r leenroerig aan kasteel Nijenrode. Het behoorde lange tijd 
als erf bij het hoekhuis aan die gracht,1 maar schipper Jacobus Gijsbertsz 
Kaan verkocht dit nog onbebouwde erf tussen 1742 en 1754 aan Teunis van 
Emeren . Die liet er drie woningen onder één kap bouwen en verhuurde 
deze. Na de dood van Teunis in 1777 werd de waarde van deze huizen ge
schat op ƒ 800 en na het overlijden van zijn weduwe Fijtje Bonecamp in 1785 
op ƒ 820.2 Ze werden toen gekocht door Joost van Tricht, die ze met het aan
grenzende hoekhuis aan zijn schoonzoon, schipper Anthonie van Ginkel 
schonk. De drie woningen, die samen het huisnummer 74 droegen, werden 
op 26 maar t 1808 voor ƒ 925 verkocht aan metselaar Gijsbert van Zoomeren.3 

Ze waren toen verhuurd aan Hendrik Oostrom, Floris Ventrop en Cornelis 
Lakerve ld . In 1810 waren de huizen eigendom van Gijsberts weduwe 
Elisabeth Veenman, voor wie de gemeentebode Hermanus Hendrik Becker 
als zaakwaarnemer de huren incasseerde.4 

In 1819 kocht de huizenhandelaar en broodbakker Arie de Jong voor ƒ 495 
de drie huizen, die elk voor ƒ 40 per jaar verhuurd waren. Na de dood van 
Arie in 1825 gingen zijn bezittingen over op zijn weduwe en vier minderjari
ge kinderen. De waarde van de drie woningen werd toen op ƒ 550 geschat.5 

De kadastrale legger van 1832 vermeldt als eigenaar "de Weduwe van Arie 
de Jong, bakkerin". De huizen kregen de aanduiding Sectie C, nr. 13, 14 en 
15 en behoorden tot klasse 17 met een belastbaar bedrag van ƒ 33 per jaar. 

In 1848 was Bernardus Cornelis Feugen eigenaar, daarna de metselaar 
Joh. Chris t iaan Coense. De huizen waren toen ruim honderd j aa r oud en 
waarschijnlijk heeft Coense ze gerestaureerd (Afbeelding 1). Hij verkocht ze 
in 1885 aan de tuinman-winkelier Dirk de Jager, die al van 1857 af in het 
middelste huis woonde.6 Na Dirks dood in 1900 ging de eigendom over op 
zijn weduwe Johanna Elisabeth den Hertog en zijn zoon Dirk Johannes de 
Jager . 

De schilder Hendrik Post kocht de huizen in 1922. Zijn weduwe, Louisa 
Cathar ina van der Horst, erfde ze in 1932. In 1949 werd t immerman Cor
nelis J a n van Schaik uit de Herenstraat er de eigenaar van. Hij verkocht ze 
in 1962 aan de Gemeente Breukelen.7 Het zuidelijke huis brandde omstreeks 
1969 af en is niet herbouwd. Aan de nu bepleisterde zuidgevel zijn nog 
enkele vloerdelen zichtbaar van de over de drie woningen gelegde zolder, 
waarop de tussenmuren waren gemetseld. 

Het noordelijke huis is omstreeks 1980 verkocht aan de toenmalige bewo
ner K.H. Wiersema. Toen deze omstreeks 1992 naar Broeckland verhuisde, 
werd J .M.P. Gussenhoven de nieuwe bewoner en eigenaar. De huidige eige
naar , Van Rappard te Amsterdam, verhuur t afzonderlijk de bovenverdie
ping als woning en de benedenverdieping als kapsalon. Het belendende 
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Afb. 1. De Dannes t raa t in oktober 1968. Het hoekhuis Brouwerij 8 (geheel rechts) is al ver
bouwd, evenals het wat terugwijkende pand Dannestraat 2. De huizen Dannes t raa t 4 t/m 8 
zijn hier nog in goede s taa t . Het huis links op de voorgrond is de villa Buitendorp, al ont
ru imd voor de sloop. De panden tot aan de gestutte zijgevel van he t huis van W.C. Pfeiffer 
(achter de geparkeerde auto) zijn reeds verdwenen om plaats te maken voor een r i jkskan-
torengebouw. (Foto uit Archief Gemeente Breukelen.) 

huis, Dannestraat 6, is in 1995 door de Gemeente Breukelen verkocht. Het 
was tot 1996 eigendom van Lisette Verboom, daarna van Erik Koelemeyer. 

Bij de invoering van he t bevolkingsregister in 1849 hadden de huizen van zuid naa r 
noord de aanduiding Wijk A nrs . 146, 147 en 148 gekregen. In 1860 werd die gewijzigd in 
Wijk A nrs. 158, 159 en 160; in 1874 werden die 180, 181 en 182; in 1890 werden ze 216, 217 en 
218; na 1920 waren de adressen Dannestraat 4, 6 en 8. 

Bewoners van Dannestraat 8 

Van 1796 tot 1806 woonde J a n Wilkes in dit huis waarvoor hij dorpslasten betaalde. Hij 
moest overpad verlenen aan kleermaker M.J. Coense, zodat deze een "achterom" zou heb
ben naar het erf achter zijn huis aan de Dannegracht (nu nr. 10). De koopakte uit 1808 ver
meldt, dat het huis toen bewoond werd door de bierbrouwersknecht Hendrik Oosterom,8 die 
he t voor ƒ 44 per jaar huurde . Oosterom woonde trouwens al langer in de Dannes t raa t , want 
hij betaalde er dorpslasten van 1790 tot 1810. Volgens het bevolkingsregister van 1849 woon
de Emmetje van der Veen er, de weduwe van Johan van Walbeek. Toen zij in 1856 n a a r de 
K e r k s t r a a t verhuisd was, kwam de kruidenier Cornelis van Rijn er met vrouw en drie 
k inderen wonen. Hij rui lde l a t e r van woning met metselaar Willem Koenen ui t de Wate r 
steeg. Op 27 maar t 1861 vestigde de in 1818 te Langbroek geboren veldwachter Gijsbert van 
Dijk zich met vrouw en zes kinderen in he t huis. Hij kwam uit Loenen aan de Vecht en 
was benoemd tot veldwachter van Breukelen-St. Pieters. Later werd hij veldwachter van 
Breukelen-Nijenrode en verhuisde naa r een woning op het Kerkplein. 9 Vervolgens woon
den er tot 1867 Bieter Lagerwey en tot 1874 J a n Jacob Coens met hun gezinnen. Timmerman 
Jo rdanus Kuijper woonde met zijn twintig jaar jongere vrouw tot 1885 in he t huis en daa rna 
tot 1901 de werkman Klaas Steenbrink met vrouw en zes k inderen . De brievenbestel ler 
Dirk J o h a n n e s de J a g e r huurde de woning en vervolgens woonde naa i s t e r Aaltje Vonk, 
weduwe van H. Vermeu len , er me t h a a r drie dochters . Tot 1950 woonde k l e e r m a k e r 
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Johannes Voorend met vrouw en zeven kinderen in het huis, daarna tot 1959 de metselaar 
Johan J . de Kruijf met zijn gezin. Sytze Veenstra woonde er met zijn gezin van 1959 tot 1962, 
d a a r n a kwam Cornelis van Willigen, die werd opgevolgd door de familie C. Roerhorst . 
Van omstreeks 1980 tot 1989 woonde de gemeente-ambtenaar Klaas H. Wiersema in he t 
huis , daa rna J.M.P. Gussenhoven, die er een antiekwinkeltje had. In 1998 opende Debby 
van Lun te ren op de benedenverdieping h a a r kapsalon "Het Haarpandje". 

Bewoners van Dannestraat 6 

Van 1807 tot 1809 huurde Floris Ventrop dit huis voor ƒ 44 per jaar. In 1849 woonde de 
winkel ier Pe t rus Johannes van Nimwegen er met zijn zes kinderen. Hij was weduwnaa r 
en daarom zorgde zijn moeder Hendr ika Lakerveld (geb. Breukelen 1776, overl. a ldaar 
5.6.1857) voor he t gezin. In 1857 kwam Dirk de Jager met vrouw en drie kinderen in he t 
hu i s wonen. 6 Hij was tuinknecht op Gunters te in en zijn vrouw begon, evenals de vorige 
bewoners , een winkeltje in kru idenierswaren en tabaksar t ike len . Na he t overlijden van 
Dirk in 1900 verhuisde zijn weduwe met haar dochter naar het Kerkplein. Ze verhuurde 
h a a r hu i s aan de Dannes t raa t aan de boerenarbeider Johannes van Riet, wiens vrouw er 
eveneens kruidenierswaren verkocht, tot zij in 1919 overleed. Hun in 1890 geboren dochter 
Wilhelmina Maria trouwde met de één j aa r oudere fietsenmaker Elias van Leusden. 

