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In een vorig artikel1 heb ik Breukelen beschreven 
als een gewoon Utrechts dorp. Arm en rijk leefden 
naast elkaar; de standsverschillen waren voor ieder
een zichtbaar. Deze verschillen vonden hun oor
sprong in de economische verhoudingen. De land
bouw werd gekenmerkt door een intensieve vee
houderij, die aan het eind van de 19de eeuw moder
niseerde. Fabriekjes waren er nog nauwelijks. Am
bachtslieden en winkeliers bepaalden het beeld in 
het dorp. Maar in achterbuurtjes woonden de armen 
hun onzekere leven. 

Bevolking en sterfte 
Anders dan in de rest van de provincie Utrecht 

bleef in het noordoosten van de provincie de bevol
kingsgroei in de tweede helft van de 19de eeuw be
perkt. In de periode 1890 - 1910 was overal sprake 
van een toename van de bevolking - in de ene plaats 
sterker dan de andere, maar overal duidelijk merk
baar - terwijl in veel gemeenten langs de Vecht de 
bevolking per saldo zelfs afnam. In Breukeien-Nij-
enrode schommelde tot 1878 de bevolking ruim bo
ven de 1800 inwoners, uitgezonderd de zeer ongun
stige jaren 1866 - 1870, toen de bevolking terugliep 
naar 1770 inwoners (zie Afbeelding 1). Na 1878 
zette een lichte bevolkingsgroei in. Tijdens de aan
leg van het Merwedekanaal nam de bevolking toe 

Afb. 1. Bevolkingsomvang in Breukelen-Nijenrode 
1865-1900.2 

met ongeveer 200 zielen, van 2000 naar 2200.3 Na 
de opening van het kanaal daalde dit aantal weer, 
maar bleef toch nog aanmerkelijk boven het niveau 
van voor 1890. De opening van het kanaal heeft dus 
niet geleid tot een stilstand in het inwonersaantal, 
zoals velen indertijd verwachtten. 

De bevolkingsontwikkeling is het saldo van 
twee gegevens, namelijk het migratiesaldo en de 
natuurlijke bevolkingsgroei. Deze zijn weer het re
sultaat van vier gegevens, namelijk de vestiging, 
het vertrek, de geboorte en de sterfte. Zij heffen el
kaar grotendeels op. Een cijfervoorbeeld maakt dit 
duidelijk: wanneer 100 mensen zich vestigen en 75 
vertrekken, is het (positief) migratiesaldo 25. Wan
neer over dezelfde periode 150 mensen geboren 
worden en er 100 sterven, bedraagt de natuurlijke 
bevolkingsgroei 50. De totale bevolkingsgroei be
draagt dan 25 + 50 = 75. De sterfte is dus één van 
de vier factoren die de ontwikkeling van de bevol
king bepalen, ook in Breukelen. In het navolgende 
zal dit aspect centraal staan. 

Armoede en rijkdom oefenen een duidelijke in
vloed uit op de sterfte. Wie niet voldoende eet, is 
bevattelijk voor ziekten. Deze worden verder bevor
derd door een slechte hygiëne en slechte woonom
standigheden (kou en vocht). Wanneer mensen 
dicht op elkaar wonen, breiden besmettelijke ziek
ten makkelijk en snel uit. In Breukelen kwamen in 
de 19de eeuw dergelijke toestanden voor en was de 
sterfte relatief hoog. In de jaren 1866, 1877 en 1896 
overtrof het aantal sterfgevallen zelfs het aantal ge
boorten. In alle andere jaren was er sprake van na
tuurlijke bevolkingsgroei (zie Afbeelding 2). 

In vergelijking met de sterfte in de provincie 
Utrecht als geheel, waren de sterftecijfers in Breu
kelen hoog (zie Afbeelding 3). Elk jaar lagen ze bo
ven het provinciaal gemiddelde. Dit gegeven komt 
niet geheel onverwacht. Het westelijke deel van 
Utrecht, in het bijzonder het veenweidegebied, 
stond bekend als een zeer ongezonde omgeving. In 
de provinciale cijfers drukten de regio's met lagere 
sterftecijfers (zoals de Utrechtse Heuvelrug) het ge
middelde omlaag. 
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Afb. 2. Sterfte en geboorte in Breukelen-Nijenrode 
1865-1900.2 

Tegenwoordig worden de mensen gemiddeld 75-
78 jaar; in de tweede helft van de 19de eeuw be
droeg de gemiddelde levensverwachting ongeveer 
30 jaar. Dit betekent niet dat niemand ouder dan 40 
werd; integendeel. In het eerste levensjaar was de 
kans op sterven heel hoog. De zuigelingensterfte 
was enorm: in 1880 - 1884 overleed in Breukelen 
gemiddeld 28,6% van alle kinderen binnen één jaar 
tijd (zie Afbeelding 4). Nadien daalde dit getal snel: 
in 1904 - 19Ó8 bedroeg het nog 'maar' 13,8%.* Wie 
het eerste levensjaar had overleefd, maakte aanzien
lijk meer kans om oud te worden. Kinderziekten als 
pokken en mazelen vormden nog wel een gevaar, 
maar leidden weinig tot een vroegtijdige dood. Tot 
de 50-jarige leeftijd was men relatief veilig voor 
Magere Hein. De ouderdomsziekten kwamen vroe
ger dan tegenwoordig en waren sneller fataal. 

' sterfte breukelen - - - sterfte provincie : 

promille 
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Afb. 3. Sterfte in Breukelen-Nijenrode en de provincie 
Utrecht 1865-1900.2 

Afb. 4. Zuigelingensterfte in Breukelen-Nijenrode 
1875-1900.4 

Mensen waren rond hun 60ste al opgebrand. Wie 
ouder werd dan 70, mocht van geluk spreken. 

Waaraan stierf men? 
Onder de doodsoorzaken vinden we dan ook 

veel zuigelingenkwalen én verschijnselen die dui
den op een versleten lichaam. In Tabel 1 staan de 
doodsoorzaken in de jaren 1866 - 1900. Hierbij 
dient vooropgesteld, dat deze tabel met de nodige 
reserves moet worden bekeken. De doodsoorzaken 
werden vastgesteld door de dorpsarts. De arts die 
rond 1860 - 1870 in Breukelen een praktijk voerde, 
was een bekwame dokter, die zelfs vakliteratuur pu
bliceerde. Niet het prototype van een eenvoudige 
maar hardwerkende ambachtsman. Dat neemt niet 
weg, dat ook hij allerminst alwetend was. De diag
nostiek was in de tweede helft van de 19de eeuw 
nog matig ontwikkeld; dit verklaart het grote aantal 
mensen dat volgens de overlijdensverklaring aan 
'gebrekkige ontwikkeling' of 'lichaamszwakte' 
overleed. Het ging bij 'gebrekkige ontwikkeling' 
nadrukkelijk niet alleen om mensen die versleten 
waren, maar het betrof veeleer kinderen of zuigelin
gen met gebreken, die niet aan een duidelijk aan
wijsbare ziekte stierven. Het feit dat het aandeel van 
deze vage categorie in de loop van de tijd daalde, 
weerspiegelt een geleidelijk nauwkeuriger worden
de diagnostiek. 

Tegenover de dalende sterfte aan lichaamszwak
te en dergelijke is een toename waarneembaar van 
de ziekten aan spijsverteringsorganen en adem
halingsorganen. Wanneer we bij de laatste groep de 
sterfte aan tbc optellen, blijkt dat in het laatste de
cennium van de 19de eeuw in Breukelen maar liefst 
30% van alle sterfgevallen aan ziekten der adem-
haiingsorganen te wijten was. De doodsoorzaken 
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Tabel 1 
Doodsoorzaken in Breukelen-Nijenrode 1866 - 19002 

1866- 1876 1877 1889 1891 •1900 totaal 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

gebrekkige ontwikkeling 25* 3,5 16 2,2 11 2,0 52 2,6 
lichaamszwakte/tering 208* 28,9 142 19,7 47 8,4 397 19,9 
klierziekte, rachitis, syfilis 6* 0,8 5 0,7 5 0,9 16 0,8 
gangreen e.d. 10 1,4 9 1,2 3 0,5 22 1,1 
kanker 15 2,1 30 4,2 23 4,1 68 3,4 
waterzucht, scheurbuik 11 1,5 3 0,4 14 0,7 
tyfus 7* 1,0 4 0,6 5 0,9 16 0,8 
aanhoudende en 

tussenpozende koortsen 30* 4,2 4 0,6 34 1,7 
pokken 6 0,8 0 0 6 0,3 
roodvonk 3 0,4 0 3 0,2 
mazelen 6 0,8 17 2,4 2 0,4 25 1,3 
huidziekten 1 0,1 1 0,1 2 0,4 4 0,2 
stuipen 15 2,1 29 4,0 15 2,7 59 3,0 
apoplexie (beroerte) 25 3,5 28 3,9 28 5,0 81 4,1 
hersenziekte 13 1,8 23 3,2 15 2,7 51 2,6 
krankzinnigheid 4 0,6 4 0,2 
ruggenmergslijden 2 0,3 4 0,6 2 0,4 8 0,4 
keel- en longtering 48 6,7 39 5,4 40 7,2 127 6,4 
kroep 5 0,7 6 0,8 4 0,7 15 0,8 
kinkhoest 7 1,0 10 1,4 4 0,7 21 1,1 
reuma 1 0,1 1 0,1 
leverziekten 2 0,3 2 0,1 
acute ziekten der 

ademhalingsorganen 55* 7,6 72 10,0 86 15,5 213 10,7 
chronische ziekten der 

ademhalingsorganen 16* 2,2 38 5,3 41 7,3 95 4,8 
hart- en vaatziekten 2 0,3 7 1,0 7 1,3 16 0,8 
organische hartgebreken 22 3,1 24 3,3 22 4,0 68 3,4 
angina diphterina (difterie) 4 0,6 1 0,1 2 0,4 7 0,4 
diarroea dysenterie 

(dysenterie) 8 1,1 7 1,0 0 0 15 0,8 
cholera 26 3,6 1 0,1 6 1,1 33 1,7 
acute ziekten der 

spijsverteringsorganen 43* 6,0 123 17,1 93 16,7 259 13,0 
chronische ziekten der 

spijsverteringsorganen 16* 2,2 32 4,4 9 1,6 57 2,9 
ziekten der organ. 

urogenitalia 8 1,1 16 2,2 27 4,9 51 2,6 
ziekte van het kraambed 4 0,6 5 0,7 3 0,5 12 0,6 
gewelddadige dood 16 2,2 6 0,8 11 2,0 33 1,7 
verdrinken 7 1,0 8 1,4 15 0,8 
onbekend 5 0,7 7 1,0 19 3,4 31 1,6 
zonder geneeskundige 

behandeling 47 6,5 2 0,3 16 2,9 65 3,3 

Totaal 719 721 556 1996 

* Geschat vanwege samenvoeging en uit elkaar halen van diverse categorieën. 
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verschoven dus van uitwendige gebreken naar in
wendige organische kwalen. Mogelijk is deze ver
schuiving niet alleen een signaal voor een verbeter
de diagnose, maar ook voor een slechtere hygiëne 
in de leefomgeving. Aan de andere kant kan het 
verminderen van lichamelijke gebreken duiden op 
betere voeding (kalk, vitamines) en een betere ver
zorging tijdens de zwangerschap en bevalling. 

In Tabel 1 komen een aantal bekende besmette
lijke ziektes voor, die vooral voor kinderen fataal 
konden zijn, zoals tyfus (16 doden), pokken (6), 
roodvonk (3), mazelen (25), kroep (15), kinkhoest 
(21), difterie (7), dysenterie (15) en cholera (33). 
Mazelen en roodvonk kwamen het meest voor (zie 
Tabel 2). Deze ziekten waren endemisch, maar eis
ten zelden meer dan vijf slachtoffers per jaar. Aan 
het einde van de eeuw troffen enkele epidemieën 
van tyfus en difterie het dorp. Rond 1890 vernemen 
we voor het eerst berichten over griep (influenza). 
De ziekte hield massaal huis onder de bevolking. 
Geneeskundigen zaten met de handen in het haar en 
wisten niet wat te doen. Zelfs over de vraag of de 
ziekte besmettelijk was, verschilden de meningen.9 

Tabel 2 
Epidemieën van besmettelijke ziekten in Breukelen-Nijen-
rode.6"8 Het eerste getal is het aantal ziektegevallen, het tweede 
getal het aantal sterfgevallen; ? = onbekend. 

1864 Mazelen (5-0) 
1866 Cholera (44-23), mazelen (23-1), pokken (18-5) 
1867 Kinkhoest (M) 

1871 Pokken (35-3) 
1872 Mazelen 
1876 Mazelen (5-0) 
1877 Mazelen (23-2) 
1878 Roodvonk (6-0) 
1879 Roodvonk (24-0) 
1880 Mazelen (88-6), tyfus (7-0) 

1881 Tyfus (6-0) 
1882 Mazelen (6-0), tyfus (5-0) 
1884 Mazelen (64-10) 
1887 Roodvonk (26-1) 
1888 Roodvonk (5-2) 
1889 Mazelen (52-2) 

1891 Griep (?-?) 
1892 Cholera (?-6). mazelen (7-0), griep (?-3) 
1896 Mazelen (72-11) 
1897 Difterie (7-1) 
1898 Difterie (9-1) 
1899 Tyfus (6-1) 
1900 Tyfus (9-1) 

Pokken 
Een andere beruchte ziekte, pokken, werd in die 

tijd bijna overwonnen. Pokken trof Breukelen in het 
midden van de vorige eeuw nog in enkele felle epi
demieën (zie Tabel 3), maar na daadkrachtig ingrij
pen van de plaatselijke heelmeester bleven verdere 
sterfgevallen na 1873 uit. F. Vos was een warm 
voorstander van vaccinatie. Bij verschillende epide
mieën wist hij de bevolking te overtuigen van het 
nut van vaccinatie. In zijn publicatie De pokken 
kunnen geweerd worden, uit 1871, toonde hij aan 
dat gevaccineerden veel minder kans hadden ziek te 
worden, en wanneer zij onverhoopt toch ziek wer
den, veel meer kans hadden te herstellen1 ° (zie Ta
bel 4). 

Nu zal men dit geschriftje in Breukelen weinig 
hebben gelezen. De meeste mensen moesten zich 
door de dokter laten overtuigen of kozen eieren 
voor hun geld tijdens een epidemie. De arts schreef 
bijvoorbeeld hoe in een gezin, bestaande uit man, 
vrouw, zes kinderen en een dienstmeid, de meid en 
één der gevaccineerde kinderen pokken kregen. 
Drie kinderen waren nog niet ingeënt en de ouders 
weigerden dit, overtuigd van het zinloze hiervan. 
Toen deze drie veel ernstiger ziek werden dan het 
gevaccineerde kind (en de overige gevaccineerde 
kinderen gezond bleven), erkenden de ouders dat 
dokter Vos toch gelijk had. Ook op de omliggende 
boerderijen raakte men overtuigd en liet de bevol
king zich vaccineren.1» 

Het aantal vaccinaties (en revaccinaties) in 
Breukelen behoorde lange tijd tot de hoogste van de 
provincie, samen met de gemeenten Abcoude-
Proostdij en Vreeswijk.11 Tijdens de landelijke 
pokkenepidemie in de jaren 1870 - 1873 werden in 
Breukelen slechts enkele slachtoffers gemeld: 3 in 
1871 en 1 in 1872. Afbeelding 5 toont het aantal 
uitgevoerde vaccinaties in Breukelen, gerelateerd 
aan de geboortecijfers drie jaar eerder. De meeste 
inentingen vonden plaats wanneer de kinderen drie 
jaar of ouder waren. In het gecorrigeerde cijfer is de 
zuigelingensterfte afgetrokken van het aantal ge
boorten. 

We zien in de grafiek dat tot 1873 het aantal 
vaccinaties sterk schommelde. Tijdens of na een 
pokkenepidemie lieten ouders hun kinderen inen
ten; in tussenliggende perioden vond men dit al 
spoedig weer minder noodzakelijk. Na 1873 wordt 
het verloop van de curve gelijkmatiger. In dat jaar 
werd het inenten van schoolkinderen verplicht ge
steld. Het 5-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
steeg daardoor van ongeveer 50% in 1874 naar on-
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Tabel 3 
Pokken in Breukelen-Nijenrode (Vos10, blz. 9) 

jaar aangetasten overleden 

totaal gevaccineerd niet gevaccineerd totaal gevaccineerd niet gevaccineerd 

1841 4 3 1 0 0 0 
1843 10 3 7 2 0 2 
1852 32 15 17 6 0 6 
1858 35 27 8 4 0 4 
1865 2 1 1 0 0 0 
1866 18 7 11 5 0 5 
1869 2 1 1 2 1 1 

totaal 103 57 46 19 1 18 

Tabel 4 
Vaccinaties in Breukelen-Nijenrode tijdens en na de ziekte (Vos10, blz. 9) 

jaar totaal beneden de leeftijd boven de leeftijd 
van schoolgaan van schoolgaan 

gerevaccineerd 

1841 75 63 
1843 81 64 
1852 266 139 
1858 88 69 
1865 58 43 
1866 103 71 
1869 187 159 

totaal 858 608 

12 
17 

127 
19 
15 
32 
28 

250 

43 
78 
86 

134 
28 
68 

525 

geveer 100% in 1890. In die periode zullen vermoe
delijk ook vele volwassenen zich alsnog hebben 
laten vaccineren. Na 1890 daalde dit cijfer weer tot 

- vaccinaties gecorrigeerd 5-jaarlijks gemiddelde 

Afb. 5. Percentage vaccinaties in Breukelen-Nijenrode 
1865-1900.3 

ongeveer 80%. De ontbrekende 20% bestaan ver
moedelijk uit kinderen die tussen hun eerste en der
de jaar stierven, en kinderen wier ouders om religi
euze redenen afzagen van vaccinatie. 

Cholera in Breukelen 
De epidemische ziekte die de meeste slachtof

fers maakte was cholera (zie Tabel 5). De rest van 
dit artikel is gewijd aan deze ziekte en de bestrij
ding ervan. Het biedt inzicht in de radeloosheid van 
de 19de-eeuwse bevolking, zonder dat dit tot rede
loos optreden aanleiding gaf. Burgers en overheid 
reageerden op de ziekte, waarvan de oorsprong on
bekend was, op volkomen begrijpelijke wijze. Aan 
de ene kant was er de drang om alle risico's uit de 
weg te gaan, aan de andere kant het idee dat er toch 
niets tegen deze afschuwelijke ziekte kon worden 
ondernomen en het dus weinig zin had om allerlei 
ingrijpende maatregelen te treffen. Overheid en bur-
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Tabel 5 
Cholera in Breukelen-Nijenrode 1830 - 19006.7,12 

jaar sterfte jaar sterfte jaar 

absoluut in % van de 
bevolking 

absoluut in % van de 
bevolking 

1855 0 
1859 1 
1861 1 
1866 23 1,25 
1867 0 

sterfte 

absoluut 

1832 
1833 
1848/49 
1853 
1854 

1 
18 
37 

0 
11 

2,0 

1872 2 
1873 1 
1880 1 
1892 6 
1893 0 

gers laveerden tussen beide opvattingen en levens
houdingen. De ene keer was er berusting, een ande
re keer een angstvallig risicomijdend gedrag. 

De van oorsprong Aziatische ziekte verscheen in 
Nederland voor het eerst in 1832/33, waarna ook in 
1848/49 een hevige epidemie woedde, in de jaren 
1850 enkele kleinere epidemieën en in 1866/67 we
derom een hevige. In 1892 vond de laatste grote 
epidemie plaats. Ook Breukeien kreeg een deel te 
verwerken. Tussen 1832 en 1893 stierven 102 
mensen aan de ziekte. De meeste slachtoffers vielen 
in 1833, 1848/49 en 1866. 