De chauffeur-graanknecht Pe t rus Boekweit woonde er met zijn vrouw tot hij in 1946 
naar Dannegracht 5 verhuisde. Zijn broer Johannes Boekweit woonde er daarna tot 1951. 
A a n n e m e r C.J. van Schaik verhuurde he t huis aan zijn t immerman Chris M. Reymerink, 
die er tot 1955 met zijn gezin woonde. Na aan- en verbouw van het huis woonde metselaar 
J a n Oosterom er tot 1959. Toen kwam L. Daalhuizen uit Oud Aa er wonen, d a a r n a A. 
Versluis en vervolgens tot 1995 Hein Cazant. Lisette Verboom woonde er tot 1996, daarna 
Er ik Koelemeyer . 

Bewoners van Dannestraat 4 

Bar t van Lakeveld betaalde van 1771 tot 1800 dorpslasten in de Dannest raa t . Hij was 
daghuurder , woonde in 1783 met zes personen in zijn huis en werd in de belast ing aange
slagen voor 5 gulden.1 0 Geerlof van Lakeveld betaalde van 1801 tot 1810 de dorpslasten, 
m a a r in 1808 was Cornelis van Lakeveld huurder van het huis voor ƒ 40 per jaar . Het bevol
kingsregis ter van 1849 vermeldt, dat de in 1789 geboren schildersknecht Baldus Bunscho
ten tot zijn dood in 1862 met zijn gezin in he t huis woonde. In 1857 kwam de koopman 
Cornel is van den Hoed met vrouw en kinderen bij zijn schoonvader inwonen. N a d a t Cor
nelis met zijn gezin naar de Achterstraat was verhuisd, betrok op 26 januar i 1872 de hoepel
make r Dirk van Doorn (1839 - 1903) uit J u t p h a a s met vrouw en kinderen he t hu is . Dirk 
heeft to t zijn dood in he t bedrijf van de familie Van Stam gewerkt. Zijn 58-jarige weduwe 
Cornelia van Lieshout begon om haa r gezin te kunnen onderhouden een snoepwinkeltje in 
de voorkamer . Heel wat nu hoogbejaarde of reeds overleden Breukelaars hebben in h u n 
jeugd bij Kee van Doorn voor een cent "snoep van het blad" gekocht.11 Omdat vrouw van 
Doorn niet zo scherp meer zag, durfden sommige kwajongens een met zilverpapier omwik
kelde halve cent op de toonbank te leggen. Zij zag die dan voor een dubbeltje aan en leverde 
de bedrieger een dienovereenkomstige waarde aan snoepgoed. 

De snoepwinkel werd overgenomen door J a n van Kooten, die ook de kan t ine van de 
voetbalvereniging Nijenrode beheerde. Zijn zoon Gerr i t nam de winkel over, m a a r ver t rok 
in 1947. De snoepwinkel ging naa r de volgende bewoner van het pand, Alber t van der 
Weyde, tot die in 1959 naar Amersfoort verhuisde. Het huis werd daa rna bewoond door 
E v e r h a r d u s van W a a r d e n b u r g me t zijn gezin, door A. Versluis en ten s lot te door H. 
Slotboom. Na een brand omstreeks 1969 is het huis afgebroken en niet meer herbouwd. 

Het huis Dannestraat 2 

In 1556 had Wouter Gerritsz Spijcker op de plek waar nu het huis Danne
straat 2 staat een stukje grond in leen van de heer van Nijenrode. Omstreeks 
1670 was dit overgegaan op Hendrick Jansz Spijcker en zijn vrouw Neeltje 
Jansz Caen. In 1683 stond die grond op naam van de twee minderjarige 
kinderen van Neeltje Jansz Caen. Hun ouders, die in Alphen woonden, 
waren toen overleden. Hun voogden, Cors Janssen Slebus en Jasper Jansz 
Spijcker, verkochten op 22 oktober 1683 hun aanspraken op een stukje grond 
langs "de Brouwerssteeg" aan de familie Van der Voort die op Vecht en Dam 
woonde. Namens de verkopers droeg Cors Slebus dit deel via het Leenhof 
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van Nijenrode over aan de nieuwe eigenaar.12 Op het overgebleven erfdeel 
van de kinderen was een huis gebouwd, dat het eigendom werd van Cors 
Janssen Slebus en zijn vrouw Jannichjen Jansz Caen. Zij hadden eerst in 
de Brugstraat gewoond, maar zullen na 1681 het huis aan de Dannestraat 
hebben betrokken. Hun zoon Crijn Corssen Slebus legde in 1726 als gemach
tigde de eden af, toen Johanna van der Voort met Vecht en Dam beleend 
werd.13 Vader Cors Slebus betaalde tot 1735 dorpslasten in de Dannestraat, 
meestal ƒ 2 per jaar. Zijn weduwe Jannichjen deed dat nog in 1736, maar 
kennelijk was hun zoon Crijn Corssen Slebus toen al overleden, want een 
zekere Hendrik Slebus werd eigenaar van het perceel van "zijn overleeden 
Neeff Cors Slebus". Hij werd er op 15 oktober 1738 mee beleend, waarvoor hij 
de gerechtsbode Cornelis Boele als zijn gemachtigde de vereiste eden liet af
leggen. Ook bij de verkoop op 15 juli 1763 en de registratie van de koop op 1 
september 1763 trad Cornelis Boele als zijn gemach tige op.14 Hendrik Slebus 
woonde dus niet in Breukelen-Nijenrode en had zijn huis al vanaf 1738 aan 
Hermanus Verwey verhuurd. 

De rooms-katholieke Hermanus was getrouwd met een protestantse vrouw, want op 20 
juli 1738 werd de tweeling Margrietje en Jannit je Verwey in de Nederdui ts Gereformeerde 
Pie te rskerk gedoopt. In het doopboek s taat : "vader Harmanus Verwey paaps zijnde, moeder 
J a n n i t j e Symensz Dolman; getuigen J a n n i t j e Symensz Dolman en Anni t j e S y m e n s z 
Dolman". Moeder en tan te stonden dus borg voor de protestantse opvoeding van de twee 
m e i s j e s . 

In 1763 kocht Hermanus het huis en erf "in de Danstraat streckende van 
dezelve straat van de voorhoek der voorgeevel vijff Roeden en vier voeten 
Langte oostwaarts aan". Het perceel was dus vanaf de voorgevel ongeveer 20 
meter diep. Aan de oost- en de zuidkant grensde het toen aan het erf en huis 
van Fijtje Bonecamp, de echtgenote van Teunis van Emeren. Op 26 augustus 
1763 werd Hermanus Verwey met de grond beleend. Hij heeft van 1734 tot 
1765 de dorpslasten betaald, daarna zijn weduwe tot 1775 en vervolgens zijn 
zoon Antonie. Antonie Verwey werd op 17 februari 1776 door de heer van 
Nijenrode met de grond beleend. Hij was in 1783 daghuurder, had toen twee 
kinderen jonger dan 10 jaar en betaalde een zetting van ƒ 9 per jaar. In 1790 
was hij winkelier en betaalde hij ƒ 9 belasting op de consumptie en twee 
maal vijf stuiver klepgeld.15 In 1808 werd hij voor ƒ 5 aangeslagen in de quo-
tisatie van de bij de wet van 1 maart 1808 in het Koninkrijk Holland opgeleg
de heffing van drie miljoen gulden.16 

In 1818 erfden Antonies twee dochters Adriana en Wilhelmina Verwey 
het "huis, erve en grond, geapproprieerd tot 2 woningen in de Danstraat, 
gemerkt No. 73". Adriana was getrouwd met de turfschipper Jan Bosman, 
Wilhelmina was de weduwe van Steven Bouwerse. Zij kocht op 4 april 1818 
het hele huis voor ƒ 515 en leende daarop ƒ 300 tegen 5% rente bij Gerrit 
Deegenkamp, landbouwer te Breukelen-Proosdij.17 In 1825 was Frederik 
Zagtlever eigenaar van het huis. Hij zal het van zijn vroegere hospita hebben 
gekocht of het verkregen hebben door met haar te trouwen.18 

In 1832 kreeg het perceel de kadastrale aanduiding Sectie C nr. 16 (huis 
en erf 2 roeden, klasse 13 belast met ƒ 66). De hier gebruikte Hollandse roede 
was 10 meter, de oppervlakte dus 200 m2. Het was toen eigendom van de 
winkelierster Hendrika de Rooy, die het van haar moeder Grietje de Rooy 
had geërfd. Op 21 juni 1838 kocht Albertus Reuken het pand. Hij verhuurde 
het huis aan rooms-katholieke gezinnen en bleef zelf bij zijn kruideniers
winkel in de Herenstraat wonen (nu nr. 30, waar ook nu de eigenaar van het 
huis in de Dannestraat woont). 

Albertus Reuken (geb. Harmelen 10.8.1789, overl. Breukelen-Nijenrode 21.6.1873) was 
lid van he t R.K. kerkbestuur en van 1833 tot 1857 ook lid van de gemeenteraad. Toen de 
r a a d in 1837, in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht , een beslui t 
moes t nemen over het afstaan aan het R.K. kerkbes tuur van een deel van de in 1829 
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gest ichte algemene begraafplaats , mocht Reuken als belanghebbend kerkmees te r de be
sprekingen niet bijwonen. De r aad week af van het pre-advies van de burgemeester en 
besloot met algemene s temmen niets te verkopen.19 Albertus Reuken verkocht toen een 
deel van zijn boomgaard aan de Broekdijk aan pastoor en kerkbes tuur om daar een R.K. 
begraafplaats te s t ichten. Van het toen ontvangen bedrag heeft Reuken waarschijnlijk in 
1838 het huis in de Dannes t raa t gekocht. In 1848 hadden Albertus en zijn echtgenote Maria 
Korrel geld nodig, wan t ze leenden ƒ 2000 op hun huis in de D a n n e s t r a a t en op acht 
woningen aan de Broekdi jk. 2 0 Toen de R.K. wethouder J a n Bots in 1849 overleed, werd 
Alber tus Reuken zijn opvolger. Hij bleef wethouder van de Gemeente Breukelen-Nijenrode 
tot deze op 1 september 1857 verenigd werd met de Gemeente Portengen, waardoor er nieuwe 
raads leden moesten worden gekozen. 

Zijn nicht Maria Matje van den Berg (geb. Harmelen 19.8.1827) woonde tot 1854 bij haa r 
oom en t a n t e in de H e r e n s t r a a t . Zij t rouwde toen met bakker Dirk van der Sluysen te 
Maarssen, die in 1856 de bakkerij van Cornelis Vendrik op de hoek van de Achters t raat en 
de Dannes t raa t te Breukelen overnam. Maria Korrel overleed in 1855, waarna Albertus 
hu lp zocht in zijn kruidenierswinkel . In 1857 kwam nicht Matje Korrel (geb. Harmelen 
1835) hem helpen. Omstreeks 1860 woonden Albertus en Matje in bij bakker Dirk van de 
Sluysen, in wiens huis Albertus in 1873 overleed. 

Dirk van der Sluysen (geb. Woerden 26.2.1823) kocht in 1867 het huis van 
Albertus Reuken in de Dannest raat en heeft dat ruim 30 j aa r verhuurd. In 
1876 verkocht Dirk zijn bakkerij aan Johannes Cornelis Martens uit Maars
sen en ging hij stil leven aan de Straatweg op de hoek van de Kerkstraat (nu 
nr. 112, reisbureau Holland International). In december 1889 werd hij brug-
pachter, toen hij met ƒ 1215 de laagste inschrijver was voor de tol van de 
Vechtbrug voor een periode van drie jaar . Zijn brugwachter-tolgaarder was 
eerst Johannes van Riet, daarna Petrus van Riet. Dirks inkomsten uit de tol 

Afb. 2. De kruidenierswinkel Dannes t raa t 2 in 1938. De heer en mevrouw Harbers s taan 
t rots voor de deur van hun fraaie winkel. Hun dochter was naa r school, anders had zij er 
ook bijgestaan. Het is duidelijk te zien dat de gevel ruim een halve meter inspringt ten 
opzichte van he t hoekhuis. (Foto uit collectie van mw. H.M.A. Masmeyer-Harbers.) 
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werden angstwekkend laag nadat in augustus 1892 het Merwedekanaal 
was geopend. Hij verzocht het gemeentebestuur om een verlichting van zijn 
financiële lasten, waarop de gemeenteraad besloot hem de halve pachtsom 
van het laatste kwartaal kwijt te schelden.21 Nadat zijn vrouw in 1898 was 
overleden, ging Dirk eerst inwonen bij de smid(sknecht) Petrus Laurentius 
Jacquemijns in de Brugstraat en vertrok hij vervolgens in 1899 naar Rosma
len. In 1900 schonk hij zijn huis in de Dannestraat aan de "Roomsch Catho-
lieke Armen". Ook toen werd het huis aan diverse gezinnen verhuurd. 

De zadelmaker A.J. Knoop, die in de Koekenbuurt woonde en goede zaken 
deed met het vervaardigen van fietszadels, huurde enkele jaren een deel van 
het pand als werkplaats. In 1923 kocht de koopman-groentenhandelaar 
Hendrik van Walderveen het huis en erf, waarvan hij 3 centiare verkocht 
aan buurman Johan de Bruin. Hij liet het toen waarschijnlijk 240 jaar oude 
pand verbouwen tot pakhuis, waarna het kadasternummer veranderd werd 
(Sectie C nr. 1885 pakhuis en erf 1 are 97 centiare). In 1932 werd zijn zoon 
Hendrik van Walderveen Jr, die bakker was te Westbroek (en vader van de 
huidige archivaris/bibliothecaris van de Historische Kring Breukelen), eige
naar van het pand. Hij liet het in 1933 verbouwen tot winkel/woonhuis en 
verhuurde dit aan de familie J.L. Peperkamp en later aan G.H. Harbers (zie 
Afbeelding 2). De voorgevel is toen verhoogd tot tuitgevel en voorzien van een 
nieuw zadeldak. Het oude afgewolfde dak met gebroken kap werd niet ver
wijderd, maar bleef aanwezig onder het nieuwe dak. Van 1941 tot 1964 was 
het huis eigendom van zijn weduwe, H. van Walderveen-Schulp. Zij ver
kocht het aan de Gemeente Breukelen,22 die het in 1970 gebruikte als ruil
object voor het af te breken huis van de melkhandelaar W.C. Pfeiffer aan de 
westkant van de Dannestraat. Pfeiffer liet het nieuwe huis door aannemer 
J. de Bruin verbouwen en er een "uitventplaats" van melk achter zetten. Hij 
werd ook eigenaar van de grond van het gesloopte huis Dannestraat 4 en 
verkreeg daarop zelfs een bouwvergunning. 

Na het overlijden van Pfeiffer in 1975 werd het pand eigendom van S. 
Noorlander en W.J.C. Zeegelaar. Zij vestigden er de broekenwinkel "Pepper" 
en kregen in 1978 vergunning de voorgevel te veranderen. De indeling uit 
1970, met deuren aan weerszijden van de etalage, werd vervangen door één 
dubbele toegangsdeur links, met rechts ervan een groot raam. Beide kregen, 
evenals de twee bovenramen, een kleine roedenverdeling (zie Afbeelding 3). 
Op 1 mei 1981 werd J.B.R. Pol eigenaar van de winkel, die hij als "Levi's 
Trendshop" voortzette. In 1991 sloot Pol zijn zaak en verhuurde hij het pand 
aan Van Lindonk Special Projects. 

Enkele bewoners na 1849 

Het huis , dat in 1818 met zijn twee woningen nog één nummer had (73), kreeg in he t 
bevolkingsregister van 1849 twee nummers: Wijk A 145 en 144, in 1860 gewijzigd in 157 en 
156; in 1874 werden ze 179 en 178, in 1890 werden dat 215 en 214, en na 1920 werd het adres 
Dannes t r aa t 2a. 

In 1849 woonde op nr. 145 de in 1822 in Harmeien geboren arbeider Dirk de Kruyfï met 
zijn vijf j a a r oudere vrouw Geertrui Bon, hun drie k inderen en twee inwonenden. Toen 
Geertrui in 1866 overleden was, trouwde Dirk in 1867 met de 21-jarige Theodora Kemp. Zijn 
gezin telde in 1874 negen kinderen. Dirk s t i e r f in 1888, waarna zijn weduwe kos tgangers 
moest nemen om h e t gezin te kunnen onderhouden. Haa r toen 14-jarige zoon W.A. de 
Kruyff overleed op 2 oktober 1892 aan cholera. Zes jaar later vertrok de 27-jarige dochter 
Maria Theodora de Kruyff naa r Duisburg, in Duitsland, waarheen de res t van h e t gezin 
h a a r in 1899 volgde. He t hu i s werd toen door de koopman-hoepelmaker Hendr ikus van 
Schalk be t rokken. 