Wat was cholera? In Utrecht en de cholera be
schreef 't Hart het ziekteverloop als volgt:13 

"Na een incubatietijd van twee tot vijf dagen worden de 
ernstig zieke patiënten overvallen door ongekend heftige diar
ree en braken. Daardoor verliest de zieke in korte tijd enorme 
hoeveelheden vocht: per dag wel vijftien liter. Hij verliest zo 
ook veel zout en droogt uit. Hij lijdt onlesbare dorst en onder
vindt veel hinder van pijnlijke krampen, vooral in de beenspie
ren. Zijn gezicht valt in, zodat zijn ogen eruit lijken te puilen. 
De stem wordt hees, de polsslag wordt zeer snel en moeilijk 
merkbaar, het bloed dikt in en de bloeddruk daalt. Omdat de 
nierfunctie verstoord raakt, stopt de productie van urine vrijwel 
geheel, een opvallend verschijnsel bij een zieke die grote hoe
veelheden vocht verliest. Een symptoom waaraan men de cho
lera meende te kunnen herkennen, was dat de huid zich niet of 
zeer traag herstelt wanneer er een plooi in wordt geknepen. 
Ook verkleurt de huid, zodat de cholera wel de 'blauwe dood' 
werd genoemd. Meestal volgt de dood na een paar dagen, vaak 
al enkele uren nadat de eerste symptomen zijn waargenomen." 

Op zoek naar de oorzaken 
Over de wijze waarop cholera ontstond, in welke 

vorm ze optrad en hoe ze zich verspreidde waren de 
wetenschappers het toen nog allerminst eens. Zon
der in zeer gedetailleerde beschrijvingen te verval
len, waren er grofweg drie opvattingen: de miasma
tische, de contagieuze en de miasmatisch-conta-
gieuze. 

De miasma-theorie verwierp het idee dat cholera een be
smettelijke ziekte was. Cholera zou spontaan ter plaatse ont
staan door krachtige natuurkundige of scheikundige werkingen 
in de buitenlucht, zoals rotting. Daarnaast was er de leer van de 
contagieuze ziekten, die verkondigde dat cholera verspreid 
werd door middel van een smetstof die van mens tot mens be
smettelijk was, maar die zich ook via het drinkwater verspreid
de. Deze leer, die het dichtst bij de moderne inzichten ligt, 
werd bestreden door de Duitse hoogleraar Von Pettenkofer, die 
in de jaren 1850 en 1860 overal in Europa veel gezag had. Hij 
ging er van uit dat in de door cholera-feces vervuilde bodem 
onder bepaalde omstandigheden gassen ontstonden, die als 
"schadelijke uitdampingen" zouden opstijgen en, door de mens 
ingeademd, cholera zouden doen ontstaan. Vervolgens kon de 
ziekte wel van mens tot mens worden overgedragen. Hij hing 
dus de "miasmatisch-contagieuze" opvatting aan. 

Uiteindelijk kwam in 1883 de werkelijke veroorzaker aan 
het licht. De Duitse scheikundige Robert Koch ontdekte toen de 
vibrio cholerae, vanwege hun vorm kommabacillen genoemd. 

Deze wetenschappelijke discussies gingen aan 
de inwoners van Breukelen voorbij. Mogelijk zijn 
hun gevoelens nog het beste verwoord door Nico-
laas Beets, die in het gedicht Comma-Bacillen de 
algemene onzekerheid uitstekend weergaf:14 

Comma-bacillen zijn ontdekt; 
Men hoort er overal van spreken. 
Maar Krelis, die met alles gekt, 
Heeft óók door 't microscoop gekeken, 
En zegt: 'de naam voldoet mij niet; 
't Is al vraagteken wat men ziet." 

De cholera-epidemie van 1866 is bijna van geval 
tot geval beschreven en geeft daarmee een duidelijk 
beeld van de opvattingen over de ziekte. De onze
kerheid was groot. Iedereen kon onverwacht wor
den getroffen; zelfs de meest voorzichtige of gods
vruchtige mensen konden de ziekte oplopen, zoals 
"eene zwakke, 60jarige, voor cholera zeer bevrees
de vrouw, die niet met lijders in aanraking was ge
weest; dit geval liep doodelijk af. f T~V ip v r o u w L*r\*> y x \j uw woon-
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de achter de begraafplaats op eene boerderij, waar 
in vroegere epidemieën ook cholera was voorgeko
men. Het huis is zindelijk, van de begraafplaats ge
scheiden door eene sloot en van den stationsweg 
door eene vaart, die door B reukeien in de Vecht 
afwatert."15 Ook haar echtgenoot bezweek enkele 
dagen later aan cholera. 

De ziekte had mogelijk ook te maken met be
paalde erfelijke factoren. Bepaalde buurten en hui
zen waar in eerdere epidemieën sterfgevallen te be
treuren waren geweest, werden in 1866 wederom 
door de ziekte bezocht. Of was het wonen in de 
buurt van de begraafplaats de oorzaak van de ziek
te, zoals het geval van een 64-jarige vrouw leek te 
bevestigen? "Zij bewoonde een klein huisje nabij 
het R.C. kerkhof, welk huisje ook in vorige epide
mieën bezocht is." Er waren kort tevoren nog twee 
mensen, die aan cholera waren bezweken, begra
ven. De vrouw herstelde gelukkig.15 

Bij al deze onzekerheden leek het voorlopig ge
raden één voor één zo gedetailleerd mogelijk de ge
vallen te beschrijven, in de hoop op deze wijze op 
bepaalde regelmatigheden te stuiten. Deze beschrij
vingen, in 1866/67 voor bijna elke plaats in Neder
land gemaakt, geven daarom een breed scala van 
factoren die mogelijk iets met de ziekte te maken 
kunnen hebben gehad.15 Meestal troffen de onder
zoekers een combinatie aan van onhygiënische toe
standen (slecht drinkwater en smerige privaten), 
overbevolking (grote gezinnen in een veel te kleine 
woning) en een onzedelijk leven (vooral drankmis
bruik). 

Vast stond dat de meeste gevallen voorkwamen 
in buurtjes die ook vroeger getroffen waren, in 
Breukelen bijvoorbeeld de Koekenbuurt en de Wa
tersteeg. "Het 3de geval vertoonde zich den 18den 
Junij in de Koekenbuurt, bij een 4jarig meisje, wo
nende in een huisje, waar achter een vuile, door pri
vaten verontreinigde sloot, die na stortregens over
loopt. Die buurt was (...) in vroegere epidemieën 
het meest geteisterd. Het kind sliep in eene bed
stede, waarin behalve de ouders, nog twee andere 
kinderen sliepen; desniettemin herstelde zij." An
derhalve maand later stierven haar moeder en beide 
grootouders, terwijl een tante ziek werd, maar her
stelde. De grootmoeder was uit Veenendaal geko
men om haar dochter bij te staan. "Zij logeerde bij 
die dochter op een werf, waar een houten pomp 
staat, waarvan het water door een aantal bewoners 
der Koekenbuurt wordt gedronken. Op die werf 
staat ook een privaat, dat door verscheidene gezin
nen gebruikt wordt. De man van die vrouw, een aan 

den drank verslaafden opzigter bij de Rijnspoorweg 
te Veenendaal, kwam te Breukelen om zijne vrouw, 
die den 2den Augustus stierf, te verplegen (...). Hij 
dronk veel pompwater, werd reeds bij de begraving 
zijner vrouw door buikloop overvallen, die den 
5den Augustus in cholera overging, waaraan hij den 
volgenden dag bezweek." In een huisje naast de ge
noemde werf brak enkele dagen later de ziekte uit. 
Een 58-jarige arbeider en zijn zoon, een 30-jarige 
kleermaker, stierven. 

Fortuinlijker was "een 56jarige werkster die her
steld is; zij woonde in een morsig huisje in de Wa
tersteeg. In vroegere epidemieën had die steeg veel 
te lijden gehad. De onreinheden uit de woningen 
worden door eene goot afgevoerd." Daarentegen 
stierf het 3-jarige dochtertje van een tapper uit die 
straat, terwijl twee buurjongens van 10 en 14 jaar 
de ziekte opliepen, maar gelukkig herstelden. 

Verder bleek een bepaalde werf een ware poel 
des verderfs. "Het eerste geval, hetwelk doodelijk 
afliep, betrof een 53jarigen man, die sedert 4 dagen 
aan diarrhoe leed, waarvan hij reeds herstellende 
was, toen hij weder instortte. Hij was tuinarbeider 
in de steenfabriek Crom wij ck, had bloedverwanten 
onder het arbeiderspersoneel dier fabriek en ge
bruikte daar het eenige privaat, dat ook gebruikt 
was door den aardwerker, die acht dagen vroeger 
was aangetast. (...) Het is onzeker of beide perso
nen met elkander in aanraking zijn geweest. De lij
der behoorde tot een armoedig en onzindelijk huis
gezin van zes personen, een gedeelte bewonende 
van een huis op een timmerwerf achter de Heeren
straat. Die werf is aan de noord-, maar vooral aan 
de zuidzijde begrensd door een vuile sloot, die door 
privaten, varkenshokken en een riool zeer veront
reinigd wordt. De bewoners der werf hebben slechts 
één privaat, de andere privaten behooren tot andere 
erven. In de besmette woning, door chloor gedesin
fecteerd en gedurende eenige dagen ontruimd, zijn 
verder geene gevallen voorgekomen." In een andere 
woning op de werf kwam echter nog een geval 
voor. "Het betrof een 36jarigen metselaar, die her
stelde. Hij had den eersten lijder helpen begraven 
en was daarna blijven werken aan het heerenhuis 
Cromwijck." 

Ook een andere werf bleek enkele gevallen op te 
leveren. Zo werd een 44-jarige werkster ziek in een 
klein huisje op een werf tussen de Herenstraat en de 
Vecht. Zij herstelde, maar haar buurvrouw overleef
de de ziekte niet. "Op die werf wonen acht gezin
nen in twee vochtige huizen, die in vorige epide
mieën zeer geteisterd zijn. Er is slechts één gemeen-
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Afb. 6. Boenhok op het Breukelse platteland, omstreeks 1900. Foto Jacob Schippers Jr. (1871 - 1939). Het gebruik van 
oppervlaktewater voor wassen en koken was nog heel gewoon, met alle gevaren voor besmetting van dien. 

schappelijk privaat." 
De cholera kon natuurlijk ook vanuit elders wor

den aangevoerd: een geval deed zich voor "in een 
naast de kerk staand huis, bij een 5jarig meisje, dien 
dag uit het besmette Leiderdorp gekomen bij hare 
grootouders te Breukelen. Zij werd des nachts ziek 
en stierf." Een ander geval: "Den 28sten Junij werd 
eene óOjarige werkster in eene kleine woning achter 
het stationskoffijhuis door een doodelijken aanval 
van cholera overvallen. Zij had te Vinkeveen bloed
verwanten, aan die ziekte lijdende, opgepast, was 
te voet huiswaarts gekeerd en kreeg onderweg 
diarrhoe." 

Dit sterfgeval toont de opvallend grote solidari
teit tijdens de epidemie. Familieleden, vrienden, bu
ren, iedereen hielp elkaar en stond elkaar bij, on
danks de soms dodelijke gevolgen. Velen zullen ge
dacht hebben: als we toch sterven, laten we dan el
kaar bijstaan in het lijden, zodat we met opgeheven 

hoofd voor de hemelpoort kunnen verschijnen. En 
mogelijk spaarde de Here juist diegenen die goede 
werken verrichtten: "Den 15den Julij werd eene 
34jarige werkster aangetast, in de Heerenstraat, in 
een kil, vochtig huis, van de Vecht gescheiden door 
een klein, smerig plaatsje, waarop zich een privaat 
bevindt voor drie gezinnen. Veertien dagen tevoren 
had haar man aan cholera gestorven bloedverwan
ten in eene andere gemeente helpen begraven. Zij 
leed sedert den 13den aan diarrhoe, die twee dagen 
later in cholera overging, waarvan zij herstelde." 

Anderen waren daarentegen zeer bevreesd voor 
de ziekte en wilden liever geen risico nemen: "Den 
23sten Julij werd eene 70-jarige vrouw ziek, die 
meestal in eene vrachtschuit van Utrecht op Am
sterdam huisde, maar te Breukelen eene kleine ka
mer had. Daags vóór dat zij ziek werd was zij in die 
kamer geweest en had daar tot hare groote ontevre
denheid vernomen, dat er het lijkje van een (...) aan 
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cholera overleden meisje, gedurende eenen dag was 
bewaard geworden." De vrouw herstelde, maar haar 
dochter, uit Amsterdam overgekomen om haar 
moeder te verplegen, werd ziek en stierf. "Desinfec
tie had gedurende en na de ziekte der moeder niet 
plaats gehad." 

Voor de betrokkenen leek er dus geen peil op te 
trekken. Waarom werd de ene mens ziek en de an
der niet? Waarom herstelde de ene persoon, terwijl 
de ander stierf? 

Machteloos, maar niet radeloos 
Ook het gemeentebestuur moet door een gevoel 

van machteloosheid zijn bekropen, toen duidelijk 
werd dat de ziekte tientallen slachtoffers uit het le
ven wegrukte. Wat moest men doen om de ziekte te 
bestrijden? Zoals bijna overal elders, besloot men in 
ieder geval niet te wachten tot de epidemie uitge
woed was, maar zo snel mogelijk te beginnen de 
ergste troep op te ruimen. Verdere verspreiding van 
de epidemie trachtte men in te dammen door de 
besmette plaatsen te ontsmetten met chloorkalk. De 
provinciaal geneeskundig inspecteur maakte verslag 
op van de maatregelen te Breukeien:i? "Tijdens de 
epidemie werd aldaar behoudens enkele uitzonde
ringen zorgvuldig gedesinfecteerd met chloorkalk; 
van enkele werden de bedden vernietigd en de wo
ningen tijdelijk ontruimd en geheel gezuiverd. Des
niettemin werd vijfmaal een cholerageval in het
zelfde huis door een tweede gevolgd, en in slechts 
ééne dier woningen waren de desinfectiemaatrege-
len tegengewerkt." Op een van de werven "heeft 
men, toen aldaar 4 choleragevallen voorgekomen 
waren, andermaal zeer krachtig en algemeen (goten, 
sloot en privaat) gedesinfecteerd en de onreinheden 
zoveel mogelijk weggeruimd. De overige 27 bewo
ners bleven daarna verschoond. Bovendien werden 
dagelijksch op alle hoeken van straten binnen de 
kom der gemeente chloorberokingen gedaan en alle 
goten, riolen en aanzamelingen van vuil herhaalde
lijk met chloorkalk bedeeld, in die mate, dat zoo als 
ik ook persoonlijk constateerde, bij stil weder de 
lucht in het geheele dorp met chloorgas bezwangerd 
was. (...) De lijken werden spoedig gekist, waarbij 
elke kist met één ned. pond chloorkalk voorzien 
werd, en binnen 48 uren begraven. Een lijk waarvan 
de desinfectie werd tegengewerkt, werd in afwach
ting der begraving naar het kerkhof vervoerd en 
daar afgezonderd bewaard. Begrafenisplechtighe-
den werden afgeraden en die raad werd vooral op
gevolgd toen driemaal na het overlijden der aange
tasten bovenvermeld het nadeelige gevolg dezer 

plegtigheden was opgemerkt." 
Verder besloot de Gemeenteraad paal en perk te 

stellen aan de varkenshokken in het dorp. Het poli-
tiereglement van 1856 werd aangescherpt, zodat 
voor het houden van varkens in de bebouwde kom 
een vergunning nodig werd. Het verlenen hiervan 
was geheel voorbehouden aan burgemeester en wet
houders. 

De geneeskundig inspecteur kon dan ook eind 
1866 melden:^ "De afvoer van vuil en drekstoffen 
is thans op vele plaatsen in die gemeente verbeterd, 
maar er worden hier en daar toch nog vuile slooten 
en vele zeer onzindelijk gehouden varkenshokken 
aangetroffen; er bestaat ook voornamelijk te Breu-
kelen-Nijenrode gebrek aan goede privaten en goed 
drinkwater." 

Halverwege het jaar daarop, toen de cholera op
nieuw toesloeg, herhaalden zich de klachten. B&W 
grepen in met chemische middelen. In riolen en se
kreten, zelfs in sommige stegen, werd ijverig met 
chloorkalk gestrooid, terwijl het dorp vanaf eind au
gustus twee maal in de week met chloorgas werd 
berookt. Een paardenmiddel! Van buiten de ge
meente komende schepen werden zo veel mogelijk 
geweerd. Alleen na een uitgebreide geneeskundige 
inspectie mochten zij lossen en binnen de gemeente 
overnachten. 19 

"In deze gemeente vond ik op den 4 Mij 1867 
nog slechts weinig verrigt tot verbetering der aldaar 
vrij talrijk aanwezige schadelijke invloeden. Later 
is echter door de ijverige bemoeijingen van den 
nieuw benoemden Burgemeester een gelukkige om
mekeer in dezen stand van zaken ontstaan. In het 
laatst van Augustus 1867 waren reeds eenige stin
kende slooten gedempt en verscheidene privaten op 
putten gesteld, trachtte men een beter rioolstelsel te 
verkrijgen (waaraan zeer groote behoefte was) en 
was aan de ingezetenen gelast, binnen 4 dagen alle 
mestvaalten binnen de kom der gemeente weg te 
ruimen, terwijl het houden van varkens alleen bij 
speciale vergunning veroorloofd werd - zoo als dit 
in de respectieve, dus tot verre in 't geheel nog niet 
gehandhaafde bepalingen van het plaatselijke 
politie-reglement voorgeschreven is." 20 

Maar het bleef vechten tegen de bierkaai. Toen 
een nieuwe inspectie in februari 1868 nog volop op 
modder- en drekpoelen, kolossale mesthopen en on
reine varkenshokken stuitte, had zich inmiddels een 
oppositie tegen dit hygiënisch offensief gevormd. 
De gemeente stuitte op hardnekkige protesten tegen 
het restrictief beleid ten aanzien van het houden van 
varkens binnen de bebouwde kom. "Die tegenstand 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 2, 1999 



58 

werkte ook in den Gemeente-raad en leidde tot het 
vaststellen eener Verordening, waarbij het houden 
van varkens afhankelijk werd gesteld van de klag
ten van buren. Het behoeft nu wel geen betoog, dat 
in eene kleine gemeente die "buren", dikwijls 
kleine winkeliers of om andere redenen van het pu
bliek afhankelijken, slechts zelden ernstige pogin
gen zullen aanwenden, die anderen tegen hen zou
den kunnen innemen."21 Al het werk leek voor niets 
te zijn: "de verbetering verder van den afzigtelijken 
toestand van eenige slooten midden in de bebouwde 
kom der gemeente kan niet afdoende zijn, wanneer 
erf aan erf varkenshokken met de daaraan verbon
dene mestverzamelingen aangetroffen worden, die 
gier en vuil in de slooten voeren."21 Ondanks een 
protest bij de Kroon werd de verordening geldig 
verklaard. De conclusie was duidelijk: "de reeds 
hier en daar verdwenen varkens werden weder te-
ruggebragt; het gezag van de Burgemeester werd 
zeer geknakt, en de voorstanders van de sanitaire 
maatregelen zagen te Breukelen-Nijenrode een 
goed deel der met moeite verkregen uitkomsten 
weder in damp van mesthoopen en varkenshokken 
verdwijnen."21 

De eerste slag tussen de gemeente en de particu
liere huiseigenaren was dus door de huiseigenaren 
gewonnen. De gemeente, gesteund door de provin
ciaal geneeskundig inspecteur, liet zich niet ont
moedigen en ging verder op de ingeslagen weg. 
Structurele hygiënische maatregelen waren nodig 
en de Gemeenteraad moest hiervan worden over
tuigd. Dit vereiste inzicht in de omvang van de ver
vuiling. De publieke opinie moest doordrongen 
worden van het belang van gerichte maatregelen. Er 
moest schoon drinkwater komen, het huisvuil moest 
regelmatig worden opgehaald en rioleringen zouden 
het drinkwater en afvalwater zo veel mogelijk moe
ten scheiden. 

Noten 
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De muziektent in het park van 
Boom en Bosch 

Henk J. van Es en Arie A. Manten 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het is weer zomer en in Breukelen dus op zondag
middagendrie maanden achtereen weer Parkpodium. 
Dit zeer gewaardeerde initiatief uit de burgerij om 
in het park van Boom en Bosch een ontspannen pu
bliek een keur aan podiumkunsten aan te bieden, 
trad voor het eerst naar buiten in 1994. Toen met 
vier zondagmiddagevenementen in de maand sep
tember. In 1999 wordt dus het eerste lustrum ge
vierd. Met de muziektent als middelpunt. 