Op nr. 144 woonde in 1849 de 45-jarige werkman Pieter van der Horst met zijn negen 
j a a r jongere vrouw Mar ia de Jong. Zij kreeg vijf k inderen, die allen jong s t ierven. N a h e t 
overlijden van Pieter in 1867 hertrouwde zijn weduwe met de t immerman Hendr ik Oos
terom, die weduwnaar was en twee kinderen had. Zo ging dat vaak in die moeilijke ti jden; 
over en weer had men een partner hard nodig. Hendrik Oosterom overleed in 1890, zijn 
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*# 11 

Afb. 3. De panden Dannes t raa t 2 en Brouwerij 8, met zijn fraaie klokgevel aan de Danne-
s t r aa t (foto H. van Walderveen, 1998, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

vrouw Maria, voor de tweede maal weduwe geworden, in 1897. In 1899 kwam de 28-jarige 
hoepelmaker Wilhelmus van Zoelen met vrouw en zoon in he t huis wonen. 

In de tweede woning was nog een derde woongelegenheid ingericht, waa r van 1849 
tot 1886 Cornelis Flensbergen (geb. Breukelen-Nijenrode 23.11.1816) woonde me t zijn 
vrouw Cornelia Tukker (geb. Breukelen-St. Pieters 5.10.1822, overl. Breukelen-Nijenrode 
19.6.1886). Cornel is ver t rok een m a a n d na de dood van zijn vrouw n a a r Nijkerk. De 
hoepe lmaker A.F. van Doorn heeft met zijn gezin tot 1882 bij Flensbergen ingewoond, 
d a a r n a Maur i t s Bosjager die met Maria Flensbergen getrouwd was. Maur i ts overleed in 
1889, waa rna zijn weduwe naar Zeist vertrok. Van 1890 tot 1893 woonde de hoepelbuiger 
Abraham Schriek er met zijn gezin; daa rna de s igarenmaker Paulus van Riet, die la ter 
n a a r de Koekenbuur t verhuisde. Na 1923 was het pand pakhuis ; in 1933 werd he t een 
winkel-woonhuis met het adres Dannes t raa t 2a. 

Mevrouw Peperkamp begon er in 1934 een hoedenwinkel, waarvoor t i m m e r m a n J a n 
Gerwig een etalage maakte . 2 3 Haar man had een taxibedrijfje met één auto, die door J a n 
Boekweit, molenaar van de Proosdijer molen gereden werd. In 1937 betrok de kruidenier 
G.H. H a r b e r s 2 4 he t pand (zie Afbeelding 2). De winkeldeur bevond zich rechts van de 
etalage. In he t l inker deel van het pand, de voormalige garage, bakte en verkocht Harbers 
pa ta t en kroketten. In de zomer reed hij met een ijscokar door het dorp of stond daarmee bij 
de Vechtbrug. Hij betrok de staven roomijs van de melkfabriek MOBA in Baambrugge , 
waarvan de beide directeuren in Breukelen woonden.25 Zijn vrouw beheerde in tussen de 
k r u i d e n i e r s w i n k e l . 

Omst reeks 1970 heeft W.C. Pfeiffer zijn zuivelwinkel naa r dit pand verplaats t en ging 
met zijn gezin in de Ju l i anas t r aa t wonen. De woning boven de winkel verhuurde hij aan 
Ben Bon, die de melkwijk had overgenomen. In de voormalige snackbar was een winkel 
met hengelsportartikelen, totdat deze ruimte omstreeks 1978 bij de textielwinkel werd ge
t r o k k e n . 

Noten 

1 Zie H.J. van Es, 1998. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 13. Het hoekhuis 
Dannegracht 9 / Dannestraat 10. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr 1 blz 
35 - 50, in het bijzonder blz. 37, 39 en 40. 
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2 Archief Dorpsgerechten (Utrechts Archief), inv. nr. 369, fol. 42 d.d. 5.8.1777, Est imat ie ten behoeve 
van de erven Tennis van Eemeren. Idem, inv. nr. 369, fol. 136 d.d. 6.6.1785, Estimatie ten behoeve van 
de erven Fijtie Bonecamp, wed. T. van Eemeren: de helft van een huijsinge en erve geapproprieert tot 
drie wooningen onder een dak staande in de Danstraat , daar ten Noorden J . van Trigt en ten Zuijden 
Antonie Verweij, geschat op ƒ 410. 

3 Gijsbert van Someren, weduwnaar van Elsje Korver, trouwde op 21.11.1790 met Elisabeth Veenman, 
dochter van schipper Gerrit Veenman en Anna van Schaik. De familie Veenman, en later ook Gijsbert 
en zijn gezin, woonden aan de Vecht op nr. 104, het hoekhuis aan de noordkant van de Nauwe Steeg 
(nu Brugs t raa t 21). 

4 Notarieel Archief (Utrechts Archief), inv. nr. 552, akte nr. 33, procuratie d.d. 1.5.1816. 
5 Notarieel Archief, inv. nr. 555, akte nr. 16 d.d. 20.3.1819, Veiling van drie woningen onder een dak met 

hun erven aan de oostzijde van de Danstraat nr. 74, koper voor ƒ 495 Arie de Jong, bakker te Breuke-
len. Idem, inv. nr. 561, akte nr. 26 d.d. 8.7.1825, Inventaris van Agneta Voskuyl, wed. Arie de Jong, 
broodbakster en vier minderjarige kinderen genoemd Hendrik, Jannetje, Angenita en Mar ia de Jong. 
Idem, inv. nr. 561, akte nr . 36 d.d. 2.9.1825, boedelscheiding; huizen en land door Arie Kasteleyn, 
landbouwer te Breukelen-Nijenrode geschat op ƒ15.700. 

6 Zie H.J. van Es, 1994. Dirk de Jager, de onvermoeide polsstokdrager. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 161 -165. 

7 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), ar t . 216, J o h a n Chr i s t iaan 
Coens; art. 761, Dirk de Jager; art. 950, J .E. den Hertog, wed. D. de Jager en D.J. de Jager; ar t . 1066, 
Hendrik Post; art. 1477 en art. 1930, nr. 11 - 13, Cornelis Jan van Schaik; art. 1774, nr. 364 - 366, de 
Gemeente Breukelen. 

8 Hendr ik Oosterom was gehuwd en overleed op 23.8.1826 in het huis Kerks t raa t 25, dat eigendom 
was van de tabakshandelaar Arie Oosterom. Hij werd 71 jaar; zijn vrouw Jannet je van der Woert was 
toen 69 j a a r oud. 

9 Zie H.J. van Es, 1996. Krijn Scheepmaker (1790 - 1881), veldwachter en dichter te Breukelen. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 1, blz. 24 - 34, noot 9. 

10 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Leyste en Summiere S t aa t van alle de 
inwoonderen in dato 2 may 1783, nr. 137. 

11 Interviews met Jac. de Bruyn (13.11.1987), J . Boekweit (12.4.1988), J .N. Coljee (15.9.1988) en W.M. 
Coljee (5.4.1989). 

12 Huisa rch ie f van Vecht en Dam, "Copia au then t i ca vande Coopcedulle van Seeckere Erve en 
Bomgaert op den Hoek vande Damstraat (van seeckere Ruine en opstal van een Huijs en Erve voor 
ƒ 320) aen Sr. Mart in van Halewijn vander Voort (soon van Jan vander Voort) 22 xd 1683 Verkogt 
door Erfgenamen van J a n Gijsbertsz Caen ende Hendrickje Crijnen". Idem, "Erfleen overdracht van 
een boomgaert of Hofstede daer een huijs op gestaan heeft aen Marten van Halewijn vander Voort op 
21 maar t 1684". De opdracht werd "in onsen handen gedaan bij Cors J ansz Slebus als Oom en Voogt 
van J a n Gijsbertsz Kaan onsen leenman, nog onmundig". 

13 Huisarchief van Vecht en Dam, "Verheffingh van 't Leen weg[ens] Vegtendam door J o h a n n a van der 
Voort op 12 nov. 1726". 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 162 d.d. 1.9.1763, Registratie van Een Leenbrieff ten 
versoeken van Hermanus Verwey. 

15 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 155, Belastingkohier op de consumptie, nr. 118, 
Antoine Verwey, winkelier, ƒ 9 voor 2 personen boven en 2 onder de 10 jaar ; inv. nr. 163, kohier 1798, 
nr. 118, voor 4 personen ƒ 8. Idem, inv. nr. 238, Leyste van Inwoonderen in dato 2 may 1783, onder nr. 
138. Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij kunnen dragen in het Klepgeld, getekend 
18 november 1790. 

16 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 245, Kohier van een belasting in een landelijke 
heffing van 3 miljoen gulden. De gerechten Breukelen-Nijenrode, Orttsgerecht, St. Pieters en Breu-
kelerwaard moesten ƒ 2580,10 opbrengen. Dit bedrag werd door schout en schepenen samen met zes 
daartoe uitgenodigde "Ingelanden of Geërfdens" omgeslagen over de 544 belastingplichtige ingezete
nen van deze gerechten. De zes geërfdens waren Hendrik Jacob Ortt, Ferdinand van Collen Fzn, J a n 
Zoutman, Arie Kasteleyn, Gerrit van der Pauw en Cornelis Degenkamp. De aanslagen van enkele 
ingezetenen waren: Johannes Koning, herbergier in het Regthuys ƒ 10; gerechtsbode Willem van der 
Veen ƒ 6; schipper Adrianus Koster ƒ 3; bode Hermanus Becker ƒ 1; bakker Arie de Jong ƒ 16; bakker 
Simon Klaarmond ƒ 14; tuinier Gerrit Langezaal ƒ 4; zijn knecht Machiel Mok ƒ 1,50; brouwer A.R. Vos 
ƒ 18; t immerman Nicolaas van Beusecom ƒ 16; Gerlof van Lakeveld ƒ 2; Floris Ventrop ƒ 1; Hendrik 
Oosterom ƒ 2; schipper-herbergier Dirk Klaarmond ƒ 15; zijn jager Gerrit Kuik ƒ 0,50; kaarsenmaker 
M.J. Koense ƒ 6; secretaris J a n Lobrij ƒ 1; metselaar Gijsbert van Soomeren ƒ 15; rentenier J . Zoutman 
ƒ 20; schout P.A. Voigt ƒ 18; landbouwer Arie Kasteleyn ƒ 21; F. van Collen op Gunterstein ƒ 50; J . Ortt 
van Nijenrode ƒ 50; bakker Gerrit van der Pauw ƒ 10; landbouwer Cornelis Degenkamp ƒ 18. 

17 Notarieel Archief, inv. nr. 554, akten nrs. 17 -19 d.d. 4.4.1818. 
18 Wilhelmina Verwey was in 1808 nog getrouwd met Steven Bouwerse. Volgens he t Register van 

Quotisatie uit dat jaar was Steven aangeslagen voor ƒ 3 en zijn "tuisligger" (= kostganger) Frederik 
Zagtlever voor ƒ 1. Notarieel Archief, inv. nr. 561, akte nr. 36 d.d. 2.9.1825, Boedelscheiding Agneta 
Voskuyl, wed. Arie de Jong; bij Dannestraat 74 wordt als eigenaar van het belendend perceel Frederik 
Zagtlever genoemd. 

19 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, Raadsvergaderingen 1832 - 1839, notulen 
d.d. 10.11.1837. Zie ook M A . Perdon, 1992. Fragmenten uit de geschiedenis van de R.K.-parochie van 
de H. Johannes de Doper te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 7, nr. 1, 
blz. 18 - 29, in het bijzonder blz. 21 -23 . 

20 Notarieel Archief, inv. nr. 589, akte nr. 43, april 1848, schuldbekentenis van Albertus Reuken, winkelier 
en Maria Korrel, echtgenoten aan de Weled. Heer Cornelis Maurits van Eelde, zoutzieder te Utrecht 
aan de Nieuwe Gracht, 2000 gulden. 
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21 De Raadsnotulen van Breukelen-Nijenrode vermelden in november 1892 dat de verpachting 1893 -
1895 voor slechts ƒ 210 aan de Breukelse schipper Klaas Vogel werd gegund. Bij de verpachting in de
cember 1895 schreef Klaas Vogel voor ƒ 200 in, maar toen was Hendrik van Donselaar uit Gouda met 
ƒ 253,90 de hoogste inschrijver. Als borgen had hij welgestelde Breukelse middenstanders, de zwagers 
D.J. van Santen en L.J. Griffioen. De pacht werd aan Van Donselaar gegund, die ook na 1898 in Breu-
kelen bleef. In 1909 werd hij marktknecht en werkman van de Gemeente Breukelen-Nijenrode. Hij 
woonde nog lang op het Kerkplein aan de Dannegracht (nu nr. 3). Zie ook A.A. Manten, 1992. De aan
leg van het Merwedekanaal langs Breukelen en de directe gevolgen daarvan. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2,blz. 112 - 119. 

22 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 113, nr. 15, Albert Reuken; art. 527, nr. 1, Dirk van der 
Sluysen; art. 4, nr. 32, de Roomsch Catholieke Armen; art. 1165, nr. 2, Hendrik van Walderveen; 
art. 1498, nr. 1, Hendrik van Walderveen Jr; art. 1774, nr. 476, de Gemeente Breukelen. 

23 Jan Lodewijk Peperkamp, geb. Utrecht 18.6.1900, was automonteur en huwde met Huberta Johanna 
Francisca Tissen, geb. Utrecht 22.4.1897. Zij kwamen op 21.9.1925 in Breukelen. Hun zoon Cornelis 
Caspar werd 29.11.1925 geboren en Matthias Cornelis op 26.9.1929, beiden op het adres Straatweg 
A 145. In 1934 betrokken ze de winkel Dannestraat 2a, later woonden ze op Brouwerij 4 en Kerkstraat 
8. In het archief van D.W. Gerwig, Dannestraat 7 te Breukelen, melden de "aantekeningenboeken van 
leveranties door N.E. en J. Gerwig": op 31.8.1934 een etalage en op 27 november 1934 etalagedeurtjes 
en schotten voor J.L. Peperkamp. 

24 Gerrit Herman Harbers, geb. Amsterdam 26.4.1896 en zijn vrouw Henrietta Alida Boekhoff, geb. 
Amsterdam 3.3.1902 kwamen op 15.4.1937 met hun dochter Henrietta Maria Alida, geb. Amsterdam 
1.11.1926 uit Abcoude-Baambrugge. 

25 MOBA was de naam van een melkfabriek in Baambrugge. Het was een letternaam voor "met ons 
beiden aangevat". De twee directeuren woonden in Breukelen: Johannes van der Meer (geb. 
Haarzuilen 2.3.1871) in de villa Sonnevanck, Straatweg 75 en Jan Thies (geb. Rolde 24.9.1886) in de 
villa Stationsweg 51. 

Aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen 
Enkele watermolenaars uit de omgeving van Breukelen - H.J. van Es 
(jaargang 13, nr. 2, blz. 89 - 104). 

Op blz. 94 wordt een "? Markies" genoemd. De heer L.C. Vendrik uit Kockengen schreef 
ons da t de laats te molenaar van de molen van Portengen-Zuideinde, tevens eerste machi
nis t van h e t in 1926 a ldaar gebouwde gemaal, H. Markies was, zoon van L.G. Markies . Hij 
werd in 1901 in Abcoude geboren en verhuisde als jongen van twee j aa r met zijn vader naar 
Portengen-Zuideinde. H. Markies verdiende als molenaar, la ter als machinis t , te weinig 
om van te leven. In die tijd was vast werk echter zeldzaam en de baan van machinist was 
een zeer welkome basis voor een inkomen. Omdat er in hoofdzaak 's winters werd ge
malen, werkte hij in de zomer bij een boer in de hooibouw, hield hij geiten en kippen, maak
te hij ongelakte klompen van waterafstotend wilgenhout, breide hij op bestelling katoenen 
visfuiken en viste hij ook zelf (zie ook he t boek van E.J. Rinsma en G. Noordanus, 1980. 
Vecht en Veen op de Valreep). 

In he t onderschrift bij Afb. 6 op blz. 74 moet dus gelezen worden: "De laats te molenaar 
was H. Markies" . 

De heer E. van den Bosch uit Breukelen liet ons weten dat molenaar J a n Boekweit in 
1922 overleed. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan, voor de periode 1922 - 1951. Toen hij 
stopte, werd zijn zoon Johannes machinist , tot 1960. Vóór Maarten van Zuijlen (genoemd op 
blz. 102) bediende ook Gerrit Degenkamp nog enige tijd het dieselgemaal aan het Zandpad. 
Degenkamp woonde eerst op de boerderij ernaast . 

Trekschuit- en beurtveerdiensten in de Vechtstreek (2) - J.G. Bokma 
(jaargang 13, nr. 2, blz. 109 - 118). 