Dit artikel is mede bedoeld als een gelukwens 
aan de initiatiefnemers en een blijk van waardering 
aan organisatoren en uitvoerenden. 

Breukelen-Nijenrode werd een fanfarekorps 
rijker 

Het verhaal moet beginnen in 1920. In dat jaar 
werd, op 21 september, de Muziekvereeniging 
"Breukelen" opgericht. Dat was voor een dorp als 
Breukelen een groots gebeuren en de bevolking was 
er zeer mee ingenomen. De ingezetenen brachten 
met elkaar een bedrag van ongeveer ƒ 4000,- bij el
kaar, waarvoor instrumenten voor het nieuwe fanfa
rekorps konden worden gekocht. Voor die tijd was 
dat een zeer aanzienlijk bedrag. 

Al spoedig nam de fanfare een belangrijke plaats 
in de dorpsgemeenschap in. Daar droeg de muziek
vereniging zelf ook flink toe bij. Als er plaatselijk 
iets belangrijks gebeurde, was men er al snel bij om 
dat met een serenade op te luisteren. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld bij de verkiezing van nieuwe raads
leden, ambts- en huwelijksjubilea. Uiteraard liet de 
fanfare ook op koninginnedag, 31 augustus, goed 
van zich horen. Als er een optocht was, liep ze 
voorop en later op de dag was er een concert voor 
het gemeentehuis aan de Nieuwstraat, waarbij de 
muzikanten als comfort slechts konden beschikken 
over op straat gezette klapstoeltjes. 

Wanneer een serenade moest worden gebracht 
ergens in het buitengebied van Breukelen-Nijen
rode, of wanneer gespeeld ging worden op een mu
ziekconcours ergens in de wijde omgeving, dan 
werd de reis gemaakt op door paarden getrokken 
boerenwagens. 

Buitenplaats Boom en Bosch door de Ge
meente Breukelen-Nijenrode tot gemeente
huis gemaakt 

Het Vechtbuiten Boom en Bosch was sedert 
1847 in het bezit van de eigenaar van Gunterstein, 
die het verhuurde. In 1925 werd het buitenhuis met 
3 hectare grond voor ƒ50000,- verkocht aan de Ge
meente Breukelen-Nijenrode, die toe was aan een 
nieuw gemeentehuis. Daarbij werd bepaald dat het 
westelijkste deel van het terrein zodanig mocht 
worden ingericht dat daar voortaan markt kon wor
den gehouden. Het park voor het huis moest echter 
als openbaar wandelpark worden opengesteld. 

Brief van de Muziekvereeniging "Breukelen" 
Op 26 april 1928 kwam op het gemeentehuis 

van Breukelen-Nijenrode een brief binnen van het 
bestuur van de Muziekvereeniging "Breukelen". 
Daarin werd aan de gemeenteraad uitgelegd, dat het 
op een behoorlijke wijze geven van openbare mu
ziekuitvoeringen belemmerd werd door het ontbre
ken van een muziektent in het dorp, maar dat de 
muziekvereniging zelf niet genoeg geld had om een 
muziektent te kunnen aanschaffen. Daarom legden 
ze aan de gemeenteraad de gedachte voor dat het 
"voor den bloei der Vereeniging en voor het genot, 
dat door openbare muziekuitvoeringen aan het pu
bliek wordt bereid van zeer veel belang is, wanneer 
van gemeentewege ten behoeve der Vereeniging 
een muziektent beschikbaar wordt gesteld". De 
brief was ondertekend door A.H. Colenbrander, 
voorzitter van de muziekvereniging, en G. van Dijk, 
secretaris. 

Eerste reacties van B&W van Breukelen-
Nijenrode 

In het college van B&W werd al kort daarna, 
doch met zeer gemengde gevoelens, gesproken over 
de brief van de muziekvereniging. De burgemees
ter, Mr. M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop 
van Slochteren, vroeg zich af, of het plaatsen van 
een muziektent wel iets was dat de gemeente moest 
doen; hij vond het nogal bezwaarlijk daar gemeen-
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telijke geldmiddelen voor aan te spreken. Wet
houder P.G.B. Verbiest opperde het denkbeeld de 
muziekvereniging zelf voor een muziektent te laten 
zorgen en de gemeente de rente voor het daarvoor 
benodigde kapitaal te laten betalen. Het meest posi
tief was wethouder J. Molenkamp. Hij betreurde 
het, dat er in Breukelen geen muziektent was. " 't Is 
toch meermalen voorgekomen dat door gemis daar
van op nationale feestdagen geen uitvoeringen ge
geven worden, 't Komt hem voor dat om de Vader
landsliefde aantekweeken van gemeentewege alles 
moet worden gedaan dat hiertoe kan medewerken". 
De burgemeester gooide het daarop over een andere 
boeg: "als er een muziektent van de gemeente komt, 
zal de thans verleend wordende subsidie à ƒ 100,- in 
het jaar dienen te vervallen". Na nog wat verder 
heen en weer gepraat, werd besloten de gemeente
raad voor te stellen voor rekening van de gemeente 
een muziektent te laten maken en dan, met ingang 
van 1 januari 1929 de subsidie die de muziekvereni
ging ontvangt in te trekken. 

Voor alle zekerheid schakelden B&W ook de 
(overigens alhier nog niet zo ervaren) gemeente
opzichter H.M. Vlug (benoemd per 9 juni 1927) in 
de beleidsvoorbereiding in. Deze becijferde, zonder 
dat nog een uitgewerkt plan ter tafel lag, de globale 
kosten voor een geheel vaste houten tent op stenen 
voet op ƒ 1000 à 1100,- en die voor een geheel losse 
tent op ongeveer ƒ 1200 à 1250,-. Hij dacht aan een 
tent die rondom open zou zijn, met een borstwering 
en uiteraard een bekapping. 

Gemeenteraad werkte mee 
De gemeenteraad ging op 18 mei 1928 akkoord 

met het voorstel van B&W om tevreden te zijn met 
een eenvoudige tent en de muziekvereniging de 
jaarlijkse subsidie te laten inleveren. De muziektent 
zou ten hoogste ƒ1300,- mogen kosten. Op voor
dracht van B&W werd aan het raadsbesluit de voor
waarde verbonden, dat de muziekvereniging ver
plicht zou zijn op de verjaardagen van de leden van 
het Koninklijk Huis en eventueel op andere natio
nale feestdagen een openbaar volksconcert te geven 
van vaderlandse en/of klassieke stukken. 

De muziekvereniging werd per brief d.d. 19 mei 
van het raadsbesluit in kennis gesteld. 

Nadere begrotingen vielen tegen 
Toen in de vergadering van B&W op 19 juni 

1928 het onderwerp muziektent opnieuw ter discus
sie kwam, schoof de gemeenteopzichter mee aan 
tafel. Hij bracht een schets mee van de door de ge

meente te bouwen tent. Die leidde tot "breedvoerige 
beschouwingen". Tenslotte kreeg de opzichter de 
opdracht het terrein voor een muziektent uit te zet
ten. Gekozen was voor "de verhooging in het park 
waar thans nog een tentje staat". Dat laatste zal een 
klein theekoepeltje zijn geweest. De opzichter werd 
ook opgedragen voor een bestek en tekening te zor
gen. Het college wenste het werk, zo mogelijk on
der gemeentelijke ingezetenen, openbaar te laten 
aanbesteden. 

Toen de gemeenteopzichter in de volgende 
B&W-vergadering, op 28 juni, weer verscheen, had 
hij een uitgewerkt plan bij zich. Uitvoering daarvan 
zou volgens zijn begroting ongeveer ƒ2400,- kos
ten. Hij had al voorvoeld dat dit wat veel was, en 
daarom ook een begroting gemaakt voor een kleine
re tent, maar die kwam toch ook nog uit op onge
veer ƒ 1728,-. 

De burgemeester merkte op dat er geen sprake 
van kon zijn om met het duurste van de twee plan
nen naar de raad te gaan. Zelfs het tweede plan, 
voor een kleinere muziektent, kost bij raming nog 
ruim ƒ400,- meer dan de ƒ 1300,- waarover in de 
raadsvergadering van 18 mei is gesproken. Er zal 
dus geen muziektent komen "zooals de muziekver-
eeniging zou wenschen te bouwen". Op voorstel 
van de burgemeester besloot men met algemene 
stemmen "den gemeenteraad voortestellen het 
kleinen plan te doen uitvoeren". Alvorens dat te doen 
zou echter eerst de muziekvereniging over de resul
taten van het interne beraad worden ingelicht. 

Wethouder Verbiest opperde nog de gedachte de 
Gemeente Breukelen-St. Pieters te vragen om ook 
bij te dragen in de kosten, maar de burgemeester zei 
daarvan niets te verwachten. 

De gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode kreeg 
daarop van burgemeester Van der Hoop van Sloch-
teren op 10 juli 1928 te horen dat voor het uitge
trokken bedrag onmogelijk "een behoorlijke tent" 
kon worden verkregen. Hij maakte melding van het 
voorlopige ontwerp, gemaakt door de gemeente
opzichter. De burgemeester vroeg de raad het ver
leende krediet met ƒ 200,- te verhogen en daarmee 
werd ingestemd. 

Aankoop van een kant en klare muziektent 
heel erg duur 

In de B&W-vergadering op 6 juli 1928 deelde 
de burgemeester mee "te hebben vernomen dat kans 
zou bestaan bij groote houtbewerkingsinrichtingen 
goedkoop een muziektent te kunnen bekomen". Be
sloten wordt bij hen prijzen op te vragen. 
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Afb. 1. Parkpodium-optreden in de muziektent door Vocal 
Society Hilversum, op 31 augustus 1997. 

Het resultaat viel echter bitter tegen. Op 24 juli 
1928 lagen bij B&W offertes van drie van dergelij
ke bedrijven ter tafel. Die bedroegen respectievelijk 
ƒ3684,-, ƒ3435,- en ƒ3015,35 en daarbij was in 
alle drie gevallen het nodige funderingswerk nog 
niet inbegrepen. Duidelijk was dat ze langs die weg 
niet verder kwamen. 

Men werd het er daarna over eens dan toch maar 
een publieke aanbesteding uit te schrijven, maar op 
basis van "een eenigszins vereenvoudigd plan". 

Openbare aanbesteding en creatief begro
tingsbeleid 

Toen B&W op 31 juli 1928 weer in vergadering 
bijeenkwamen, kon de wethouder Verbiest, die bij 
afwezigheid van de burgemeester als voorzitter op
trad, meedelen dat vier inschrijfbiljetten waren in
gekomen, met prijzen die liepen van ƒ 1720,- tot 
ƒ2352,-. De inmiddels aangepaste begroting van de 
gemeente-opzichter bedroeg ƒ 1985,-. 

Men realiseerde zich dat de gemeenteraad 
slechts een krediet had toegestaan tot een maximum 
van ƒ 1500,-. De wethouders zaten daarmee duide
lijk in de verlegenheid. 

Even overwoog Verbiest om de bouw een jaar 
uit te stellen, maar daar verwachtte hij bij nader in
zien toch ook geen voordeel van voor de gemeente. 
Wethouder Molenkamp "meent in dezen de ge
meenteraad te moeten laten beslissen", maar Ver
biest voelde daar niet voor, want de zaak was al 
tweemaal in de raad aanhangig geweest en hij zag 
er geen heil in daar nog weer eens opnieuw met de 
raadsleden over te moeten praten. 

Men besloot na nog enig verder heen en weer 

gepraat dan toch de laagste inschrijver, Joh. Ger-
wig, de opdracht maar direct te gunnen. De ge
meentesecretaris wees er evenwel op "dat voor 
uitgaven boven het toegestane krediet de heeren 
Wethouders persoonlijk aansprakelijk kunnen wor
den gesteld indien de Raad mocht weigeren het 
meerdere dan ƒ1500,- ook voor rekening der ge
meente te nemen". Daar deden de beide heren wat 
laconiek over, en Molenkamp "zou de risico dan 
maar op zich willen nemen". 

Hoe dan ook waren ze het er over eens dat een 
lagere prijs voor het maken van een muziektent 
zoals ontworpen en aanbesteed er gewoon niet in
zat. Dat betekende een tekort ten opzichte van het 
beschikbaar gestelde krediet van ƒ220,- "waarbij 
dan nog komen de kosten voor lichtvoorziening. 
Stel dat rond ƒ 1800,- noodig zal zijn, dan acht de 
heer Molenkamp het toch wel mogelijk een en an
der in den gemeenteraad aannemelijk te kunnen 
maken". 

Aan het eind van deze discussie tussen de beide 
wethouders, in aanwezigheid van de gemeente
secretaris, wordt besloten "het bouwen van een 
muziektent te gunnen aan Joh. Gerwig, alhier, voor 
ƒ 1720,- en op spoedige uitvoering aantedringen". 

Aansluiting op het elektriciteitsnet 
In de korte vergadering van B&W van Breuke-

len-Nijenrode op 24 augustus 1928 waren opnieuw 
alleen de beide wethouders en de secretaris aanwe
zig. Gesproken werd toen onder meer over de 
"prijsopgaven voor aanleg lichtgeleiding naar de in 
aanbouw zijnden muziektent. Voor bovengrondsche 
geleiding zal ƒ38,- en voor ondergrondsche kabel 
ƒ 89,- nodig zijn. De bedragen vallen niet mee. 't 
Meest aanbevelenswaardige wordt ondergr. kabel 
geacht". 

Wethouder Molenkamp kwam daarop met het 
idee "om aan de P.U.E.M. te vragen de lichtaanleg 
voor reclame voor rekening van de Mij. te beko
men". Hij verklaarde zich bereid daarover met de 
directeur van de P.U.E.M. te gaan praten op zater
dag 25 augustus eerstkomende. "Mocht 't plan niet 
slagen, dan zal van gemeente-wege aan Schröder 
opdracht worden gegeven tot het maken eener on
dergr. lichtgeleiding". In de vergaderingen van 4 en 
10 september werd niet op deze zaak teruggeko
men. Dat roept al vragen op inzake het welslagen 
van Molenkamps persoonlijke missie. 

De P.U.E.M. was, zo blijkt tenslotte uit het ver
slag van de B&W-vergadering van 25 september 
1928, inderdaad niet bereid de stroomvoorziening 
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naar de muziektent als een vriendendienstje uit te 
voeren, maar leverde wel een offerte, ter hoogte van 
circa ƒ 350,-. "Na eenige bespreking wordt besloten 
voorloopig niet tot aanleg overtegaan". 

Financiële naweeën 
De begrotingstechnische verwerking van de kre

dietoverschrijding bleek minder eenvoudig dan ge
dacht. Op 22 november 1928 vroeg Molenkamp in 
de B&W-vergadering "op welke wijze de Voorzit
ter" (dus de burgemeester) "dacht te voorzien in het 
bedrag boven de door den gemeenteraad toegestane 
som van ƒ 1500,- voor de nieuwe muziektent ver
schuldigd". Daarvoor bleek echter nog steeds geen 
plan te zijn ontwikkeld. "Besprekingen leiden er toe 
dat bij de wijziging van de begrooting aan den ge
meenteraad machtiging zal worden gevraagd het 
restant op de gemeentebegroting voor 1929 te 
brengen". Aan het eind van die vergadering werd 
meegedeeld dat wethouder Verbiest raad en college 
zou gaan verlaten wegens vertrek uit de gemeente. 

Toch licht in de tent 
Toen het college weer vergaderde, had J.C. Go-

defrooij de vacant geraakte wethouderszetel inmid
dels ingevuld. Over de muziektent werd maanden
lang in de collegevergaderingen niet gesproken. Tot 
24 mei 1929. Toen kwamen de elektrische licht
voorziening der muziektent en de behoefte aan stoe
len voor die tent op de agenda. De sfeer rond die 
muziektent bleek toen in B&W niet erg gunstig te 
zijn. "Omtrent de stoelen wordt de meening uitge
sproken dat de muziekvereeniging daar voorloopig 
zelf maar in moet voorzien en wat betreft de elect, 
verlichting zal door den gemeente opzichter worden 
onderzocht of aanleg eener tijdelijke richtlijn van 
uit 't gemeentehuis mogelijk is". 

Dat werd vermoedelijk niet zo'n succes, want op 
25 juni 1929 spraken B&W opnieuw over de ver
lichting in de muziektent. Er bleken intussen van 
H.A.W. Schröder twee prijsopgaven binnengeko
men te zijn, ter hoogte van respectievelijk ƒ55,85 
en ƒ 37,40. Wat aan het verschil tussen beide opga
ven ten grondslag lag, wordt niet duidelijk. Wet
houder Molenkamp vond de uitvoering à ƒ 55,85 
" 't meest aantebevelen", maar wethouder Gode
froot was van mening "dat de prijzen nogal hoog 
zijn". Na veel gepraat werd de conclusie "na te 
doen gaan of de prijsopgave concureerend is". 

In de B&W-vergadering van 9 juli rapporteerde 
de burgemeester "nadere opgaven voor aanleg 
electr. licht in de muziektent te hebben ontvangen, 

doch geen voordeeliger aanbieding dan in de vorige 
vergadering ter tafel gebracht". Hij heeft daarom 
Schröder opdracht gegeven "spoedig tot den aanleg 
overtegaan". 

Na zo'n 15 maanden was de bouw van de mu
ziektent in het park van Boom en Bosch afgerond. 
In de handelingen van het gemeentebestuur bleef 
het daarna lange tijd stil over deze tent. In en rond 
de tent was tot aan de Tweede Wereldoorlog de mu
ziekvereniging regelmatig te horen. 

Opknapbeurt in 1978 
In het najaar van 1978 kreeg de nauwelijks meer 

gebruikte en wat haveloos geworden muziektent 
voor ongeveer ƒ10000,- een goede opknapbeurt. 
Het metselwerk werd opnieuw gevoegd, enkele 
vloerdelen werden vervangen, er kwam nieuw lood 
in de bloembakken en alles werd fris in de verf ge
zet. 

In 1983-1984 werd ook het huis Boom en Bosch 
gerestaureerd en werden de twee zijvleugels van het 
huis herbouwd. 

Bij het bevrijdingsfeest op 5 mei 1985 deden het 
park van Boom en Bosch en de muziektent weer 
dienst bij de plaatselijke viering van een nationale 
festiviteit. Het koor Jesus Joy, onder leiding van 
Greet Buitelaar, verzorgde er als eerste een klein 
concert. Daarna was er, op diezelfde middag, een 
samenzang van vier Breukelse koren: Avondzang, 
Jesus Joy, de John Baptist Singers en Sonnevanck. 
Het r.k.-parochiekoor droeg bij dat evenement mo
gelijk een gelegenheidsnaam, vanwege de aanwe
zigheid onder het publiek van Engelse oorlogsvete
ranen en hun begeleiders. 

In de eerstvolgende jaren daarna stimuleerde het 
gemeentebestuur enkele concerten in de muziek
tent. Toen werd het er weer stil. Tot, in 1994, Park
podium kwam . . . . 

Bronnen 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (1569-1948) en Breu-
kelen (1949-1988) (gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 13 
(Notulenboek vergaderingen gemeenteraad van Breukelen-Nij
enrode, sept. 1927 - sept. 1931), inv. nr. 64 (Notulenboek ver
gaderingen van Burgemeester en Wethouders van Breukelen-
Nijenrode, 3 augustus 1926 - 24 mei 1929), inv. nr. 65 (Notu
lenboek vergaderingen van Burgemeester en Wethouders, 6 
juni 1929 - 17 september 1931), inv. nr. 281 (Ingekomen stuk
ken en afschriften van uitgegane stukken, 1928) en inv. nr. 992 
(Jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van de Gemeente 
Breukelen over 1978). 
Vechtstroom, 8 mei 1985, artikel: Veel belangstelling 5 mei
viering. 
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Telefoonlijst van Breukelen uit 1939 
H. van Walderveen 

Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Op mijn verzoek ontvingen wij van de PTT uit Den 
Haag een bladzijde uit de telefoongids van Neder
land van 1939 met de telefoonnummers van perso
nen en bedrijven uit Breukelen. In totaal waren er 
toen 131 abonnees. 