De heer H.P. Vermaat maakte ons er op at tent dat de zinsnede op blz. 113: "Anna Per-
gens . . . stelde reeds in 1721 een reglement op voor de schippers van de Breukelse veer-
schuiten" beter kan luiden: "Anna Pergens vernieuwde in 1721 het bes taande reglement 
dat dateerde uit 1678". Dat oudere reglement is opgenomen in J. van de Water (Red.), 1729. 
Groot P lacaa tboek ve rva t t ende alle de P laca ten , Ordonnan t ien en Edic ten der Edele 
Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren 
Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten. 
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Brandspuitenhuisje op het Breukelse Kerkplein 
in 1869 niet gebouwd op de plek van eerste keus 

Arie A. Manten en Henk van Walderveen 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In 1869 werden de brandweer van de Gemeente Breukelen-Nijenrode en 
die voor het westelijke deel van de Gemeente Breukelen-St. Pieters samen
gevoegd en besloten beide gemeenten tot de gezamenlijke aankoop van een 
nieuwe brandspui t . Tevens diende een nieuw brandspuitenhuis te worden 
gebouwd. Daarvoor viel het oog al snel op het Kerkplein. De vestigingsplek 
lag heel gunstig: vandaar kon gemakkelijk naa r alle kan ten worden uit
gerukt en de kerktoren werd een zeer belangrijke rol toegedacht bij het uit
hangen en drogen van de brandslangen. De heer D. Willink van Collen, 
bewoner van Gunters te in , bood spontaan aan de kosten van de n ieuwe 
brandspuit en het te bouwen brandspuitenhuis voor zijn rekening te nemen. 

De gedachten bij de gemeentebesturen gingen al snel uit naa r een bouw
locatie voor het brandspuitenhuis nabij de zuidwestpunt van de kerk, in de 
hoek tussen de kerktoren en de kapel van Gunterstein, die ook wel de kapel 
van Willink van Collen werd genoemd. Speelde de naam van de schenker 
daarbij nog door het hoofd of had men andere redenen om voor die plek te 
kiezen? Het antwoord op die vraag valt niet meer te achterhalen. 

Hoe het ook zij, burgemeester en wethouders van Breukelen-Nijenrode, 
in deze hande lend mede namens het college van B&W van Breuke len-
St. Pieters, polsten het Nederlandse-Hervormde kerkbestuur over de haal
baarheid van die bouwplek, die kerkelijk eigendom was. 

Op 12 april 1869 schreven de kerkvoogden der Hervormde Gemeente van 
Breukelen de volgende reactie: 

"In antwoord op uwe missive vanden 19 der vorige maand No. 144, hebben wij de eer 
UEdele te kunnen melden dat de verlangde plaatsruimte tot het bouwen van een nieuw 
brandspuitenhuis naast de zijde van de Capel vanden Heer D. Willink van Collen, Kerk
voogden en Notabelen om meer dan eene reden niet verkieslijk is voorgekomen, doch 
willen UEdele daarvoor aanbieden een gedeelte grond en sloot, tusschen de School en de toe
gang naar de keuken van de Pastorij, behoudens goedkeuring vanhet Provinciaal Collegie 
van Toezigt in Erfpacht voor 99 Jaren tegen eene Jaarlijksche Som van ƒ 5,- onder ge
houdenheid dat de demping vanhet benoodigde gedeelte der sloot ende noodzakelijke ver
lenging daardoor van twee ontwateringsriolen, geschied voor rekening vande Gemeente." 

Burgemeester en wethouders van de burgerlijke Gemeente Breukelen-
Nijenrode konden zich wel vinden in het tegenvoorstel. Ze dienden daarom 
een nieuw verzoek in, ditmaal om een brandspuitenhuis te mogen bouwen 
op het Kerkplein ten noorden van de kerk, dicht tegen de grens met het ter
rein van de pastorie. 

Reeds op 20 april 1869 ging het antwoord van kerkvoogden en notabelen de 
deur uit. Het luidde als volgt: 

"Het Collegie van Kerkvoogden en Notabelen alhier heeft behoudens de daartoe ver-
eischte magtiging, aan de Burgerlijke Gemeente tot het bouwen van een Brandspuitenhuis 
op een gedeelte grond en sloot, gelegen tusschen den tuin vande onderwijzerswoning en 
den toegang naar de Pastorij in erfpacht uitgegeven voor 99 Jaren tegen eene Jaarlijksche 
Som van ƒ 5,- volgens art. 76 van het nog bestaande Kerkelijke Reglement in deze 
Provincie." 

Een overeenkomstige brief werd gestuurd naar het Provinciale Collegie 
van Toezigt op de Kerkelijke administrat ie bij de Hervormden, gevestigd 
te Utrecht , met het verzoek hen de "daartoe gevorderde magtiging wel te 
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willen verleenen". 
Op 14 mei konden de kerkvoogden aan B&W van Breukelen-Nijenrode 

berichten "dat door het Provinciaal Collegie van Toezigt op de Kerkelijke 
administratie bij de Hervormden in Utrecht bij besluit vanden 3e dezer aan 
ons de vereischte magtiging tot het in Erfpacht geven van een gedeelte grond 
en sloot tot het bouwen van een Brandspuitenhuis verleend is, en met de 
werkzaamheden alzoo kan worden aangevangen". 

129 jaar heeft het brandspuitenhuis dat men toen bouwde gestaan op deze 
locatie van tweede keus. Ook toen de brandweer, sinds 1930, geen gebruik 
meer maakte van dat spuitenhuis op het Kerkplein bleef dat gebouw een ge
waardeerd plekje houden in het hart van veel Breukelaars. Het was in meer 
dan één opzicht inmiddels een plaatselijk monumentje geworden. 

In 1998 moest het verdwijnen, om plaats te maken voor een nieuw kerke
lijk centrum van de Nederlandse-Hervormde Gemeente van Breukelen. 
Maar het ligt in onderdelen te wachten op terugkeer in het midden van het 
dorp. De derde locatie voor het brandspuitenhuis is inmiddels bepaald. De 
herbouw vraagt echter geld. Het bestuur van de Historische Kring Breuke
len hoopt dat alle leden daarin gul zullen bijdragen. Het bankrekeningnum
mer van de Stichting Behoud Brandspuithuisje Breukelen is 30.46.42.673. 

Bronnen 
Archief Hervormde Gemeente van Breukelen (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 50B. 
A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1988. Rond de bouw van het brandspuitenhuisje op het Kerkplein. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 2, blz. 49 - 54. 
A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1996. Brandspuitenhuisje op het Kerkplein verloor in 1930 zijn 

functie. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 5, blz. 239 - 241. 

Boekje over de 
Johannes de Doper-
kerk te Breukelen 

Op z a t e r d a g o c h t e n d 20 
juni 1998 kreeg de HKB, in 
de persoon van haa r voor
zitter, het eerste exemplaar 
aangeboden van he t boekje 
Hoe het begon en wat er 
nog is. De 113-jarige kerk 
1885 - 1998, g e s c h r e v e n 
door C. Roeleveld (39 blz., 
52 afbeeldingen, waarvan 
46 in kleur) . Hierin wordt 
vooral veel a a n d a c h t be
steed aan de 20 fraaie glas-
in-loodramen. De hele op
brengst van deze publicatie 
(ƒ 20,-per exemplaar) komt 
ten goede aan de hoognodi
ge, maar zeer kostbare res
t a u r a t i e van de J o h a n n e s 
de D o p e r k e r k , w a a r m e e 
i n m i d d e l s is b e g o n n e n 
(zie foto). 
Warm aanbevolen ! 
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Mededelingen van het bestuur 
Bijvoegsel bij dit tijdschriftnummer 

Samen met dit t i jdschriftnummer ontvangt u de de archeologische kroniek van de pro
vincie Utrecht 1994-1995, die te laat van de drukpers kwam om nog met ons vorige tijd
schrift meegestuurd te kunnen worden. 

Excursie naar kasteel Gunterstein, zaterdagochtend 19 september 1998 

De deelnemerslijst voor de HKB-excursie naar kasteel Gunters te in te Breukelen, op za
terdag 19 september 1998, aanvang 10.30 uur, is vol! Wij nemen aan da t u, meteen na aan
melding de da tum in uw agenda hebt gezet, want er wordt geen apa r t e ui tnodiging ge
s tuurd. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat het ons dan a.u.b. weten zodat wij iemand 
anders met de opengevallen plaats een plezier kunnen doen. Op de lijst voor een extra ex
cursie naar Gunters te in , in 1999, kunnen er nog enkele namen bij, tot h e t maximum van 30 
is bereikt . De volgorde van aanmelding bij Mw. Marjo van Dijk-Witjas, tel . (0346) 262578 
bepaal t wie er mee kunnen . De deelnameprijs is voor leden ƒ 5,- en voor niet-leden ƒ 10,-. 
Het batig saldo van deze excursies wordt gestort in het restauratiefonds van Gunters te in . 