Wilde men in die tijd iemand opbellen, dan 
moest dit via het postkantoor aangevraagd worden, 
waar een centrale stond met een of twee dames die 
de verbinding tot stand brachten. 

Hieronder volgt een lijst van de abonnees met 
de 22 oudste nummers, en tevens een selectie van 
enkele beroepsgroepen, die in die telefoonlijst te 
vinden waren. 

1 J.W. Vermeij Jr., Rijksstraatweg 121a. Vertegen
woordiger van de firma O. Gust. Schroder te Am
sterdam, welke firma niet meer bestaat. 

2 Dokter M.H.J. Adels, Herenstraat 79. Huisarts te 
Breukelen van 1915 tot 21.3.1944, toen hij overleed 
(zie Afbeelding 1). 

10 

11 

12 

13 

14 

Alb. 1. Dokter M.H.J. Adels, ca. 1944 (foto uit de collectie 
van de dames Van 't Naderend, Breukelen). 

Drinkwaterleiding Maatschappij Noord-West 
Utrecht (DWMU), Rijksstraatweg 51, opgericht in 
1925. Dit bedrijf is in 1961 door de Waterleiding
maatschappij Midden Nederland (WMN) overgeno
men. 
Drukkerij G. van Dijk, Brugstraat 20. Dit bedrijf is 
nog steeds in hetzelfde pand gevestigd, maar heeft 
thans als adres Kerkbrink 18. 
Gebr. Kasteleijn, Brouwerij 2. Dit was in 1939 een 
graanhandel. Rond 1850 begonnen zij in de al heel 
lang bestaande brouwerij als bierbrouwers, maar 
tussen 1870 en 1875 werden zij graanhandelaren; 
tussen 1875 en 1890 werden de pakhuizen ver
bouwd; onlangs zijn ze tot woningen in de huidige 
vorm omgebouwd (zie THKB, jrg. 2, blz. 4 en jrg. 
9, blz. 10). 
W. Griffioen, Oud Aa 4. Griffioen handelde in le
vende riviervis en exporteerde veel vis naar het bui
tenland. Het ijspakhuis, dat er nu nog staat, is helaas 
in verval geraakt (zie THKB, jrg. 11, blz. 35). 
C.G. Hoekstra, Rijksstraatweg 4. Directeur van de 
Roomboterfabriek Insulinde, in Breukelen beter be
kend als de melkfabriek Insulinde (zie THKB, jrg. 
11, blz. 225 en jrg. 12, blz. 147). 
Nederlandse Middenstandsbank, Rijksstraatweg 42 
(zie Afbeelding 2). Op dezelfde plaats staat thans de 
ING Bank, veel groter in omvang. 
J. Schippers Sr, Brugstraat 37. Kaashandelaar en 
tevens amateurfotograaf (zie THKB, jrg. 11, nr. 2). 
Thans is hier gevestigd J. Wiggers Productie BV, 
met als adres Brugstraat 5. 

J. Timp, Stationsweg 1. Eigenaar van het Hotel, 
Café en Restaurant Het Staate Wapen van 1920 tot 
1934. Thans nog een restaurant, maar nu met de 
naam l'Escargot. 
Dit nummer komt niet in de telefoonlijst voor. Wil
de niemand dit "gekke" nummer hebben, of beston
den er toen ook al geheime nummers? 
S. van der Meer, Rijksstraatweg 59. Directeur van 
de Melkfabriek MOBA in Baambrugge. 
J. Baas, Nieuwstraat 13. Eigenaar van Hotel-Café 
"Het Regthuys". Tevens was er een waag en stal
houderij gevestigd. Het gebouw staat er nog, met 
het adres Kerkbrink 35 (zie THKB, jrg. 8, blz. 122 
en jrg. 9, blz. 27). 
C.J. van Schaik, Herenstraat 73. Dit was een tim
mer- en aannemersbedrijf, dat nog steeds op dezelf
de plaats gevestigd is, nu onder de naam Bouwbe
drijf van Schaik BV. 
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Afb. 2. Gezicht op de 
Markt met onder andere 
de oude kaasbel, de 
thans verdwenen Teken-
school en rechts de 
Nederlandsche Midden-
standsbank (thans ING-
bank), ca. 1939 (foto uit 
de collectie van de fami
lie Schulp, Breukelen). 

15 G. van Ekris, Rijksstraatweg 56. Automobiel- en 
garagebedrijf, toen dealer van Opel en Chevrolet. 
Omsteeks 1970 werd men Toyota-dealer. In 1998 
zijn de panden afgebroken en is het bedrijf onder de 
naam Toyota van Ekris verhuisd naar Maarssen-
broek. 

16 Gemeentehuis en Gemeente Politie, Markt 13. De 
gemeentepolitie bestaat niet meer. Het gebouw is 
sinds 1926 in gebruik als gemeentehuis. Daarvoor 
bewoonden diverse vooraanstaande personen de 
buitenplaats (zie THKB, jrg. 9, blz. 84). 

17 J. Roosendaal, Brugstraat 28. Dit was in 1939 een 
slagerij; thans zit hier Bloemsierkunst Bonhof, met 
het huidige adres Kerkbrink 24. 

18 Jhr. Dr. L.H. Quarles van Ufford, Huize Gunter
stein, Zandpad 46. De vader van de huidige bewo
ner, Jhr. Mr. W.H.D. Quarles van Ufford. 

19 Gemeenteveldwachter der Gemeente Breukelen-St. 
Pieters, Nieuweweg 3. In 1939 was dat veldwachter 
G. Last. 

20 M.J. Streng, Zandpad 45. Hier was een fouragehan-
del gevestigd. De loodsen staan er nog, maar het be
drijf bestaat niet meer. 

21 A. Dolman, Rijksstraatweg 167. De heer Dolman 
had een palingrokerij. Huidig adres Straatweg 195. 

22 Dokter K. de Snoo, Markt 16. Huisarts in Breukelen 
van 1920 tot 13.1.1947, toen hij naar Wassenaar 
vertrok. 

Kruideniers 
36 R.J. Wouters, Herenstraat 66, tevens drogisterij. Dit 

pand is nu een woonhuis met het nieuwe huisnum
mer 44. 

51 A.J.J. Griffioen, Kerkstraat 41 (zie Afbeelding 5). 
Dit pand stond waar nu de passage naar de Haze-
slinger is. 

58 Albert Heijn, Brugstraat 12 (zie Afbeelding 3). Dit 
bedrijf is verhuisd naar Hazeslinger 1. In het oude 
pand is nu Schoenkaper gevestigd (Kerkbrink 12). 

80 E. Boellaard, Nieuwstraat 3. Thans is daar Koop 
Lenstra Makelaars Onroerend Goed gevestigd. 

Afb. 3. De kruidenierswinkel van Albert Heijn, 1971 (foto 
uit het archief van Gemeentewerken, Breukelen). 
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Brood- en banketbakkerijen 
29 DJ.A. van den Berg, Kerkstraat 27. Hier zit thans 

Kok Optiek (Kerkbrink 11). 
131 C. Prins, Kerkstraat 5. Thans is hier Drogisterij De 

Vuste gevestigd, op het adres Kerkbrink 5. 

Slagerijen 
42 J. de Jager, Herenstraat 37. Dit pand is afgebroken. 

Slagerij De Jager oefende daarna, tot oktober 1998, 
zijn bedrijf uit in Herenstraat 13. 

49 H. Smit, Herenstraat 14. Thans is daar Kapsalon 
Creatief gevestigd; het huisnummer is nu 12. 

50 L.J. Halstein, Brugstraat 44. Thans is daar gevestigd 
Steakhouse Karnak, met het adres Brugstraat 12. 

Enkele andere winkelbedrijven 
57 Boekhandel M.N.J. van Kralingen, Dangracht 8. Dit 

pand, Het Huys te Keyserrijk, is afgebroken. De 
boekhandel heeft nu zijn vestiging in Herenstraat 6. 

59 Fa. Zuiddam, Manufacturen, Brugstraat 8. Thans is 
in dit pand gevestigd Pols Man en Mode, Kerkbrink 
10. 

82 Horlogemaker K.L.H. Tapperman, Kerkstraat 65. 
Hier is thans gevestigd een deel van Restaurant De 
Herbergh, Kerkbrink 21-23. 

84 Electricien H.A.W. Schröder, Rijksstraatweg 66 
(zie Afbeelding 4). Dit pand wordt niet meer als zo
danig gebruikt; de zaak is verhuisd naar Kerkbrink 2. 

98 Schilderbedrijf H. van Santen, Kerkstraat 1. Thans 
is hier gevestigd Dames- en Herenkapsalon Hair-
fashion, Kerkbrink 1. 

102 Schoenhandel C.Th. Zwart, Brugstraat 26. Hier is 
nu Alberts Sport gevestigd, Kerkbrink 22. 

130 Groenten- en Fruithandel A. van Walderveen, Brug
straat 39. Thans is hier gevestigd Restaurant Pizze
ria Ponte d'Oro, Brugstraat 9. 

Afb. 4. Radio Schröder aan de Straatweg, ca. 1935 (foto 
uit de collectie van de familie Schröder). 

Afb. 5. De Centra-winkel 
van Griffioen, 1971 (foto 
uit het archief van Ge
meentewerken). 
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Afb. 6. Graanhan
del Van Muiswin
kel, ca. 1930 (Foto
archief Historische 
Kring Breukelen). 

Instellingen die in 1939 in het telefoonboek ston
den, maar nu niet meer bestaan 
24 N.V. Industrie Mij. v.h. J.W. Bronwasser, Rijks

straatweg 178. De fabriek produceerde onder andere 
betonopzetters en granieten lantaarnpalen (zie 
THKB, jrg. 1, blz. 73). Op een deel van dit terrein is 
thans Grpko Koeltechniek gevestigd, op het adres 
Straatweg 256. Op het andere deel, waar voorheen 
Efa Corema resp. Hazemeijer stonden, zijn bunga
lows gebouwd met als straatnaam Rietland. 
Bijenstand en Fruitplantage Fa. Hans Matthes, 
Zandpad 41. 
Graanhandel M. van Muiswinkel, Herenstraat 67. 
Thans zijn hier diverse bedrijven gevestigd op het 
nieuwe nummer 27 (zie Afbeelding 6). 
C. Schuurman, Autoverhuur, Markt 2. 
Motorbootdienst Breukelen-Utrecht T. Mur, Brug
straat 47. 
N.V. Industrieële Handels Mij. v.h. AJ. Knoop, 
Rijksstraatweg 117. In deze fabriek produceerde 
men onder andere de bekende Knoop fietszadels. In 
dit pand oefent nu Autohospitaal Taling zijn bedrijf 
uit, met als nieuw adres Straatweg 141. 

54 Gebr. Mur, Motorboot- en Autodienst Breukelen-
Amsterdam, Herenstraat 62. 

55 E. van Leusden, Rijwiel- en Motorhandel, Brug
straat 40. 

71 N.V. Metaalwarenfabriek De Vecht, Rijksstraatweg 
22. In deze fabriek werden onder andere de PeDe 
koffiemolens gemaakt. Thans staat hier een kanto
rencomplex met als adres Straatweg 66 - 68. 

72 Exportslachterij Fa. J. Folkerts, Stationsweg. Hun 
pand is enkele jaren geleden afgebroken. 

25 

26 

39 
43 

52 

76 Kunsthandel J. Goudstikker, Kasteel Nijenrode, 
Rijksstraatweg 9. 

78 Steenfabriek Vecht en Rhijn, dir. F.J. de Freijtag, 
Rijksstraatweg 309. Thans is daar gevestigd Schoe-
huijs Tuinhout & Steengoed B.V., met het nieuwe 
adres Straatweg 5. Er worden geen bakstenen meer 
geproduceerd. 

86 Gebr. Aalbers, Meubelfabriek De Eendracht, Domi
neeslaantje 17. In een gedeelte van dit pand is thans 
Gemeentewerken ondergebracht. 

88 Garagebedrijf J.N. Roeleveld, officieel Ford-dealer, 
Rijksstraatweg 81. Dit bedrijf is enige jaren geleden 
naar Maarssen verhuisd; alleen de showroom en het 
benzinestation zijn nog in Breukelen gehandhaafd. 

97 Comité de Gemeente Diacones (zie THKB, jrg. 13, 
blz. 215). 

119 Handelsonderneming Apolline, Rijksstraatweg 113. 
Thans is hier Schildersbedrijf Vervat gevestigd, met 
het nieuwe adres Straatweg 137. 

Nog enkele bekende personen 
28 Dr. D.M. Hoogland, Veearts, Rijksstraatweg 27. 
32 Notaris E.B. van Julsingha, Guarda, Rijksstraatweg 

23. 
89 Jhr. Mr. H.H. Röell, Burgemeester van Breukelen-

Nijenrode en -St. Pieters, Zandpad 75. 
91 Jkvr. I.C.H. Huydecoper, Zandpad 68. 
100 W. van Beest, Breutax, Marktstraat 2. 
111 J.J.G. Vorder Hake, Burgemeester van Loenersloot 

en Ruwiel, Rijksstraatweg 89. 
120 Gemeenteveldwachter van Breukelen-Nijenrode, 

H.A. Quint, Eendrachtlaan 27. 
121 Idem. J. de Noo, Rijksstraatweg 112. 
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De functie van de stenen kamers Galgweert 
en Broekelreweert bü Breukelen 

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

In een eerder artikel1 stelden we vast dat er nabij 
Breukelen enkele stenen kamers met hofstede heb
ben gestaan. Dat waren bouwwerken met een L-
vormige plattegrond, bestaande uit een houten boer
derij met daaraan vast een stenen uitbouw die af
zonderlijk kon worden gebruikt voor een voornaam 
doel. Het meest kwamen we te weten over dergelij
ke stenen kamers in de Galgerwaard (dicht bij de 
kruising van de waterlopen Heycop en Aa) en de 
Breukelerwaard (in de noordwesthoek, nabij Aa en 
Evenaars wetering); waarschijnlijk stond er ook een 
in Otterspoor. Thans zetten we onze speurtocht 
voort naar de specifieke functie die zij hadden en de 
tijd waarin ze daarvoor werden gebruikt. 

Afb. 1. Boerderij met daaraan vastgebouwde stenen 
kamer, nagetekend van het schilderij De volkstelling te 
Bethlehem (1566) van Pieter Brueghel de Oude (uit 
G. Alders, 1982, Hollandse Studiën, deel 12, blz. 21). 

Stichtingsperiode van stenen kamers Galg-
weert en Broekelreweert onbekend 

Tot nu toe hebben we weinig aanwijzingen om
trent de tijd waarin de stenen kamer Galgweert 
werd gesticht. 

Bouwen in baksteen kwam in onze streek voor 
vanaf het eind van de 12de eeuw. Aan het bouw
werk van steen kan bovendien een gebouw van an
der materiaal, maar met dezelfde functie, zijn voor
afgegaan, zoals het houten huis Ruwiel in de eerste 
helft van de 13de eeuw werd opgevolgd door het 
stenen slot Ruwiel. Het gebruik van steen geeft ons 
voor de datering dus weinig houvast. 

Vanwege de ligging nabij de kruising van de 

Heycop met de Aa werd gekeken naar de oorkonde 
van 7 december 1385, waarin de bisschop van 
Utrecht toestemming gaf voor de aanleg van de 
Heycop en het te volgen tracé werd aangegeven. 
Daarin werd de stenen kamer echter niet genoemd. 
Het is twijfelachtig of daaraan veel betekenis kan 
worden toegekend, want in die oorkonde werd ook 
de Aa niet vermeld! De bisschop volstond hier met 
de korte aanduiding: "ende door den ouden Ryn 
voort om tot aan den Breudyk, ende aan die lage 
Haar, en voort beneden der Kercke tot Breuckelen 
door den Vechtdyk in de Vechte".2 

Hetzelfde geldt voor een oorkonde van 20 janua
ri 1410 inzake een uitbreiding van de bevoegdhe
den van het waterschap Heycop.3 

Toch was de open verbinding tussen Heycop en 
Aa er wel degelijk, getuige een garantie die de 
heren van Nijenrode op 15 juli 1424 gaven aan de 
ingelanden van het Heycoper boezemgebied, betref
fende een vrije uitwatering in de Aa, die zij van 
oudsher al bezeten hadden.4 

Als deze belangrijke koppeling tussen twee wa
terlopen in 1385 en 1410 zelf al niet genoemd werd, 
dan kan men het aanduiden van een eventuele dicht 
daarbij staande boerderij al helemaal niet meer ver
wachten. 

In de jaren vóór 1452 was de Aa in het zuiden 
afgesloten door een dam aan het begin van Oud Aa, 
vlak bij de Heycop. Deze komt in oude documenten 
voor als de Gerrit Kaan Kade, het Pieter Scoecken 
[dam]hoofd of de kuysendam ("eenen dam, leggen
de up 't eynde vander Ouder A, hart an Heycoop, 
genanpt Gerit Kaen ka, Pieter Scoecken hoefden, of 
Kuysendam"). Daarnaast komt ook nog de variant 
Tyman en Pieter Scoeckenhoofden voor. 5 

De naam Gerrit Kaan Kade doet vermoeden dat 
de familie Kaan al vóór 1452 nabij de vestigings-
plek van de stenen kamer Galgerwaard woonde. 

Over de herkomst van de naam Scoecken kunnen 
we slechts speculeren. Mogelijk is het een tweede
naam valsvorm: Pieter Scoeken moet dan worden ge
lezen als Pieter des Coecken ofwel Pieter zoon van 
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Coeck (= Koek?, een naam die - zoals in het vervolg 
van dit artikel zal blijken - in dit gebied voorkwam). 

Ook is even gedacht aan een verband met het Middelneder
landse "scouwer" of "scouhouder", waarmee meestal een op
zichter (of een gevangenbewaarder) werd bedoeld. Het blijft 
dan gissen of in ons geval aan een toezichthouder op de dam 
met aanlegplaats en sluis moet worden gedacht, of misschien 
aan een beheerder van de stenen kamer Galgwaard. 

Andere archiefstukken die nader licht op de ouderdom van 
de stenen kamer in de Galgerwaard zouden kunnen werpen, 
zijn ons onbekend. 

Wat betreft de stenen kamer Broekeire weert is 
het in ons vorige artikel (blz. 17) aangehaalde leen-
protocol uit 1423 de oudste vermelding die wij ken
nen, maar uit de context waarin de stenen kamer 
daar genoemd staat, leiden we af dat het stichtings
jaar verder terug in de tijd moet worden gezocht. 
Anderzijds kan die stenen kamer niet ouder zijn dan 
de gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard (het ge
recht van het Kapittel van Sint-Marie) zelf. Deze in 
de kom van het riviereiland Breukelerwaard gele
gen heerlijkheid werd omstreeks 1150 bedijkt en in 
cultuur gebracht.6 

Bezitters van de stenen kamer Broekeire-
weert met hofstede, 1474 -1546 

Uit het laatste kwart van de 15de en de eerste 
helft van de 16de eeuw zijn de opeenvolgende leen
mannen en -vrouwen van de Broekeireweertse 
stenen kamer bekend. De eerste namen wierpen 
nauwelijks extra licht op de betekenis van die 
stenen kamer, maar na enige tijd vermeldden de 
leenprotocollen toch iets heel interessants. 