Lezing in Kockengen, dinsdagavond 22 september 1998 

Dinsdagavond 22 september 1998, aanvang 20.00 uur, is er een door de HKB georgani
seerde lezing in Kockengen, in he t verenigingsgebouw Irene, Wagendijk 43. De heer A.A. 
Manten spreekt dan over de Stichtse burgeroorlog van 1481 - 1483. Het is een verhaal van 
lang geleden, met een verrassende actualiteit. Want er heersten in onze omgeving toen toe
s tanden vergelijkbaar met die in het voormalige Joegoslavië nog m a a r kor t geleden, me t 
Frederick VI Uten H a m m e heer van Portengen en Laag-Nieuwkoop als m a a r s c h a l k van 
bisschop David van Bourgondië, Jan III van Montfoort en Kockengen-Montfoorts als voor
m a n van de tegenstanders van de bisschop en Dirk II van Zuylen van de Haar , heer van het 
Kockengen-De Haargerecht , als slachtoffer tussen de partijen in. Geurende de opeenvol
gende kri jgshandelingen werd Kockengen eerst gespaard en l a t e r toch nog geplunderd , 
Nijenrode belegerd en ingenomen, verloor Frederick VI Uten H a m m e let ter l i jk zijn hoofd, 
werden Breukelen en Loenen verwoest en trof Westbroek een "Srebrenica-acht ig" lot. 
HKB-leden hebben gratis toegang tot deze bijenkomst; niet-leden betalen een entreeprijs 
van ƒ 5,-. Breuke laa r s die g raag met iemand willen meerijden n a a r Kockengen k u n n e n 
daarvoor contact zoeken met Mw. Marjo van Dijk. 

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

Wij her inneren u aan de Dudok de Wit herdenkingsrede op vrijdag 2 oktober 1998, 
16.00 uur , waarvoor iedere belangstellende woonachtig binnen de Gemeente Breukelen 
vóór ui ter l i jk 15 sep tember een u i tnodiging kon aanv ragen bij de s e c r e t a r i s van de 
Commissie Jaar l i jkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, de heer M. Verkui l , Nif tar lake-
s t r aa t 1, 3621 GT Breukelen. Als er meer belangstellenden zijn dan beschikbare p laa tsen , 
wordt geloot. De herdenkingsrede van 1998 heeft het karakter van een diavertoning met ge
sproken toelichting. De voor iedereen toegankelijke bloemenlegging bij he t beeld van Kees 
de Tippelaar in he t park van Boom en Bosch is daaraan aansluitend om 16.30 uur . 

Najaarsbijeenkomst in Breukelen, woensdagavond 28 oktober 1998 

Wij nodigen u har te l i jk u i t voor de HKB-najaarsbi jeenkomst in Breuke len , in h e t 
Parochiehuis, Herens t raa t 15, Breukelen, op woensdagavond 28 oktober 1998 aanvang 20.00 
uur . Spreker is de tuinhistoricus Wim Meulenkamp uit Utrecht over theekoepels en aanver
wante zaken in he t gebied van de Utrechtse Vecht, met dia's. Hij heeft onder meer bekend
heid verworven door zijn boek Theekoepels en Tuinhuizen in de Vechtstreek. De toegang tot 
deze lezing is voor leden van de HKB gratis, niet-leden betalen ƒ 5,-. 

Diverse HKB-activiteiten in de afgelopen maanden 

De HKB was met een k raam aanwezig op de j aa rmark ten in Kockengen (12 juni) en 
Breukelen (20 juni 1998). Daar mochten we 10, respectievelijk 11 nieuwe leden welkom 
h e t e n , werd veel in format ie ui tgewisseld en ook nog zo h e t een en a n d e r ve rkoch t . 
Hartel i jk dank aan de vrijwilligers die de kramen inricht ten, bemensden en opru imden. 

In het kader van haa r 75-jarig bestaan maakte de vereniging Oud-Utrecht op zaterdag 
13 juni 1998 met twee boten een vaartocht over de Vecht. De HKB leverde daarvoor twee gid
sen: mw. Marjo van Dijk en hr . Arie A. Manten. 

He t uit de Middeleeuwen s tammende Armenland van Ruwiel , in h e t noorden van 
Portengen-Noordeinde, is t hans een natuurreservaat in het bezit van Staatsbosbeheer, me t 
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een aan de Stichting De Roerdomp te Kockengen gedelegeerde onderhoudstaak. Na een 
grondige onderhoudsbeurt en de aanleg van een wandelmogelijkheid rond dit b lauwgras-
landgebied werd he t Armenland op zaterdagochtend 20 juni 1998 officieel voor het publiek 
geopend. De HKB heeft gezorgd voor een informatiepaneel met achtergrondgegevens over 
dit zowel cultuur- als natuurhis tor isch waardevolle gebied. Meer over he t Armenland van 
Ruwiel kun t u lezen in dit tijdschrift, jaargang 8, nr. 2 (juni 1993), blz. 74 - 84. 

Op 25 juni verzorgde de HKB een besloten bijeenkomst in he t Heycopcentrum voor de 
dagverzorging voor ouderen De Twijg en de seniorenkring van Het Kampje te Loenen. 

Nada t de Kring eerder de s t r a a t n a a m Bonifatiuslaan kon adviseren (genoemd naar de 
s t ichter van de Breukelse dorpskerk en gelegen in lijn met het Domineeslaantje), mochten 
we onlangs de naam Molenwerf ten tonele voeren en wel voor de nieuwe s t raa t langs de 
Danne op he t voormalige Van Ekris terre in . De naam Molenwerf kwam daar ook al voor tot 
vroeg in de 16de eeuw, toen er de korenmolen van Breukelen stond (later verplaatst naar de 
Vechtoever, tot hij omstreeks 1870 door afbraak geheel uit ons dorpsbeeld verdween). 

Gezocht: iemand met beschikbare tyd overdag en archeologische belangstelling 

De HKB zoekt nog steeds naar een coördinator archeologie, als opvolger van de helaas 
overleden heer Andre Verroen. Deze vrouw of man houdt een oogje op zaken binnen onze 
gemeente die uit een archeologisch oogpunt belangrijk zijn en is de contactpersoon tussen 
onze Kr ing en de Rijksdienst voor he t Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en andere 
be t rokkenen bij de archeologie. Detai lkennis van de archeologie is niet nodig, belangstel
l ing ervoor wel een beetje. Omdat grondwerkzaamheden meestal overdag plaatsvinden en 
beroepsarcheologen in principe gewone werkweken hebben, is belangrijk da t men zonodig 
op werkdagen beschikbaar is. Verschillende mensen binnen de HKB kunnen de betrokke
ne me t kennis van de plaatselijke geschiedenis terzijde staan. Wilt u meer weten, of u di
rect aanmelden: bel, schrijf of maak een afspraak met de voorzitter van de HKB. 

Gezocht: iemand met enige sociologische kennis en belangstelling voor geschiedenis 

Regelmatig dienen zich in ons geschiedkundige werk onderwerpen aan met een sterk 
sociologisch aspect. Wij zouden daarom graag in contact komen met iemand die wat weet 
over sociaal gedrag en sociale processen, om met ons mee te denken en als klankbord op te 
t reden. Als dit iets voor u is, of wanneer u ons attent kunt maken op een geschikte kandi
daat , neem dan even contact op met de voorzitter. 

Herdenking slachtoffers van oorlogsgeweld 

In het eerste tijdschrift van deze jaargang, blz. 56, maakten wij melding van het geza
menli jk ideaal van onze Kring en de Vereniging Veteranen Breukelen om te komen tot een 
blijvend eerbetoon aan mensen uit de (huidige) Gemeente Breukelen die hun leven verlo
ren als gevolg van krijgsgeweld. Hieronder volgt een voorlopige lijst met de namen van 
mensen als hier bedoeld. Wanneer u aanvullingen, dan wel op- of aanmerk ingen hebt bij 
deze lijst, wilt u dat dan a.u.b. la ten weten aan de voorzitter. Als criterium voor vermel
ding op deze lijst diende de aanbeveling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, die in een re
cente, bondige herformulering luidt : 

"Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en mil i ta i ren 
- die in he t Koninkrijk der Neder landen of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds 
h e t u i tbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies." 