Wegens het overlijden van Hubert van Pallaes werd op 17 
augustus 1474 zijn zoon Floris (Florys) van Pallaes door de 
Utrechtse bisschop beleend met de 7 morgen land en de stenen 
kamer in de Breukelerwaard. Na de dood van bisschop David 
van Bourgondië bevestigde zijn opvolger, bisschop Frederik 
van Baden, dat leen op 4 mei 1497.7 

Toen Floris van Pallaes was gestorven, volgde zijn zoon 
Ariaen van Pallaes hem op. Meteen op de dag waarop deze de 
leenakte kreeg uitgereikt, 20 september 1498, zag hij ook weer 
af van zijn Breukelerwaardse aanspraken. Daarop gaf de bis
schop direct dit leengoed uit aan iemand die volgens dat leen-
protocol Henrick van Vorn heette. In vervolgdocumenten van 
het bisschoppelijk leenhof is echter sprake van de familienaam 
Van Voerd (of Voerdt). De verwarring wordt nog groter als we 
ook de leenregisters van kasteel Nijenrode er op naslaan, waar
in dit geslacht voorkomt als bezitter van aangrenzend land, on
der de namen Van Voern, Van Voerde en Van Voorn.8 Dat 
doet de gedachten uitgaan naar het geslacht Van Voorn, dat het 
huis Voorn bij De Meern als basis had. Leden van die familie 
hadden meermalen belangen in onze omgeving. Men komt ze 
verder - zoals voor veel Nederstichtse landadel geldt - ook 
tegen in archiefstukken betreffende de stad Utrecht. 

Op 22 oktober 1516 werd Goerd van Voerd door de bis
schop beleend met de 7 morgen en de stenen kamer, "na dode 
zijns vaders Henrick van Voerd". Op 19 januari 1518 volgde 
een bevestiging, doordat in 1517 bisschop Frederik van Baden 
was opgevolgd door bisschop Filips van Bourgondië. De dag 
daarop, 20 januari 1518, liet Goerd vastleggen dat zijn Breuke
lerwaardse bezittingen in het geval dat hij zou overlijden zon
der een wettige nakomeling te hebben, zouden moeten over
gaan op zijn neef Johan van Loenersloot, met uitzondering van 
de inkomsten (lijftocht) die zijn moeder Hillegont, weduwe van 
Henric van Voerd, nog daaruit genoot. 

Op grond van de beschikking van Goert van Voerd Hen-
ricksz werd op 14 maart 1514 Elisabeth van Loenersloot, we
duwe van Koert (Coordt, Coerdt) de Gruyter, leenvrouwe van 
de Breukelerwaardse goederen, waarbij Berndt Proeys om juri
dische redenen namens haar optrad als zogeheten hulder. Zij 
behield deze goederen ruim 32 jaar. Daarna trad, evenals in 
1423, weer een splitsing op. 

Via de tussenkomst van het landsheerlijke leen
hof droeg Elisabeth van Loenersloot, weduwe van 
Koert de Gruyter, het bezit op 2 juni 1546 over aan 
Ghijsbert Hendricksz, waarbij zij zich om procedu
rele redenen opnieuw liet bijstaan door Berndt 
Proeys (Proys), haar voogd. Tussen beide partijen 
was echter wel tevoren de afspraak gemaakt dat Eli
sabeth bepaalde inkomsten daaruit zou blijven ont
vangen.7 Ook dat werd in een officieel protocol vast
gelegd. Daarin werden haar aanspraken als volgt om
schreven: "eene jaerlixe rente van viertich carolus-
guldens9 ofte twyntich gefalueerde stuvers voer 
elcken gulden vrys gelts ... mit enen stop roeder 
Meysche botteren, jaerlix te betalen ... uyt huys, 
hofstede ende gestaende getymmer ... mit een halve 
hoeve lants, daer dieselve huysinge, heynwerff ende 
hoffstede op staet, gelegen in Broeckelreweerde".9 

Wat daar "huys" of "huysinge" werd genoemd was 
ongetwijfeld de stenen kamer. Hier blijkt dat deze 
op één erf stond met een hofstede (boerderij). Min
stens zo belangwekkend is echter de vermelding 
van de "heynwerff', dat is de heemwerf of heem
stede, en daarmee werd vroeger een plaats aange
duid waar bepaalde gerechtszittingen werden ge
houden. De stenen kamer Broekelreweert was dus, 
zo blijkt uit dit leenprotocol, het oude rechthuis van 
de gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard. Een recht
huis waarover de bisschop als leenheer beschikte, 
hoewel het diende voor een heerlijkheid die toebe
hoorde aan het Kapittel van Sint-Marie .... 

Vermoedelijk pachtten na het tot stand komen van de pol
der Breukelerwaard, in het midden van de 12de eeuw, de heren 
Van Ruwiel deze gerechtsheerlijkheid van het Kapittel van 
Sint-Marie. Zij hadden er hun kasteel vlak naast en waren dus 
het best in staat in alle opzichten een oogje in het Breukeler
waardse zeil te houden. De Van Ruwiels stichtten er het beno
digde rechthuis. Zij waren in die tijd leenmannen van de 
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Utrechtse bisschop. Het was hun blijkbaar wel een bescheiden 
prijs waard om de bisschoppelijke steun in de rug ook te heb
ben voor wat betreft het rechthuis. Hun positie jegens het Ka
pittel van Sint-Marie en de continuïteit van de pacht van het ge
recht, de tijns en de tienden van de Breukelerwaard werd er 
door vergroot. 

Door vererving binnen de familie kwam dit leengoed aan 
de tak van Loef van Ruwiel. De vergrote afstand tussen deze 
Van Ruwiels en de Breukelerwaard in de jaren die volgden, 
was vermoedelijk een belangrijke aanleiding om de pacht van 
de rechtsmacht, tijns en tienden in de heerlijkheid Breukeler
waard op 11 november 1352 over te laten gaan naar Gijsbrecht 
11 van Nijenrode.10 Hij behield die goederen tot 1 december 
1392, toen Jan (Johan) Gijsbrechtsz van Nijenrode hem op
volgde11 voor twee pachtperioden, respectievelijk van 10 en 
van 15 jaar. Daarna volgde het ook in het vorige artikel1 al ge
noemde duo Gijsbrecht Johansz van Nijenrode en Hendrik van 
(den) Rijn.^ 

Toen de familie Van Pallaes de stenen kamer, dus het 
rechthuis van Breukelerwaard, in leenbezit had verworven, wist 
zij daaruit al spoedig ook verder voordeel te trekken. In 1470 
verpachtte het Kapittel van Sint-Marie de tienden van de Breu
kelerwaard aan Hubert van Pallaes.13 Dat gebeurde voor een 
termijn van 20 jaar. Gewoonlijk sloot men met een nieuwe 
pachter een overeenkomst van 10 jaar. De dubbele termijn die 
Hubert kreeg, doet dus vermoeden dat het kapittel daarvóór al 
goede ervaringen met hem had opgedaan. 

Bezitters van de stenen kamer Galgweert 
met hofstede, 1534 -1672 

In een oud en een modern repertorium op de 
leenregisters van Nijenrode14 staan, in aanvulling 
op de namen die reeds zijn genoemd in ons vorige 
artikel,1 met betrekking tot de stenen kamer in de 
Galgerwaard de volgende beleningen genoteerd: 

25 juli 1534: Hendrik Gerritsz (Gerardsz), die de stenen kamer 
met hofstede en boomgaard meteen overdroeg aan zijn 
broer Jacob Gerritss (Gerardsz) 

12 augustus 1561: Gerrit (Gerard) Jacobss, na dode van zijn 
vader Jacob Gerritss 

In 1576 werd het leen gesplitst. De aanspraken op het deel 
"waar een huis van de leenman op staat" werden door 
Borchge Jacobsdr en Gerard Jacobsz verkocht aan Jan Her-
mansz, wat op 3 april 1576 door het Leenhof van Nijenrode 
werd bekrachtigd en in het leenregister ingeschreven. 
De andere helft werd op 28 juli 1576 door het Leenhof van 
Nijenrode in leen gegeven aan Jan Cornelisz ten behoeve 
van Beertke (= Borchge?) Jacobsdr, nadat haar broer Gerrit 
(Gerard) Jacobsz van verdere aanspraken afzag. Deze 
Beertke liet haar leen op 17 december 1589 overboeken op 
naam van haar zuster Willempje Jacobsdr, gehuwd met 
Dirk Willemsz. Zoals op de volgende bladzijde zal blijken, 
stond op hun gedeelte van het land een hofstede die Galg-
weert heette. Willempje en Dirk verkochten hun aanspra
ken in 1622. 

23 mei 1581: het stuk land met het huis van de leenman kwam 
officieel aan Jan Jansz, na het overlijden van zijn vader Jan 
Hermansz). In 1617 kwam er een hypotheek op van ƒ 500,-

14 november 1637: nadat Jan Jansz zijn aanspraken had over
gedaan aan Hendrik Antonsz, werd die op deze datum of
ficieel met dit bezit beleend 

28 februari 1676: belening aan Hendrik Antonsz (dezelfde als 
hiervoor genoemd of een nakomeling van hem). 

Voor de helft van de centrale akker, die in 1622 door Dirk 
Willemsz en zijn vrouw werd verkocht, gaf het Leenhof van 
Nijenrode op 15 mei 1622 een leenakte af aan Jan Jansz van 
Royen, als vertegenwoordiger van de ingelanden van het Wa
terschap de Lange Vliet. Van Royen overleed in 1623, waarna 
op 30 oktober 1623 het Leenhof van Nijenrode Gerard Corne
lisz van Broekhuizen met dat halve leengoed beleende. Na zijn 
overlijden volgde op 5 juni 1658 Willem van Weede hem op. 
Ook deze twee laatstgenoemde beleningen vonden plaats ten 
gunste van de ingelanden van het Waterschap de Heycop of de 
Lange Vliet. Over familierelaties tussen Van Royen, Van 
Broekhuizen en Van Weede werd niets gezegd. Latere belenin
gen zijn uit de Nijenroodse archieven niet bekend. 

Bezitters van de akker nabij de kruising van 
Aa en Heycop, 1534 -1672 

Uit de geschiedenis van de akker die in 1534 was 
afgesplitst zijn nog de volgende beleningen bekend: 

25 juli 1534: Hendrik Gerritsz (Gerardsz), die - afzonderlijk 
van zijn aanspraken op de stenen kamer met bijbehoren -
ook meteen zijn rechten op deze akker overdroeg aan zijn 
broer Jacob Gerritss; dit alles na de dood van hun vader 
Gerard Hendriks 

15 februari 1558: Willem Gerritsz Kaan, door de overdracht 
van rechten door Jacob Gerritss 

23 april 1583: Gerrit Willemss Kaen, na dode van zijn vader 
Willem Gerritss Kaen 

7 december 1589: Willem Gerritss Caen, na dode van zijn 
vader Gerrit Willemss Caen; "den utterdijck mitten acker 
alleen" (na hem kwam dit land aan ene Peter Janss, maar de 
oude bron vermeldt die belening niet) 

27 juni 1606: Jan Peterss, na dode van zijn vader Peter Janss 
31 oktober 1620: Marrichje weduwe van Jan Peterss 
28 juni 1623: Cornelis Jansen Fockert van Beusekom, na op

dracht door Marrichje 
13 juli 1634: Henrick Jacobss Boelhouwer, na opdracht door 

Cornelis Jansen Fockert 
24 april 1658: Cornelis Hendrick-Jacobsszoon Boelhouwer, na 

dode van zijn vader Hendrick Jacobss Boelhouwer 
12 februari 1659: Jan Cornelis Ernstensszoon, na opdracht door 

Cornelis Boelhouwer 
4 april 1663: Claes Armboutss, na overgifte door Jan Cornelis 

Ernstenss soon 

Terwijl bij voorgaande beleningen nagenoeg altijd de fami
lierelatie tussen de vertrekkende en komende leenman werd 
vermeld, gebeurde dat in 1558 niet. Dat deed ons vermoeden 
dat Willem en Jacob, hoewel zij beiden het patroniem Gerritsz 
hadden, toch geen broers van elkaar waren (maar mogelijk in 
ruimere zin wel aan elkaar verwant). Willem is bovendien de 
eerste leenman die zwart op wit de familienaam Kaan had. 
Nader onderzoek wees inderdaad uit, dat Willem Gerritsz Kaan 
niet (zoals Jacob) Gerrit Hendriksz tot vader had, maar Gerrit 
Marcelisz alias Kaen (zie de genealogie in Afbeelding 2). 
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Gerrit (Gerard) 

Jacob Gerritsz (Gerardsz) Hendrik 
x Aleid Matthijsdr 
(beleend in 1474) 

Gerrit (Gerard) Hendriksz 

(beleend in 1509) 

Hendrik Gerritsz 

(leenman in 1534, 
droeg bezit meteen over 
aan broer Jacob) 

Jacob Gerritsz 
(leenman in 1534, verkocht gedeelte 
in 1558 aan Willem Gerrritsz Kaan) 

Gerrit Jacobsz 

(leenman 1561 - 1576; 
verkocht in 1576 samen 
met Beertke de helft aan 
Jan Hermansz) 

Beertke (= Borchge ?) Jacobsdr 
x Jan Cornelisz 
(met de andere helft beleend in 1576; 
die in 1589 overgedragen aan zus 
Willempje) 

Willempje Jacobsdr 
x Dirk Willemsz 
(met de helft beleend 
in 1589; verkocht in 1622) 

Gerrit (Gerard) 

Marcelis Gerritsz 

Gerrit Marcelisz alias Kaan 

Willem Gerritsz Kaan 
(beleend met deel in 1558) 

Gerard (Gerrit) Willemsz 
Kaan 
(beleend in 1583) 

Willem Gerritsz Kaan 
(beleend in 1589) 

Afb. 2. Genealogie van twee families die woonden nabij de kruising van de Heycop en de rivier de Aa, en daar land in 
leen hadden van het Leenhof van Nijenrode. 

Diens grootvader was eveneens een Gerrit. Deze laatstgenoem
de was een kleinzoon van een Gerrit, naar wie vermoedelijk de 
Gerrit Kaan Kade was genoemd, een naam die gebruikt werd 
in relatie tot de dam die tussen circa 1388 en 1482 lag bij de 
kruising van de rivier de Aa en de watergang de Heycop. De 
voorouders van Jacob Gerritsz en Willem Gerritsz Kaan woon
den dus vóór 1558 al meer dan een eeuw in eikaars directe na
bijheid. Gerrit (Gerard) Marcelisz Kaan, en later zijn zoon Jan 
Gerardsz, had bezit ten noorden van de Heycop. 

Het is niet onmogelijk dat de aanduiding "Gerrit Kaen Ka" 
is ontleend aan Gerrits beroep. Bij gesloten "kuysendam" 
(damdeur dicht door te groot verschil in waterpeil) moesten de 
per schip (eventueel kaan = bootje) aangevoerde goederen ter 
plaatse worden overgeslagen om verder transport over water 
mogelijk te maken. Het beroep van schuiten- of wagenvoerder 
kwam in de 16de eeuw en later veel in de familie Kaan voor. 
Een woonplaats kiezen nabij de overslagplaats was niet nood
zakelijk, maar na de aanleg van de kuysendam wel plausibel. 

De opeenvolgende mannen uit het geslacht Kaan bezaten 
tevens land elders binnen de parochie Breukelen15 en zullen 
dus vermoedelijk ten dele ook als agrariërs in hun levensonder
houd hebben voorzien. 

De in het voorafgaande genoemde datums zijn die van de 
officiële inschrijving in de leenregisters van Nijenrode. Erva
ring in het bestuderen van die leenregisters heeft geleerd dat 

deze datums nogal eens achterliepen bij die van de feitelijke 
bezitsoverdracht, soms zelfs een geruime tijd. 

Het verschil in de spelling van de voornaam van Henrick 
(1634) resp. Hendrick (1658) Boelhouwer is conform de ge
raadpleegde oude bron.14 

In een schouwbrief van 1603 werd bepaald dat 
de schouw van de rivier de Aa zich zou uitstrekken 
"van Dirk Willem se zynen Hofstede, genaamt Gal-
lechweert, totten Stadsweteringe toe, ende by ope-
ninge van den Botterdam, tot deur Clarenburgs 
Hoofdingen".16 Hier werd dus niet gesproken van 
de stenen kamer, maar van de boerderij van Dirk 
Willemsz. Van Es verwijst ook naar deze bron, op 
de eerste bladzijde van zijn artikel in dit nummer. 

De Stadswetering stroomde vanuit de rivier de Aa ten zui
den van Nieuwer Ter Aa in oostwaartse richting. De (ridder)-
hofstad Clarenburg lag in het noorden van dat dorp. De Bot
terdam lag in de Aa ter hoogte van de Boterdijk of Boterwal. 

Uit de opsomming van bezitters valt de conclu
sie te trekken, dat - als ook in het geval van Galg-
weert de hofstede en de stenen kamer oorspronke-
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lijk afzonderlijke gebruikers hadden - deze stenen 
kamer vermoedelijk al vóór 1534 zijn specifieke ei
gen functie kwijtgeraakt is. Gebeurde dat in 1533, 
toen de gerechtsheerlijkheid Oud Aa opging in de 
nieuwe gerechtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode? 

De hofstede met stenen kamer was niettemin 
nog steeds een kapitaal pand. Op 20 juni 1627 
kreeg Comelis Jansen Fockert een "plecht" (hypo
theek) op deze opstal ter grootte van ƒ 1000,- en op 
15 april 1629 nogmaals een van ƒ 1000,-.14 

In het Rampjaar 1672 - 1673 werd de stenen ka
mer met hofstede mogelijk gedeeltelijk verwoest. 
Totale afbraak lijkt onwaarschijnlijk, want we heb
ben dit gebouw niet aangetroffen op een lijst van 
huizen in het gerecht Breukelen-Nijenrode die door 
het Franse leger zijn "omgelegd" (afgebroken).17 

Op 25 februari 1676 vond door Johan Ortt, die 
in 1675 Nijenrode had gekocht, een belening "met 
de ledige hand" plaats.14 Dit is de gebruikelijke om
schrijving van een /zerbelening door een nieuwe 
leenheer. De leenman hoefde dan geen heergewaad 
te betalen en kwam dus met "lege hand". 

De plaats Galgerweert omstreeks 1700 
Geruime tijd na het Rampjaar was er nog sprake 

van een hofstede die Galgerweert heette. Daarvan 
getuigt het volgende: Op 18 december 1694 ver
kocht Antonis Rooseboom, wonende in Oud Aa, 
ten overstaan van notaris Hendrik Verwoert te 
Breukelen, aan Gijsbert Ewouts Boogaert, eveneens 
woonachtig in Oud Aa, vier morgen land van de 
acht morgen genaamd De Geer, gelegen in Breuke-
len-Nijenrodesgerecht, "daar noordwaarts de heer 
Willem van den Broek en zuidwaarts Jan Janss of 
zijn rechthebbenden naast geland zijn, wesende vrij 
allodiaal goed", voor de som van 645 gulden. 
"Aldus gedaen en gepasseert op Galgerweert ter 
presentie van Luyer Gysen Verwoert en Aart Jacobs 
Brouwer, getuygen." De akte was voorzien van het 
merk van Gijsbert Ewoutsen Boogaert en de hand
tekeningen van Aert Jacobss Brouwer, Antonis 
Gijsbertss Roseboom, Luytier Gysen Verwoerd en 
notaris H. Verwoert.18 

De koopprijs die Gijsbert Boogaert betaalde, doet sterk ver
moeden dat alleen de grond gekocht werd en dat hij toen reeds 
eigenaar was van het huis. Ter vergelijking: in 1620 werd voor 
het huis Het Keyserrijck in Breukelen-dorp met een bijbehoren
de boomgaard ƒ 2500,- betaald.19 

Op 4 april 1707 passeerde voor dezelfde notaris 
een huurovereenkomst, waarbij Gijsbert Ewoutsen 
Boogaert het huis met erf behorende bij de plaats 

Galgerweert, tegen een jaarlijkse huur van 75 gul
den voor een periode van 6 jaar verhuurde aan 
Dirck Joosten van Heeswijck.20 Gijsbert was dus 
niet alleen eigenaar van de hiervoor genoemde 4 
morgen in De Geer, maar naar blijkt eveneens van 
het huis met erf. 

Deze huurperiode werd niet volledig door Dirck 
Joosten uitgediend, want al op 28 april 1712 ver
huurde Gijsbert Ewoutsen Boogaert aan Wouter 
Teunissen Schijff een huis, erf en boomgaard gele
gen even buiten Breukelen, op dat moment door de 
verhuurder bewoond, en genaamd de Galgerweert, 
met een gedeelte van de akker tot halverwege de 
Oerd toe, voor een periode van 3 jaar, tegen een 
jaarlijkse huur van 65 gulden, terwijl de verhuurder 
het eerste jaar in het voorhuis mocht blijven wonen 
tegen een huuraftrek van 20 gulden.21 

Uit deze drie bronnen valt niet af te leiden of de 
daar genoemde "plaats Galgerweert" bestond uit 
een stenen kamer met boerderij. Enerzijds was de 
boerderij in 1712 nog wel geschikt voor dubbele 
bewoning, maar anderzijds wijst de huurwaarde 
niet op een duur pand. 