A. Breukelen 
- Dirk van Barneveld, overl. in Frankr i jk , dwangarbeider (chauffeur op door Dui tse 

leger gevorderde vrachtauto) 
- G e r r i t - J a n van Barneveld, geb. Breukelen 14 nov. 1958, mi l i ta i r Koninklijke Land

macht , deel ui tmakend van UN vredesmacht, overl. 4 dec. 1980 in Zuid-Libanon 
- Reynier Joseph van Calveen, geb. Soest 8 april 1917, dwangarbeider, overl. 17 sept. 1944 

bij bombardement op Bremen, Duitsland 
- Ge r r i t van Doornik, geb. Overschie 15 juni 1901, verze tsman, overl. 9 mei 1945 in 

Sandbostel , Duitsland 
- Dirk Kruiswijk, geb. ?, overl. tijdens voedseltocht op 6 febr. 1945 te Wezep bij een gealli

eerde luchtaanval 
- Andries Pieter Lamme, geb. Breukelen-St. Pieters 13 dec. 1922, dwangarbeider, overl. 28 

m a a r t 1943 in Wuppertal, Duitsland 
- Chris topher James Maltby, geb.?, flight l ieutenant Royal Air Force, met zijn Spitfire ge

vechtsvliegtuig in Breukelen neergestort en overleden op 25 maar t 1945 
- Jacques P la tenkamp, geb. 21 m a a r t 1924, onderduiker in Breukelen, 9 sept. 1944 in 

koelen bloede neergeschoten door Nederlander in gewapende dienst van de Duitse be
zet t ingsmacht 
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- Johannes Scheenhart , geb. Breukelen 2 april 1915, militair KNIL, overl. 7 m a a r t 1942 in 
Djombang in he t toenmalige Nederlands Oost-Indië 

- Johannes Scheenhart , geb. Breukelen 29 maar t 1916, militair KNIL, overl. 22 sept. 1943 
in B i rma 

- Dirk Slotboom, geb. Breukelen 9 sept. 1915, mili tair Koninklijke Landmacht , gesneu
veld bij de Duitse invasie in Nederland, 10 mei 1940 bij Dubbeldam 

- Simon van Zuiden, geb. Hoogeveen 5 juli 1888, jood, gedwongen uit zijn woonplaats Breu
kelen te vertrekken 4 sept. 1942, overl. 1 okt. 1942 in Auschwitz 

- Sa ra van Zuiden-Rozeveld, geb. Groningen 23 febr. 1891, jodin, gedwongen u i t h a a r 
woonplaats Breukelen te vertrekken 4 sept. 1942, overl. 27 aug. 1943 in Auschwitz 

B. Nieuwer Ter Aa 
- Ir. Albert Ferd inand Krikke, geb. Oudehaske 5 j anuar i 1910, verze tsman, gewesteli jk 

c o m m a n d a n t N e d e r l a n d s e Binnen landse S t r i jdk rach ten Provincie U t r e c h t , w e r k t e 
vanuit Oukoop en Breukelen, na gevangenname overl. 23 mei 1945 in Bri ts legerhospi
taal te Rotenburg-Unterstedt, Duitsland 

- Johannes Verhoef, geb. 31 mei 1928, militair Koninklijke Landmacht , overl. 28 j an . 1948 
in he t toenmalige Nederlands Oost-Indië 

- Antonius van Weerdenburg, geb. 10 september 1905, omgekomen 5 mei 1945 door Dui ts 
geweervuur in Oukoop, terwijl hij verplicht dienst deed als dijkwacht 

C. Kockengen 
- Hendr ik (Henk) Brunt , geb. Hilversum 14 nov. 1919, verzetsman, gesneuveld te Kocken

gen 5 mei 1945 
- Cornelis Gootjes, geb. 28 maar t 1904, verzetsman, overl. 28 m a a r t 1945 in concentratie

k a m p Melk (Mauthausen) , Oostenrijk 
- M a r i n u s Oosterom, geb. Kockengen 30 nov. 1924, mi l i ta i r Koninkl i jke L a n d m a c h t , 

overl. 30 sept. 1947 in Semarang in he t toenmalige Nederlands Oost-Indië 
- Joop Swaanswijk, geb. ?, als verzetsman/marconist ac t ie f in Kockengen en oms t reken , 

vermoord in k a m p Amersfoort 3 april 1945. 

Voorzitterswisseling by de Stichting Stichtse Geschiedenis 

Onze Kr ing is aanges lo ten bij de St icht ing St ichtse Geschiedenis , een provinc iaa l 
s teunpunt voor allen die zich actief bezig houden met activiteiten op het gebied van de ge
schiedenis van de provincie Utrecht of een deel daarvan (zie ook blz. 152). Onze voorzitter, 
dr A.A. Manten , was vanaf het allereerste begin nauw bij de voorbereiding van die stich
t ing betrokken en werd bij de officiële oprichting ervan haa r eerste voorzitter. Die t a a k zit 
er nu op. Op 27 mei 1998 droeg hij de voorzittershamer over aan professor dr P.H.D. Leupen, 
die al zeer geruime tijd deel ui tmaakt van he t SSG-bestuur, laatstelijk als vice-voorzitter. 

Cursus lezen van handschriften uit de periode 1600 -1800 

Mw. Drs F.E. Brouwer, s treekarchivaris van Vecht en Venen (waaronder Breuke len) 
geeft voor de Stichting Kursusprojekt Loenen een cursus paleografie (oud schrift), die nu t t ig 
is voor iedereen die in verband met voorouderonderzoek of ander geschiedkundig speur
werk handschrif ten uit de 17de en 18de eeuw wil kunnen lezen. Twaalf maandagavonden 
van 19.30 tot 21.30 uur (12 en 26 oktober, 9, 23 en 30 november en 14 december 1998, 11 en 25 
januar i , 8 februari, 8, 22 en 29 maart 1999, Ontmoetingscentrum Boomgaard, Middenhoek 
62, Loenen aan de Vecht, kosten ƒ 120,- per cursist plus ƒ 20,- materiaalkosten. Mw. Brouwer 
is gewoonlijk op de donderdagen op Boom en Bosch. 

De geschiedenis van het Utrechts landschap: een cursus 

De Historisch-Geografische Vereniging Ut rech t organiseert samen me t de S t ich t ing 
Stichtse Geschiedenis een cursus over de historische geografie van he t Utrechtse landschap, 
waarbij de al duizenden ja ren durende wisselwerking tussen mens en n a t u u r cen t raa l 
staat. In vier avondbijeenkomsten (in Utrecht te houden op 30 september, 7, 14 en 21 oktober 
1998) wordt een algemene inleiding in de landschapshistorie geboden en een overzicht van 
de belangrijkste landschappen in de provincie Utrecht: de Utrechtse Heuvelrug, h e t veen-
weidegebied en he t rivierenlandschap. De cursus wordt op 24 oktober afgesloten met een ex
cursie door de provincie Utrecht , waarin de opgedane "schoolbankenkennis" wordt gekop
peld aan de t a s t b a r e werkelijkheid. Deskundigen van de Univers i t e i t U t r e c h t en h e t 
S ta r ing ins t i tuu t te Wageningen verzorgen de cursus. De kosten zijn ƒ 125,- (zonder excur
sie ƒ 75,-). Nadere informatie en aanmelding (kantooruren): SSG, Mar iap laa t s 23, 3511 LK 
Utrecht, tel. 030-2343880. 
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DE ZEGEPRAALENDE 

V E C H T , 
Vertoonende verscheidene GESICHTEN van 

LUSTPLAATSEN, HEEREN HUYSEN en DORPEN. 
Beginnende van UITRECHT en met MUYDEN besluytende. 

Van verschillende buitenplaatsgebieden verschenen gedurende de 18de eeuw 
plaatwerken met gravures en begeleidende dichtstukken. Een der vroegste was 

"De Zegepraalende Vecht", dat tot 1791 herdrukt werd. Thans wordt de oorspronkelijke 
uitgave uit 1719 met zijn 102 schitterende afbeeldingen in facsimile herdrukt. 

Binnenkort verkrijgbaar bij 

Boekhandel Marinus van Kralingen B.V. 
Herenstraat 4, 3621 AR Breukelen 

Beperkte genummerde oplage, luxe band met opdruk 
Druk op licht getint papier - omvang 164 pagina's - formaat 25,5 x 39,5 cm 

Prijs bij voorintekening ƒ 125,-
Na verschijnen (medio september 1998) ƒ 150,-

" Historisch Breukelen" 

mapje met zes verschillende prentbriefkaarten: 
Vegtvliet, een van de oudste en mooiste buitenhuizen aan de Vecht te Breukelen 

Vecht en Dam, een buitenhuis uit omstreeks 1682 

Het enige nog bestaande duifhuis in de Vechtstreek 

De Rozenvilla, een woonhuis aan de Straatweg in Breukelen 

Leonard Corneille Dudokde Wit (1843 -1913), bijgenaamd Kees de Tippelaar 
(beeld in het park van Boom en Bosch) 

De poffertjeskraam van Van der Steen 

Uitgave Historische Kring Breukelen 

te verkrijgen bij Hr. H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, Breukelen 

Neem een uoorraadje uan deze typisch Breukelse 
prentbriefkaarten in huis ! 

Prijs slechts ƒ 6,00 per mapje 
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