De Geer 
De zojuist genoemde veldnaam De Geer komt 

ook voor in een ander archiefstuk uit diezelfde tijd: 
Voor het gerecht van Breukelen-Nijenrode werd op 
1 mei 1695 vastgelegd dat Antonis Roseboom aan 
Gijsbert Ewoutsen Bogert had getransporteerd vier 
morgen van de acht morgen land genaamd De Geer, 
gelegen onder Breukelen-Nijenrode.22 Gelet op de 
naam van de verkoper kan het niet anders of het 
ging hier om een verlate registratie van de eigen
domsoverdracht van 18 december 1694. De rest van 
De Geer was immers ten dele in het bezit van Wil
lem van den Broek en voor een ander deel van Jan 
Jansz. 

Ook komt De Geer voor als belendend perceel. 
Bijvoorbeeld op 6 mei 1617: "Ansem Willemss, 
Anthonis Willemss, Jacob Jacobss Spies als man 
van Marichgen Willemsdr, Ariaen Ewoutss als man 
van Elyzabeth Willemsdr en Jan Ansemss als 
voogd over Willemgen Willemsdr, samen erfgena
men van hun overleden moeder Metgen Willem 
Ansemss weduwe, transporteren aan hun broeder 
Reyer Willemss 372 morgen land gelegen in Ouda 
(= Oud Aa) gemeender voor met 4 morgen gelegen 
op de Gheer, grenzende zuid de vicaris van Ruwiel 
en een vicarie in St. Pieter te Utrecht, west Jan Dir-
rickss en noord jonge Cornelis Koek"." 

Het voorafgaande legt een direct verband tussen 
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het huis Galgerwaard en het 8 morgen grote gebied 
genaamd De Geer. 

Een gere of geer is "een spits toeloopend grond-
stuk, eene strook lands".24 De gerechtsheerlijkheid 
Oud Aa (in 1533 deel geworden van de gerechts
heerlijkheid Breukelen-Nijenrode) had in het zuid
oosten inderdaad een wigvormige uitloper, tussen 
de Aa aan de noordzijde en de Broekkade (de 
noordelijke begrenzing van Otterspoorbroek) aan de 
zuidoostkant. De totale oppervlakte daarvan was 
ongeveer 6,8 hectare ofwel 8 morgen. 

Afb. 3. Gedeelte uit een nagetekende versie van de kaart 
van Joost Jansz Beeldsnijder (2de helft 16de eeuw), als 
afgebeeld in J. Zwaan, 1984. Amstelland, een hoog
heemraadschap in kaart en beeld. Uitg. Canaletto, Al
phen aan den Rijn. Bij de hand met uitgestoken zwarte 
vinger rechts de "Steene Camer" Galgweert. 

De grond onder de hofstede Galgweert maakte 
dus deel uit van het gebied De Geer. De perceel
grenzen aldaar liepen ongeveer evenwijdig aan de 
Broekkade. Volgens de topografische kaart kende 
De Geer drie percelen, waarvan de middelste de 
grootste was.25 Daarop lag volgens 16de-eeuwse 
documenten de stenen kamer met hofstede, geheten 
Galgweert, en volgens aktes uit 1694 en 1707 de 
"plaats" of hofstede Galgerweert. Dit suggereert 
een continuïteit van bebouwing op dit perceel, met 
dezelfde naam en misschien zelfs op min of meer 
dezelfde plek.2« Het vinden van een aansluiting tus
sen onze gegevens en de informatie verzameld door 
Henk van Es27 is echter nog niet gelukt. 

Als gevolg van de bocht in de rivier de Aa, waar het noor
delijkste perceel van De Geer aan zijn oostkant op eindigde, 
was dat perceel de kortste van de drie. Daardoor kon in de 
leenregisters van Nijenrode over het middelste perceel worden 
gezegd dat die zich oostwaarts uitstrekte tot aan de Aa, en in 
het noorden werd begrensd door een ander perceel, waarvan het 
was gescheiden door een sloot die in de Aa eindigde. Ter hoog
te van de hofstede Galgweert van Dirk Willemsz was dat noor
delijkste perceel al uitgewigd, waardoor het erf van die hof
stede tot aan de Aa liep. 

Korte samenvatting van het voorafgaande 
De tot dusver geraadpleegde archiefstukken to

nen onomstotelijk aan dat in de 15de-16de eeuw be
trekkelijk dicht bij de oever van de Aa een stenen 
kamer met boerderij stond, Galgweert geheten. 
Deze lag bovenstrooms van de plaats waar de Hey-
cop de Aa kruiste, terwijl direct benedenstrooms 
daarvan tot 1452 de Gerrit Kaandam lag, die er 
voor moest zorgen dat het Heycopwater naar de 
Vecht afstroomde en niet naar de Angstel. De boer
derij Galgerwaard werd tot kort na 1600 bewoond 
door opeenvolgende leden van één familie. Daarna 
veranderde die boerderij verschillende keren van 
bezitter, zonder dat van bloedverwantschap tussen 
de opeenvolgende gebruikers werd gesproken, maar 
met daarbij wel een niet duidelijk omschreven rol 
van het Waterschap de Heycop of de Lange Vliet. 
De specifieke identiteit van de stenen kamer lijkt 
toen al een stuk minder te zijn geweest. 

Zeker is ook dat er in de 15 de eeuw een stenen 
kamer stond nabij de Aa, in de Breukelerwaard ten 
zuidoosten van Nieuwer Ter Aa. Daarin was het 
rechthuis van de gerechtsheerlijkheid Breukeler
waard gevestigd. 

In Otterspoor heeft vermoedelijk eveneens een 
Middeleeuwse stenen kamer gestaan. 

Over de precieze tijd van ontstaan van deze drie 
stenen kamers, de functie die de stenen kamers 
Galgweert en Otterspoor hadden en het moment 
waarop de genoemde stenen kamers met hofstede 
bij Breukeien overwegend het karakter van een ge
wone boerderij kregen, bestaat nog onduidelijkheid. 
Hierin kan op dit moment alleen door een beargu
menteerde afweging van hypothesen enig licht wor
den gebracht. Daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat een stenen ka
mer meer dan één functie had. 

De mogelijke functie(s) van de Breukelse 
stenen kamers 

Van vijf mogelijke functies van de stenen 
kamers hebben we de voor- en tegenargumenten af
gewogen. Wij vatten die hieronder samen. 
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(1) Functie in het kader van de algemene waak
zaamheid 

De ligging van de stenen kamer Galgweert bij 
het kruispunt van Aa en Heycop roept een vergelij
king op met het verdwenen Huis Rietveld (nabij de 
uitmonding van de Vaart in de Vecht) en het oude 
Huis Te Weeresteyn (nabij de uitmonding van de 
Weere in de Vecht). Maar wat het scheepvaartver
keer betreft was het knooppunt van waterwegen bij 
Galgerwaard nooit erg belangrijk. Vóór 1385 was 
de Heycop er niet en na 1385 was de Aa zijn oude 
betekenis als vaarwater nagenoeg geheel kwijt. 

Een andere mogelijke vergelijking is die met de 
hofstede Sprockelenborch en het huis van Evert 
Uiterwaard, die een functie gehad zouden kunnen 
hebben als vooruitgeschoven observatie- en bevei-
ligingsposten van het Ronde Dorp van Breukelen 
wat betreft de toegangswegen over water en land 
vanuit het noorden, respectievelijk zuiden. De 
stenen kamer Galgweert zou dan een overeenkom
stige functie hebben vervuld voor wat betreft de 
westzijde van het dorp. 

Voor de beide andere stenen kamers, die van 
Broekelreweert en in Otterspoor, gaat een dergelijk 
verhaal echter niet op. De stenen kamer in de Breu-
kelerwaard stond er al vóórdat er in 1452 in de na
bijheid van dat gebouw een dam in de Aa werd 
gelegd. Beveiliging van die dam kan dus niet het 
motief tot de bouw zijn geweest. Omgekeerd kan 
het wel zo zijn dat voor de dam door de Aa bewust 
de plek nabij de stenen kamer is gekozen. 

(2) Stenen kamer als onderkomen van een belang
rijk persoon 

Evenals in verschillende gevallen in Holland, 
zou een stenen kamer in ons gebied gediend kunnen 
hebben als tweede of zelfs eerste woning van een 
belangrijk man. 

Het ligt voor de stenen kamer Galgweert echter 
niet voor de hand te denken aan de gerechtsheer van 
Oud Aa en Otterspoorbroek, want die woonde zo 
dichtbij (tot 1474 in Breukelen-dorp en daarna, na 
verkoop, op kasteel Nijenrode) dat hij geen behoef
te aan een extra onderkomen in de Galgerwaard zal 
hebben gehad. 

Een geestelijke dan? In het kerspel Breukelen 
waren diverse geestelijken actief: naast de dorps
pastoor bijvoorbeeld ook verschillende vicarissen. 
Maar waarom zouden een of meer van hen buiten 
het dorp gewoond hebben? Of valt te denken aan 
een geestelijke van elders? Het is bekend dat Mid

deleeuwse stadsgeestelijken in de zomer soms de 
stank van de stad ontvluchtten naar een plattelands-
residentie, een "uithof'. 

In geen van de genoemde gevallen is echter ook 
maar iets bekend over het wonen in een stenen 
kamer bij Breukelen. Het is niettemin voorstelbaar 
dat de proost en andere leden van het Kapittel van 
Sint-Marie (de eigenaar van de gerechtsheerlijkheid 
Breukelerwaard) een verblijfmogelijkheid hadden 
in de stenen kamer Broekelreweert. Ook kan niet 
worden uitgesloten dat Loef van Ruwiel, zoon van 
Gijsbert I en broer van Gijsbert II van Ruwiel, of/en 
zijn nakomelingen, er ooit enige tijd een domicilie 
hadden. Een stenen kamer als woonplek voor een 
jongere zoon van een kasteelheer kwam elders ook 
wel voor. 

(3) Bescherming van de mensen uit Oud Aa in 
tijden van gevaar 

De rivier de Aa had nog betekenis als vaarweg 
in de 12de eeuw en langs haar oevers stonden tot in 
de 17de eeuw nog kastelen, waardoor krijgshande-
lingen aangetrokken werden. Kasteel Ruwiel werd 
verschillende malen aangevallen en ten minste drie 
maal verwoest. De bevolking in de omgeving had 
dan bij herhaling te lijden onder aanwezig krijgs
volk. Een in de nabijheid, maar niet te dicht bij een 
kasteel, gelegen stenen gebouw zou mensen en hun 
waardevolle bezittingen enige bescherming hebben 
kunnen bieden. 

De volgende argumenten gelden vóór deze mo
gelijkheid: (a) Dat een behoefte heeft bestaan aan 
een veiliger onderkomen wanneer bewapende 
vreemdelingen in de buurt kwamen, is heel plausi
bel, (b) Er waren goede verbindingen om zonodig 
vanuit de Galgerwaard weg te kunnen komen naar 
elders. 

De tegenargumenten overwegen echter: (a) De 
Galgerwaard lag in een uithoek van Oud Aa; dat 
zou nog te begrijpen zijn vanuit het motief een toe
vluchtsoord op afstand van kasteel Ruwiel te willen 
hebben, maar waarom dan niet de zuidwesthoek 
van de gerechtsheerlijkheid Oud Aa, want die lag 
nog verder weg van het kasteel, (b) Een stenen huis 
met muren van 11/2 of 2 stenen dikte had maar een 
beperkte defensieve waarde (maar was wel het 
maximum toegelatene zonder speciale toestemming 
van de bisschop), (c) Het pand was te klein om aan 
alle mensen uit de omgeving een toevlucht te kun
nen bieden, (d) Er zijn geen concrete bewijsgronden 
voor deze bestemming gevonden. 
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(4) Rondreizende maarschalk hoogste gerechts
ambtenaar van de bisschop 

De vestigingsplaats van de stenen kamer in de 
Galgerwaard en de naam die hij droeg, Galgweert, 
doen een justitiële functie vermoeden. Was hij voor 
onze omgeving misschien de periodieke verblijf
plaats van de maarschalk van het Nederkwartier? 

We hebben aan deze mogelijkheid serieuze aan
dacht gegeven, want het aantal denkbare notabelen 
van elders dat van tijd tot tijd behoefte kan hebben 
gehad aan een onderkomen in onze omgeving, waar 
men zonodig altijd terecht kon, bleek zeer beperkt 
te zijn. Daarbij kan bovendien de vraag worden ge
steld welke notabele in dat geval interesse had in 
een herenkamer nabij een lugubere plaats die tot 
galgenveld gediend had of nog diende, tenzij men 
beroepshalve daar iets te zoeken had. In de tijd ge
zien past een gebruik van de stenen kamer Galg-
weert door de maarschalk van het Nederkwartier 
eveneens binnen het kader van de verzamelde infor
matie (functie als herenkamer verloren gegaan vóór 
1534). 

Er zijn echter twee belangrijke bezwaren: (a) 
Ons zijn geen archivalia bekend die deze mogelijk
heid onderbouwen, (b) Als de Galgerwaard al niet 
meer als executieplaats dienst deed op het moment 
dat de functie van maarschalk werd ingesteld, wat 
heel aannemelijk is, dan is de waarschijnlijkheid 
klein dat de maarschalk op deze plattelandslocatie 
een van zijn residenties had. Dit afwegend, achten 
wij de kans dat de stenen kamer Galgweert deze 
functie had eveneens gering. 

(5) Rechthuis 
Een belangrijk uitgangspunt in de overweging 

dat de Breukelse stenen kamers plaatselijke recht-
huizen waren, is dat we inmiddels van de stenen 
kamer Broekeire weert al weten dat deze in 1546 de 
functie van heemwerf of rechthuis had. 

Dat zou van de stenen kamer Galgweert ook de 
hoofdfunctie geweest kunnen zijn. 

Tot 1533 waren Oud Aa en Otterspoorbroek af
zonderlijke gerechtsheerlijkheden. Tot dusver heeft 
het geschiedkundig onderzoek geen concrete aan
wijzingen opgeleverd waar deze beide oude heer
lijkheden hun rechthuis hadden. 

Oud Aa en Otterspoorbroek liggen overwegend op veen
grond. In tegenstelling tot de feodale structuur op het oude 
land, vestigden zich op de Middeleeuwse veenontginningen 
vrije boeren. Dat vroeg om een andere manier van besturen. 

Aanvankelijk behoorden deze beide gerechten tot de goede
ren van de vroonhoeve De Poel (de Breukelerhof), gelegen aan 

de Kerkvaart net buiten het dorp Breukelen. In de tweede helft 
van de 13de eeuw vond een tweedeling van de goederen van de 
Breukelerhof plaats. Het gerecht van Otterspoorbroek bleef 
toen bij de Breukelerhof, maar de tienden van dat gebied wer
den toebedeeld aan de nieuwe villa, gesticht tussen Klapstraat 
(Herenstraat) en Vecht, die ook gerecht en tienden van Oud Aa 
meekreeg. In de tweede helft van de 14de eeuw kwam het goe
derenbezit van de oude vroonhoeve aan Nijenrode, in 1474 ook 
dat van de villa aan de Vecht. 

Tot 1533 zal er voor Otterspoorbroek en Oud Aa een recht
huis nodig zijn geweest. In dat jaar werden deze beide samen
gevoegd met de gerechtsheerlijkheid het Ronde Dorp van Breu
kelen, tot het Breukelen-Nijenrodesgerecht. Van toen af was 
het rechthuis van het Ronde Dorp het rechthuis voor het gehele 
gerecht Breukelen-Nijenrode. 

Voor een bestemming als rechthuis van zowel 
Oud Aa als Otterspoorbroek zijn verscheidene argu
menten aan te voeren: 

(a) De stenen kamer Galgweert lag vlak bij de 
grens van Oud Aa met Otterspoorbroek. 

(b) Oud Aa en Otterspoorbroek moeten, afzon
derlijk of tezamen, aanvankelijk een eigen rechthuis 
hebben gehad, maar tot dusver is de locatie daarvan 
niet gevonden, ondanks geschiedkundig speurwerk 
daartoe. 

(c) Eén gezamenlijk rechthuis voor twee min of 
meer gelijktijdig gestichte gerechtsheerlijkheden 
kwam wel vaker voor (denk bijvoorbeeld aan het 
gemeenschappelijke rechthuis van het Ruwielsge-
recht en het Portengen-Nijenrodesgerecht). 

(d) De functie van rechthuis vereist een solide, 
liefst stenen gebouw (niet eenvoudig binnen te drin
gen inningsbureau en bewaarplaats van belastingen 
en boeten in natura en in baar geld; cachot met mi
nimale ontsnappingskans). 

(e) Vestiging op dé plaats waar van oudsher al 
een van de belangrijkste overheidstaken (justitie) 
werd uitgeoefend, lijkt zeer aannemelijk. 

(f) Goede en snelle verbindingen met het dorp 
Breukelen. 

(g) Het past in de tijd (speciale functie van de 
stenen kamer verloren gegaan vóór 1534). 

(h) Omdat de goederen van zowel vroonhoeve 
als villa in de loop der tijd aan Nijenrode kwamen, 
is niet moeilijk te verklaren hoe Nijenrode in het 
bezit kwam van de stenen kamer met hofstede ge
naamd Galgweert. 

Onze conclusie uit al het voorafgaande is dat het 
haast niet anders kan of de hoofdbestemming van 
de stenen kamer Galgweert was die van gezamen
lijk rechthuis van de gerechtsheerlijkheden Oud Aa 
en Otterspoorbroek. Het zal dan als zodanig dienst 
hebben gedaan tot in 1533, toen deze twee in het 
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landelijke gebied gelegen gerechtsheerlijkheden en 
de gerechtsheerlijkheid Ronde Dorp van Breukelen 
tot één werden samengevoegd: het Breukelen-
Nijenrodesgerecht. 

Voor de stenen kamer in Otterspoor is een dergelijke 
beredeneerde conclusie minder makkelijk te trekken, door de 
hinderlijke schaarste aan geschiedkundige gegevens daarover. 
Het valt echter goed aan te nemen dat daar in de tijd van de 
Otterspoordam en het dorp Otterspoor behoefte was aan een 
plaatselijk overheidsgebouw. 

In de 17de eeuw zou de stenen kamer Galgweert 
nog enige tijd als polderhuis dienst gedaan kunnen 
hebben. 

Slotopmerkingen 
Een aantal jaren geleden werden we voor het 

eerst bepaald bij het verschijnsel stenen kamer met 
hofstede in de historie van ons gebied. Tegen die 
achtergrond willen we niet ontevreden zijn met wat 
we inmiddels hierover te weten zijn gekomen. Te
gelijkertijd moeten we stellen dat zowel bij ons als 
elders het inzicht in dit type bouwwerk nog vol
strekt onvoldoende is. Er is bovendien meer onder
zoek nodig om vast te stellen aan welke voorwaar
den een kasteel precies moet voldoen om die naam 
echt te verdieners en om tot een beter begrip en 
goede indeling van de diverse andere Middeleeuw
se stenen gebouwen te komen. 

Daarbij zouden uit ons gebied naast de stenen kamers ook 
eerder genoemde panden in beschouwing moeten worden geno
men zoals de hofstede Sprockelenborch en het huis van Evert 
Uiterwaard, ooit gelegen langs de Vecht respectievelijk ten 
noorden en ten zuiden van het Ronde Dorp van Breukelen, het 
oorspronkelijke Huis Weeresteyn (van vóór de 17de eeuw) en 
het Huis Rietveld29, eertijds gelegen bij de monding van res
pectievelijk de Weere en de Vaart in de Vecht, alsmede het 
oude rechthuis van Portengen-Nijenrodesgerecht, het Regthuys 
van Breukelen en het verdwenen Huis Lockhorst te Kock-
engen. Maar helaas zijn over de meeste daarvan weinig bouw
kundige details bekend. Dus moet er, om tot een verantwoord 
resultaat te komen, toch weer ook naar elders worden gekeken. 
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op de andere helft "Dirk Willemse zynen Hofstede". Er was 
toen dus sprake van twee verschillende panden. In de oud
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28 H.J. Janssen, 1996. Tussen woning en versterking. Het kas
teel in de Middeleeuwen. In: H.J. Janssen, J.M.M. Kylstra-
Wielinga en B. Olde Meierink (Red.), 1000 Jaar Kastelen 
in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen. 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 280 blz.; hiervan blz. 15-111 , 
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29 Toen de Staten van Utrecht in de 16de eeuw strictere crite
ria gingen stellen voor een erkenning als ridderhofstad, viel 
het Huis Rietveld af, vermoedelijk omdat het onvoldoende 
verdedigbaar was, onder meer vanwege het ontbreken van 
een slotgracht met ophaalbrug. Opmerkelijk is dat er in het 
begin van de 17de eeuw naar het Huis Rietveld werd ver
wezen als de ruïne van een vroegere stenen kamer. 

Correctie op een eertier gepubliceerd artikel 

De afbeelding hiernaast toont een advertentie, die op 5 november 1919 ver
scheen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hierin werd voor de volgende 
dag een "Radio Soirée" aangekondigd, die zou worden gerealiseerd met be
hulp van door de Nederlandsche Radio Industrie in Den Haag vervaardigde 
apparatuur. 

Directeur van dit bedrijf was de omroep-pionier H.H.S. à Steringa Idzerda 
ing. (1885 - 1944), wiens naam in de vorige aflevering van ons tijdschrift (blz. 
38: Breukelaars wilden in 1930 naar de radio luisteren) verkeerd stond ge
speld. 

Hij was houder van een particuliere zendvergunning. Die benutte hij eerst 
door een radiotelefonie-station te installeren. Voortbouwend op deze ervaring 
werd hij de organisator van wat wordt beschouwd als de eerste radio-omroep 
ter wereld. Kenmerken voor een radio-omroep waren dan dat het uitgezonde
ne kon worden opgevangen door iedereen die daarvoor belangstelling had, dat 
het programma te voren via de pers werd aangekondigd, en dat de uitgezon
den programma's bewust de belangstelling stimuleerden. 

A.A.M. 
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6 Hoyember | RADIO L 1818 

Soireé-Musicale. 
(Donderdagavond 8—11 uur n.m.) 

PROGRAMMAI 
1. 'lurf in je ransel Parademarsch. 
2. Valse Btuftj Czlgane. 
3. Rigoletto Quatuor-
4. Een meisje dat men ooott Terg»«« Spe en hoff. 
5. LOB Bande-iilee Marche Espagnol« 
rf. The rioly City Cornet Solo. 
7. Le Barbier de SeViUe Air de Rostee. 
8. Ave Maria per Violioo. 
9. Carmen Marsch. 

10. De Ertenis SolMr «o Hees«. 
en andere nommera 

Programma wordt gegsven met behulp van 
een pathefoon door middel van een 

Philips-Iduret-Generatorlamp, 
•onteerd m een 

Radio-Telefonie Zendstation 
der „Ned. Radio-Industrie H 

op «en golf engte van 0 7 0 Mater. 
Iedereen dis In hei bealt Ie vea e in eenvovdlt Hedle-entve no

lo-stol kan deze muziek rustig thois beere*. 85604/114 
Bi) gebruik van om« veratsrkers kan «e i s maat)«*, deer trst 

geheels vertrek hoorbaar gemaakt worden. 
Voor nadere inlichtinjjen en levering Tsn ontviatjwasfeavn, var-

ïterkers, telefonie xendatauona anx. wende mço rieb tot ds 

,NerJ. Radio-Industrie" 
BaukstrM* a - 10, 

VGr&raohage. 
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De boerderü-herberg Galgerwaard (2) 
Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In het eerste deel van dit tweedelige artikel over de 
herberg Galgerwaard heb ik de geschiedenis van 
deze hofstede tot 1879 besproken.1 De op blz. 4 ge
noemde oudste vermelding uit 1721 is inmiddels 
achterhaald en 1603 geworden. Op blz. 135 van het 
Groot Placaatboek (Utrecht, 1729) wordt in de 
"Schouwbrief van den Watergang de A" uit 1603 
vermeld, dat de schouw toen begon bij "Dirk Wil-
lemse zijnen Hofstede genaamt Gallechweert". 

Het eerste deel eindigde met een uitweiding over 
de verdere levensloop van Gerrit Arie Degenkamp 
en zijn nakomelingen. In deze aflevering keren we 
terug naar de boerderij-herberg Galgerwaard. 

De familie Van Wees 
In 1877 was Johannes Hendricus van Wees bij 

zijn zwager Gerrit Arie Degenkamp op de boerderij 

Galgerwaard komen wonen. Johannes werd in 1854 
op de hoeve Landzicht in de gemeente Diemen ge
boren als tweede kind van Jan van Wees Jr en Jo
hanna Elisabeth Souerman. Hij had een twee jaar 
ouder zusje Maria Johanna en kreeg nog een zusje, 
Gerarda. Zijn moeder overleed in februari 1858. 
Zijn vader hertrouwde nog datzelfde jaar met Maria 
Heeman, maar overleed plotseling op 6 januari 
1859. Oom Stephanus van Wees te Baambrugge 
was na het overlijden van de moeder al toeziend 
voogd over de drie kinderen van zijn broer gewor
den. Nu die geheel verweesd waren, liet hij de in
boedel op Landzicht verzegelen om die, evenals na 
het overlijden van de moeder, door de notaris2 te 
laten inventariseren. Op 20 februari 1859 vond de 
boedelbeschrijving plaats, waarbij de waarde van de 
inventaris en het vee werd geschat op ruim ƒ 6600. 

Afb. 1. De boerderij Galgerwaard uit de lucht gezien omstreeks 1948. De werkzaamheden aan de A2 zijn begonnen: op 
het erf achter de heg staat een schaft- of directiekeet. Op de voorgrond een oprit voor zandauto's. De Kerkgracht is nog 
niet gedempt en omgeleid via de noordelijke tak van de Heycop. (Foto uit de collectie van H. C. Voorneveld.) 
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Aan onroerende goederen waren er behalve de 
boerderij met landerijen nog vijf stukken "warmoe-
siersland" met drie "warmoesierderijen". Een van 
deze groentenkwekerijen heette Hoogerlust, een 
tweede droeg de naam Meerlust. Nadat gebleken 
was, dat Maria Heeman niet zwanger was van haar 
eerste man, trouwde ze met de veehouder Jan Pouw 
te Diemen. De boerderij Landzicht werd verkocht 
en bracht ƒ 35 750 op, waarna de boedelscheiding 
plaatsvond op 27 augustus 1862. De kinderen wa
ren tamelijk welgesteld; zij zijn bij hun stiefmoeder 
op de boerderij van Pouw opgegroeid of bij hun 
vaders familie in Abcoude.3 

In 1872 trouwde de toen 20-jarige Maria Johan
na van Wees met Gerrit Arie Degenkamp te Breu-
kelen-Nijenrode. Zij betrok met hem de boerderij 
Galgerwaard aan de Poeldijk, wijk B nr. 66. Toen 
haar broer Johannes, meestal Jan genoemd, op 4 au
gustus 1877 meerderjarig werd, legde oom Stepha-
nus de volgende dag schriftelijk rekening en verant
woording af over het door hem gevoerde beheer als 
voogd. Jan had waarschijnlijk bij hem in huis ge
woond, want toen hij zich op 22 september 1877 op 
de boerderij Galgerwaard vestigde en zich op het 
gemeentehuis liet inschrijven, noteerde de ambte
naar Abcoude als vorige woonplaats. In Breukelen 
zal Jan zijn zwager en zuster hebben geholpen bij 
het werk op de boerderij en in de uitspanning. Hij 
kreeg verkering met Maria Miltenburg, een boeren
dochter uit Portengen in de gemeente Ruwiel. 

Johannes Hendricus van Wees, stalhouder
herbergier (1879 -1927) 

Twee jaar later, op 10 november 1879, verkocht 
Gerrit Arie Degenkamp zijn boerderij voor ƒ 18000 
aan zijn zwager Johannes Hendricus van Wees.3 

Notaris J.J. Schalij te Breukelen schreef op de om
slag van de koopakte: "Het Logement met Uitspan
ning, genaamd Galgerwaard met boomgaard, wei
land ter gezamenlijke grootte van 2 H 72 A 40 C 
alles onder de gemeente Breukelen-Nijenrode". In 
deze akte, en ook in de kadastrale legger in het 
gemeentearchief van Breukelen, staan de gegevens 
van elk der percelen opgesomd. Verschillende ka-
dasternummers waren niet meer gelijk aan die van 
1832 (zie vorige aflevering1, blz. 7). In Sectie C 
was het oude nummer 198 gesplitst in de nummers 
968 t/m 971. De boerderij had na een verbouwing 
in 1848 het nummer 1151 gekregen.4 

Op 24 november 1879 trouwde Johannes Hen
dricus van Wees in Nieuwer Ter Aa met Maria Mil
tenburg.5 Samen hebben zij zich ingezet om boer

derij en herberg tot bloei te brengen. Johannes be
gon ook een stalhouderij en vervoerde meestal 
klanten van of naar het spoorwegstation. Nog voor 
de trouwdag had Maria Miltenburg, in haar testa
ment van 14 november 1879, haar bruidegom tot 
enige erfgenaam benoemd. Bijna vier jaar later 
werd deze wilsbeschikking van kracht, want Maria 
overleed zeven dagen nadat ze op 9 augustus 1883 
haar eerste kind ter wereld had gebracht. Waar
schijnlijk was ze het slachtoffer geworden van de 
toen zo gevreesde kraamvrouwenkoorts. Haar kind 
kreeg bij de doop de namen Johannes Gerardus, 
maar werd evenals zijn vader gewoon Jan genoemd. 

Op 11 oktober 1883 vond de vereiste boedelbe
schrijving plaats door notaris J.J. Schalij in aanwe
zigheid van de toeziend voogd, grootvader Cornelis 
Miltenburg uit Portengen. Als deskundige schatter 
trad Hendrik Griffioen op, timmerman te Breuke
len-Nijenrode,6 die daarvoor door de kantonrechter 
beëdigd was. De totale waarde van de inboedel 
werd vastgesteld op ƒ 5646,10. In de akte worden 
van kamer tot kamer de daar aanwezige voorwerpen 
opgesomd en hun waarde vermeld.3 Het is een 
lange en interessante lijst, waaruit ik enkele vertrek
ken en voorwerpen wil noemen. 

Op een van de drie logeerkamertjes bevonden zich een par
tij appelen, viswant, gerookt spek en vlees. Op de vliering ston
den drie kachels met toebehoren ter waarde van ƒ 35, een ijze
ren wieg met toebehoren en een dito vuurmand met kleed, 
samen ƒ 18. Na de meubels van de opkamer7 werden die uit de 
gelagkamer genoemd: een staande klok (ƒ 50), vier tafels en 
tien stoelen met mat (samen ƒ 18), een spiegel, vijf schilderijen 
en een bloemenmandje (samen ƒ 6,50), een kooi met een duif 
(ƒ 2,25), een partij glas en aardewerk en enige lege kruiken en 
flessen (ƒ 15), twee komfoortjes en een luciferpotje (ƒ 0,65). 

In de kelder lagen zestig kazen (ƒ 110) op negen kaasplan-
ken (ƒ 7), er stonden enkele flessen (ƒ 1,50) en een partijtje bier 
(ƒ 0,50). In een tweede kelder waren een pekelbak met twee 
schragen, vier tobbetjes en een ton met enig zout (samen ƒ 8), 
een partij kruiken en flessen (ƒ 2), vijftig flessen met sterke 
drank (ƒ 25), een partij sterke drank (ƒ 12), een partijtje boter 
(ƒ 8) en twee weegschalen met balans en gewichten (ƒ 1). Het 
kaasmaken gebeurde in de koestal, want daar bevonden zich 
behalve twee ladders, drie baggersleutels en "eene partij aard
appelen kriel en poters" ook twee melkstaren (= tobben) en 
twee karns (ƒ 10), zes melk- en vier wateremmers (ƒ 6,50), vier 
weikuipen (ƒ 12), een kaaspers met wringtobbe en toebehoren 
(ƒ 13), vierkaasvaten en twee jukken met kettingen (ƒ 6). 

In het land, op het erf en in de stal bevonden zich: elf 
koeien (gemiddelde waarde ƒ 145), twee kalveren (ieder ƒ 50), 
twee schapen (samen ƒ 30), een geit (ƒ 3), een zog (= zeug) 
(ƒ 15), twee vette keuen (= varkens) (ƒ 90), een vette zog 
(ƒ 42), een bruin merriepaard (ƒ 220), een dito (ƒ 260) en zes 
kippen (ƒ 6). In het koetshuis stonden twee tentwagens (samen 
ƒ 550), twee tilbury's (samen ƒ 420), vijf paardentuigen, leid
sels en hoofdstellen (samen ƒ 75), een arreslede (ƒ 20), een 
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wagen met blokwielen (ƒ 25), twee kruiwagens (ƒ 10) en in de 
Kerkgracht een praam (ƒ 30). Er was ook kleding, huishoud-
linnen en allerlei sieraden.8 We kunnen gevoeglijk vaststellen 
dat het gezin van de vee- en stalhouder Jan van Wees tamelijk 
welgesteld was. 

De grootouders Miltenburg namen hun kleinkind 
voorlopig bij zich in huis. Op 2 april 1884 werd bij 
notaris Schalij de "Acte van Scheiding van den ge-
meenschappelijken boedel" opgemaakt.3 Cornelis 
Miltenburg was daarbij aanwezig als toeziend 
voogd. Een van de getuigen was de notarisklerk PJ. 
van Eijk, de vader van de in 1886 te Breukelen ge
boren dichter, literair criticus en hoogleraar P.N. 
van Eijk.9 

Een tweede huwelijk in 1885 
Een jaar later vroeg Jan van Wees de 23-jarige 

Antonia van Weerdenburg ten huwelijk. Ze had in 
1884 haar vader verloren10 en woonde bij haar moe
der op de boerderij Voor-Ruwiel in Oud Aa (nu nr. 
36; in de laatste aflevering van 1998 van dit tijd
schrift staat een foto van deze grote boerderij met 
de weduwe Van Weerdenburg en haar dochter voor 
het zomerhuis).11 Antonia stemde in met een huwe
lijk en op 8 juni 1885 stelde notaris Schalij hun hu
welijksvoorwaarden op. Antonia liet tegelijk een 
testament3 maken, waarin ze Jan tot haar enige erf
genaam benoemde na de huwelijksvoltrekking. Ze 
gingen een gemeenschap van winst en verlies aan, 
waarin door de bruidegom werd aangebracht het 
"Logement met Uitspanning genaamd Galger
waard" met de erbij behorende landerijen. Volgens 
de akte3 was Jan aan zijn zwager Gerrit Arie De
genkamp nog ƒ 4000 schuldig wegens geleende 
gelden, en aan zijn kind Johannes Gerardus was hij 
schuldig diens erfdeel van zijn moeder en zijn over
grootmoeder.12 De bruid bracht verschillende lande
rijen in en ƒ 11 000 aan waardepapieren. Twee da
gen later (op 10 juni 1885) traden ze in het gemeen
tehuis van Ruwiel te Nieuwer Ter Aa in het huwe
lijk. De kerkelijke huwelijkssluiting zal dezelfde 
dag in de nieuwe RK-parochiekerk van Breukelen 
plaatsgevonden hebben.13 Johannes Gerardus kwam 
daarna weer bij zijn vader op Galgerwaard wonen. 
Pas twaalf jaar later kreeg Antonia zelf nog kinde
ren: Maria Antonia (1897), Johanna Maria (1901) 
en Wilhelmus Johannes van Wees (1904). 

Nadat zijn zuster Maria Johanna Degenkamp-van Wees op 
15 augustus 1886 was overleden en haar boedel en nalaten
schap op 9 januari 1887 was verdeeld, kocht Jan van Wees 
voor ƒ 900 van zijn zwager de "moesgrond met bosch en 
water", Sectie A nr. 404 - 407 ter grootte van 53 are 90 centi
are. Jan was in 1886 voogd geworden over de drie minderjarige 

kinderen van zijn zuster. Hij behartigde hun financiële belan
gen en hield daar nauwkeurig boekhouding van tot ze meerder
jarig werden.14 

Jan en zijn vrouw hadden zoveel werk te ver
richten in hun herberg-stalhouderij (toenmalig adres 
Poeldijk Wijk B nr. 93), dat ze een meid en een 
knecht in dienst namen. Op zaterdagen was het 
vooral een drukte van belang, want veel boeren stal
den er dan hun paard-en-wagen en reisden daarna 
per trein verder naar de veemarkt in Utrecht. De 
marktgangers uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen 
kwamen door Oud Aa naar de uitspanning rijden, 
die uit Kamerik, Kockengen en Portengen kwamen 
over de Nieuwe of Portengensedijk, waar ze ter 
hoogte van Kortrijk tol moesten betalen. Wie vroeg 
was, haalde na het uitspannen eerst nog een drankje 
bij vrouw Van Wees aan de tapkast. De laatkomers 
hadden daar meestal geen tijd voor, want die moes
ten zich haasten om de trein nog te halen. Jan van 
Wees en zijn knecht verzorgden intussen de paar
den, gaven die een plaats in de stal en hingen de tui
gen aan de daarvoor bestemde haken. Als de markt
gangers terugkwamen, gunden ze zich meestal ruim 
de tijd om in de gelagkamer wat na te praten over 
de prijzen en de kwaliteit van het op de markt aan
gevoerde vee. Enkele boeren wilden echter, dat als 
zij van het station kwamen, hun paarden al inge
spannen stonden, zodat ze vlug naar huis konden 
rijden. Dat leverde de stalknecht en later ook de 
kinderen Van Wees, die dit mogelijk hadden ge
maakt, vaak een aardige fooi op.15 

Ook de boerderij ging steeds meer tijd en aan
dacht van de familie Van Wees vragen, want Jan 
breidde zijn landbezit geleidelijk uit. In 1894 had 
hij voor ƒ 2150 een perceel weiland van 85 are 
langs de molenvliet naar Kortrijk gekocht, de zoge
naamde Kortrijker Meent. De verkoper was een 
naamgenoot en kleinzoon van Huybert van der 
Seys, die van 1795 tot 1800 herbergier op Galger
waard was geweest.16 Bij de openbare verkoop in 
Het Staate Wapen op 17 oktober 1913 kocht Van 
Wees op naam van zijn vrouw voor ƒ 3320 een 
kamp weiland in de polder Otterspoorbroek (Sectie 
Cm. 1651, groot 1 ha 43 a 30 ca). De verkoper was 
Jan Mur, zonder beroep, voorheen veerschipper te 
Breukelen-Nijenrode. Tien jaar later, op 2 novem
ber 1923, kocht Antonia van Weerdenburg van de 
veehouder-koopman Jilles Coljee drie kampen wei
en hooiland ten noorden van de Kortrijker Meent 
(Sectie C nr. 216 t/m 219, groot 2 ha 28 a 10 ca).1? 

Antonia van Wees was meer boerin dan herber
gierster. Ze hield er niet van achter de tapkast te 
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Afb. 2. De boerderij Galgerwaart omstreeks 1930 (foto uit de collectie van H.C. Voorneveld). 

staan, vooral niet als tegen het eind van de dag de 
zwervende kooplieden en bedelaars de gelagkamer 
betraden. Die brachten de nachten door in de hooi
berg of schuur van Gerrit van Woudenbergh op de 
boerderij Niemendal in Oud Aa (nu nr. 33), maar 
namen eerst nog een borreltje op Galgerwaard. Bij 
het afrekenen bleek vaak, dat de op de tapkast 
uitgetelde dagopbrengst aan centen niet toereikend 
was om de gebruikte vertering te betalen. Antonia 
moest daar dan zeer tegen haar zin in berusten. 
Meer voldoening had ze in het kaasmaken, waarin 
ze een grote vaardigheid had verkregen. Als ze 
daarmee bezig was, bleef de deur van de herberg 
wel eens op slot.15 Toen de spoorlijn van Aalsmeer 
naar Nieuwersluis was geopend, liep het aantal za
terdagse klanten terug, doordat veel boeren dichter 
bij huis op de trein konden stappen. Omstreeks 
1920 hebben Antonia en Jan van Wees het café 
Galgerwaard definitief gesloten. Ze lieten hun tap-
vergunning verlopen in plaats van die te gelde te 
maken. De gelagkamer, die over de volle breedte in 
het oostelijke deel van het huis lag, werd verkleind 
tot huiskamer door aan de noordkant een gang te 
laten maken die naar de stallen voerde. 

Woningbouw in de buurt van Galgerwaard 
Jan van Wees had intussen enkele woningbouw

activiteiten ontplooid.18 Omstreeks 1898 liet hij een 
schuur ten zuiden van de Poeldijk vervangen door 
vier huizen. Twee ervan werden omstreeks 1915 
vergroot en daarvan weer één gesplitst. De fou-
ragehandelaar-herbergier M.J. Streng kocht een van 
die huizen in 1918 en de andere vier in 1923. Een 
van de huizen werd twee jaar later het eigendom 
van de vee- en koffiehuishouder Gijsbertus van den 
Broek. Inmiddels zijn deze woningen afgebroken 
en het terrein met de garage van Leen Blok ver
kocht aan Van Selm Kraanverhuur. Daar tussen de 
Kortrijker watermolen en de spoorlijn stond een rij 
huizen evenwijdig aan de weg en aan de westkant 
een rij loodrecht daarop. Dat waren vier woningen 
onder één kap, die omstreeks 1940 verhuurd waren 
aan de families Kolfschoten, Ruizendaal, Van 
Doorn en Goes. De toiletten waren niet inpandig, 
maar bevonden zich aan de zuidkant van het wo
ningblok. Achter de eerste huizen stond de slacht-
plaats van Van Doorn, waarin de firma Folkerts 
omstreeks 1935 een schapenslachterij zou beginnen 
en waarin Joop van den Broek later het consumptie-
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ijs maakte, dat hij in zijn kiosk bij de draaibrug 
over het Merwedekanaal verkocht. Achter de twee
de rij huizen stond een stroloods van de fourage-
handelaar Van der Wilt, die aan de Portengense 
Brug woonde. Ook was er een kolenloods van de 
brandstofhandelaar Dhondt, die pal naast de spoor
lijn woonde en later een stalen-verenfabriek begon 
aan de Wilhelminastraat.19 De heer Streng had een 
café en een veewaag, waar de boeren hun slachtvee 
lieten wegen, voordat dit per trein naar Utrecht 
werd vervoerd. In 1925 werd Streng fouragehande-
laar aan het Zandpad en nam G. van den Broek het 
café over. Zijn zoon Joop breidde het na 1950 uit 
tot café-restaurant "De Molen". Toen dit bloeiende 
bedrijf in 1982 door brandstichting was verwoest, 
heeft Van den Broek het niet meer laten opbouwen. 
Zijn motelvergunning ging naar de heer Wong, die 
achter de watermolen het luxueuze Oriental Palace 
liet bouwen, dat in 1988 geopend werd. Toen de ei
genaar nog datzelfde jaar failliet ging, werd het 
pand op 29 juli 1988 geveild en met inboedel en al 
gekocht door de familie Van der Valk. Het gebouw 
heet nu Hotel Breukelen, maar is ook een drukbe
zocht wegrestaurant. Het is jammer dat de Chinese 
toegangspoort, die zo dicht bij de Kortrijker water
molen is gezet dat hij het aanzien daarvan verstoort, 
door de nieuwe eigenaar van het hotel niet is afge
broken of verplaatst. Maar misschien gebeurt dit 
alsnog. 

Ook langs de rivier de Aa werden woonhuizen 
gebouwd. Op 15 januari 1926 verkocht Jan van 
Wees een deel van zijn tuin en boomgaard (Sectie 
A nr. 404, groot 16 a 30 ca) aan de veehandelaar 
Wenselaus van den Hoven, die nog datzelfde jaar 
met Jans dochter Maria Antonia zou trouwen. Het 
jonge paar liet op dit perceel (Sectie A nr. 558, 6 
are) een huis bouwen, dat nu het adres Oud Aa 2 
heeft. Het lag net voorbij de ophaalbrug over de 
Heycop, zodat Maria naast haar ouders aan de ande
re kant van het water kwam te wonen. Ze heeft 
meermalen voor hen de brug bediend als schippers 
de Heycop af kwamen varen of erop wilden. Vader 
Jan behield een deel van het terrein als tuin (Sectie 
A nr. 559, groot 10 a 30 ca). Het meer westelijk ge
legen perceel nr. 557 was eigendom van "N.V. 
Griffioen's Vischhandel". Het daarop volgende per
ceel, nr. 556, was in 1926 het eigendom geworden 
van Cornelis Hoogeveen. Hij had het van boer De 
Haan uit Oukoop gekocht en liet er door timmer
man F. Verwer uit Portengen voor ƒ 3000 een huis 
op zetten (nu Oud Aa 8). De bouwsom had hij ge
leend van meester E. Sanders, het hoofd van de 

Christelijk Nationale School in de Herenstraat (nu 
Hazeslinger).20 

Het gezin J.H. van Wees 
De oudste zoon Johannes Gerardus van Wees 

trouwde in 1906 met Engelina Korrel (geb. Breuke-
len-St. Pieters 29.6.1882) uit Portengen. Zij vestig
den zich aan de Otterspoorbroeksedijk en kregen 
zeven kinderen. Zij wilden niet op Galgerwaard 
boeren, want zij zochten een grotere boerderij. In 
1924 verhuisden ze naar een boerderij in Sloten bij 
Amsterdam. De tweede dochter, Joanna Maria van 
Wees trad in 1923 in het klooster van de orde 
Jezus-Maria-Jozef in Den Bosch (deze orde had 
sinds 1889 ook een vestiging in Breukelen). In 
1928 woonde ze in een klooster te Nijmegen. Ze 
bezocht regelmatig haar familieleden in Breukelen, 
waar ze met respect en genegenheid werd ontvan
gen. De jongste zoon Willem Johannes van Wees 
bleef bij zijn ouders op Galgerwaard wonen. 

Moeder Antonia van Wees-Weerdenburg over
leed op 12 mei 1927. Acht maanden later, op 13 ja
nuari 1928 begaf Jan van Wees zich met zijn zoon 
en zijn schoonzoon naar notaris E.B. van Julsingha 
te Breukelen. Daar werd een akte opgemaakt met de 
aanhef "scheiding en verdeeling der gemeenschap 
van winst en verlies bestaan hebbende tusschen den 
comparant Johannes Hendricus van Wees en zijne 
overleden echtgenoote Antonia van Weerdenburg 
en van de nalatenschap van laatstgenoemde". Als 
getuigen traden op de kandidaat-notaris Anthony 
Hendrik Doude van Troostwijk en de notarisklerk 
Jan Nicolaas den Boggende. Diezelfde dag kocht de 
kort daarvoor 23 jaar geworden Wilhelmus Johan
nes van Wees van zijn vader voor ƒ 20 000 de boer
derij Galgerwaard.21 

Wilhelmus Johannes van Wees, veehouder 
op Galgerwaard (1928 -1981) 

Wilhelmus Johannes van Wees, roepnaam Wil
lem, bleef nog bijna vier jaar vrijgezel. Op 23 sep
tember 1931 trouwde hij in Vinkeveen met de 20-
jarige Anna Wilhelmina Maria van Dijk.22 Op Gal
gerwaard kregen zij zes dochters en een zoon. 

Willem verkocht in 1937 nog een stuk tuin langs 
de Aa aan zijn zwager Wes van den Hoven. In het
zelfde jaar verkocht hij aan de granietwerker Gerrit 
Teunis van der Vlis een stukje grond, waarop die 
een huis liet zetten, dat het adres Oud Aa 2d 
kreeg.23 Timmerman Pieter Geurtsen kocht een 
stukje bouwterrein ten oosten ervan en liet daarop 
het huis Oud Aa 2c bouwen (Sectie A nr. 590, huis 
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Afb. 3. De zijdeur in de westgevel van de boerderij 
Galgerwaart (foto H. van Walderveen, 1998, in Foto
archief Historische Kring Breukelen). 

erf 3 a 88 ca). 
In 1939 kocht Adriaan van 't Hoff te Vinkeveen 

voor ƒ 1000 een drassig stuk grond van Willem van 
Wees (Sectie A nr. 591). Van 't Hoff liet het terrein 
ophogen en er voor ƒ 5500 een huis met werkplaats 
(Oud Aa 2a) voor zijn zoon Jan zetten.24 Die was 
fietsenmaker en rijwielhandelaar in een van de vier 
huisjes ten noorden van de lompenhandel van 
Dhondt in Oud Aa. Deze huisjes waren het eigen
dom van schoenmaker Th. Zwart uit de Brugstraat 
en werden later afgebroken. Daar staat nu de bunga
low van mevrouw Van Eyk met het adres Oud Aa 
7. Tussen de woningen van Van 't Hoffen Geurtsen 
is later nog een huis gekomen, Oud Aa 2b, waar Jan 
Hamoen woonde en daarna H. Middelkoop. In 1960 
verkocht Van 't Hoff zijn pand aan Piet Blom en 
zette hij zijn bedrijf voort in het meer centraal ge
legen pand Marijkestraat 22 te Breukelen. 

In de jaren 1941 en 1947 moest Willem van 
Wees gedeelten van zijn erf en zijn landerijen af

staan aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 
autosnelweg A2 (zie Afbeelding 1). De Kerkvaart 
moest naar het noorden uitwijken voor het ver-
keerstunneltje dat nu het "Muizengaatje" wordt ge
noemd. Pas vlak voor de spoorlijn kwam hij weer 
bij de Stationsweg, maar werd weer naar het noor
den verlegd, toen de sluis voor de brugwachters-
woning werd gedempt. Het erf van Van Wees 
grensde na 1947 aan het westelijke talud van de 
snelweg en was anderhalve are kleiner gewordend 

In 1947 verkocht Van Wees een perceel grond 
(Sectie C nr. 2233, erf 1 a 55 ca) aan G. Willemse, 
de eigenaar van wasserij 't Heycop. De wasserij 
stond aan de voormalige Schinkeldijk, die loodrecht 
op de weg langs de Heycop stond en naar de molen-
vliet voerde. Vóór de wasserij stond het huis van de 
petroleumhandelaar Jan Blok, die tot 1958 met 
paard en wagen zijn brandstof uitventte. Zijn zoons 
Jan en Leen hadden een vervoersbedrijf voor res
pectievelijk vee en melk, zijn schoonzoon Willem 
van Beest stichtte de Breutax. Aan de oostkant van 
de weg langs de Heycop stonden zes huisjes onder 
één kap die samen "het Kikkerfort" werden ge
noemd. Omstreeks 1930 waren ze eigendom van 
schoenmaker Th. Zwart, later van fietsenmaker Jan 
van 't Hoff en tenslotte van groentenboer Evert 
Oudhof, die er varkens hield toen de huizen onbe
woonbaar waren verklaard. Omstreeks 1982 zijn 
ze gesloopt en vervangen door drie geschakelde 
woningen. 

Toen de snelweg op 3 november 1953 werd ge
opend, waren er inmiddels tegenover de boerderij 
Galgerwaard een zoutsilo van Rijkswaterstaat en 
een woonhuis met nieuw gemaal van het Water
schap Kortrijk en Gieltjesdorp gebouwd. 

In 1953 verleende Willem van Wees aan de 
N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemer-
land een zakelijk recht dat het mogelijk maakte om 
door een strook van zijn land ter breedte van 20 
meter buizen te leggen, die rivierwater uit de Lek 
naar de Noord-Hollandse duinen moesten brengen. 
De buizen liepen ten oosten van Bouwlust onder de 
Heycop door en westelijk van Jan van 't Hoff onder 
de Aa door naar de Breukelerwaard en verder in 
noordelijke richting. 

Het bedrijf van Willem van Wees was kleiner 
geworden, te klein voor moderne begrippen. Toen 
zijn enige zoon, Johannes Wilhelmus van Wees, op 
uitnodiging van zijn neef Van den Hoven naar Ca
nada was geëmigreerd, deed Willem geen pogingen 
meer de boerderij te moderniseren. Hij had nog wel 
een trekker en de daarbij passende landbouwwerk-
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tuigen aangeschaft, maar hij bleef met de hand mel
ken. In 1965 had hij nog een zestal koeien, enkele 
varkens en wat schapen. In 1966 verkocht hij voor 
de aanleg van de provinciale weg T27 zijn landerij
en aan de Gemeente Breukelen. Die weg werd in 
het veen uitgegraven en gefundeerd op een bedding 
van turf. De heer en mevrouw Van Wees zagen 
toen iedere dag twee volgeladen vrachtwagens met 
turf uit Emmercompascuum langskomen. Op die 
turf is het zandlichaam gestort, dat enkele jaren 
moest inklinken voordat het wegdek kon worden 
aangebracht. Toen de nieuwe afrit naar Oud Aa en 
de nieuwe Galgerwaardse Brug over de Heycop 
klaar waren, is de oude ophaalbrug afgebroken die 
jarenlang door de familie Van Wees was bediend. 

Willem van Wees had na de verkoop van zijn 
land ook zijn vee weggedaan en hield zich daarna 
onledig met de verzorging van zijn moestuin, zijn 
kippen en de visfuiken. Toen hij ouder werd en het 
werk om het huis hem te veel inspanning ging kos
ten, kwamen in 1980 zijn dochter en schoonzoon 
Voomeveld op Galgerwaard wonen. Zij werden in 
1981 eigenaar van de boerderij (zie Afbeelding 2). 

H.C. Voomeveld en zijn vrouw op Galger
waard (1981 -1998) 

De heer H.C. Voomeveld heeft als ervaren doe-
het-zelver veel tijd besteed aan het onderhoud van 
de boerderij. Hij woonde met vrouw en kinderen in 
het westelijke deel, waar je via een fraaie deur in de 
hal kwam die naar de kelders, de keuken en de op
kamer leidde (zie Afbeelding 3). Willem van Wees 
en zijn vrouw bewoonden het oostelijke deel van de 
boerderij, waar vroeger de gelagkamer was ge
weest. In 1987 werd Willem van Wees in het Zie
kenhuis Overvecht te Utrecht opgenomen, waar hij 
op 4 november van dat jaar is overleden. 

Zijn vrouw bleef met haar dochter en schoon
zoon op de boerderij wonen tot ze in 1997 naar 't 
Heycop verhuisde. De heer en mevrouw Voome
veld verkochten dat jaar hun boerderij aan Rijks
waterstaat, die de grond nodig had voor de voorge
nomen verbreding van de Rijksweg A2. Zij betrok
ken in 1998 hun nieuwe woning aan de Eendracht-
laan. In de maand voordat de boerderij gesloopt zou 
worden hield de heer Voomeveld op enkele zater
dagen zogenaamde garageverkopen in de stal van 

Afb. 4. Sloopwerkzaamheden in december 1998. De stallen en een gedeelte van de oude gelagkamer zijn al afge
broken. (Foto H.J. van Es, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Galgerwaard. Allerlei materialen en oude gereed
schappen gingen toen in andere handen over. De 
fraaie voordeur werd gekocht door M.C.M, van 
Zuylen, die hem gaat gebruiken als toegang van het 
zomerhuis bij zijn boerderij Breukelerwaard 3. Een 
van de twee ijzeren toegangshekken vond een plaats 
bij de familie Vendrig in Oud Aa. Het andere hek 
zal in de Dudok de Witstraat te Breukelen komen. 
Benno Molenkamp kocht voor zijn stalhouderij 
enkele ophangrekken voor paardentuigen. De plint 
met de inscriptie uit 1830 hield de familie Voome-
veld zelf; ze gaven die een plaats in de tuin van hun 
nieuwe huis. 

In december 1998 is de boerderij Galgerwaard 
afgebroken (zie Afbeelding 4). Op 16 december 
heeft Nico Andriessen, lid van de Monumenten
werkgroep van de Historische Kring Breukelen, het 
formaat van de vrijgekomen bakstenen opgemeten 
om een indicatie te krijgen over de ouderdom. Er 
waren zes verschillende maten, waarvan de grootste 
(23 x 11 x 4 cm) waarschijnlijk de oudste is. De iets 
kleinere 17de-eeuwse stenen (19 x 9 x 4 cm) waren 
tweemaal gebruikt, wat te zien was aan de twee 
soorten kalk. Die kreeg namelijk een andere kleur al 
naar gelang deze met roggemeel of met tarwemeel 
was vermengd. Ook de kleinste stenen (18,5 x 8,5 x 
3 cm) waren tweemaal gebruikt en dateerden waar
schijnlijk van voor de brand van 1830. 

Wij hebben de provinciale archeoloog ervan op 
de hoogte gesteld dat op deze plaats in de Middel
eeuwen mogelijk een "stenen kamer" heeft gestaan. 
We hopen dat er een archeologische proefopgraving 
zal plaatsvinden voordat de A2 wordt verbreed. 
Voor het achterliggende terrein van het bastion De 
Waakzaamheid uit 1790 is zo'n onderzoek al toege
zegd. Mocht dit resultaten opleveren, dan berichten 
wij u daarover nader in dit tijdschrift. 

Noten 

1 Zie H.J. van Es, 1999. De boerderij-herberg Galgerwaard 
(1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, 
nr. l ,b lz .4-12 . 

2 Notaris J.W. Roeloffs Valk te Nieuwer Amstel. 
3 De bovenstaande en ook veel van de volgende gegevens 

ontleende ik aan het familie-archief, waarvan ik stukken ter 
inzage kreeg van mevrouw A.W.M, van Wees-van Dijk en 
van haar schoonzoon H.C. Voorneveld te Breukelen. 

4 In het dienstjaar 1850 was de legger van Breukelen-Nijen-
rode opgestuurd naar het kadasterkantoor en daar bijge
werkt. Onder art. 27 ten name van Gerrit Degenkamp werd 
toen het woord "amotie" geschreven bij Sectie C nr. 200 
(tuin) en 201 (huis en erf, samen 27 roeden 16 el, belast
baar bedrag ƒ 135). Deze percelen waren gedeeltelijk sa
mengevoegd onder Sectie C nr. 1151 (huis erf stal, 12 roe

den 20 el, belastbaar bedrag ƒ 120). Gerrit Degenkamp be
zat ook de percelen Sectie B nr. 6 - 8, op de oostoever van 
de Aa. Hij stond die in dienstjaar 1852 af aan de weduwe 
van Johannes Degenkamp (kadastrale legger art. 26), die al 
eigenaar was van het perceel Sectie A nr. 412 - 415 op de 
westoever van de Aa. Gerrit had in 1848 behalve de her
berg Galgerwaard ook de percelen Sectie A nr. 404 - 407 
en Sectie C nr. 968 - 971 gekocht. De laatste waren afge
splitst van het oude Sectie C nr. 198 (weiland 1 bunder 6 
roeden 30 el). Perceel Sectie C nr. 972 was naar Jan Bom 
gegaan, die eigenaar was van het huis Sectie C nr. 202, dat 
toen het kadasternummer 939 kreeg. De kadastrale legger 
Breukelen-Nijenrode vermeldt onder art. 686, ten name van 
Johannes Hendrikus van Wees, vee- en stalhouder te Breu
kelen-Nijenrode, de door hem in 1879 verkregen percelen. 
Dat waren Sectie C nr. 199, 211, 968 - 971 en 1151 (huis 
stal erf, 12 a 20 ca, belastbaar bedrag ƒ217). In het dienst
jaar 1891 kwam daar nog Sectie A nr. 404 - 407 bij. 

5 Johannes Hendricus van Wees (geb. Diemen 4.8.1854, 
overl. Breukelen-Nijenrode 20.1.1937), trouwde (1) te Ru-
wiel 24.11.1879 met Maria van Miltenburg (geb. Ruwiel 
11.5.1855, overl. Breukelen-Nijenrode 16.8.1883), en (2) te 
Ruwiel 10.6.1885 met Antonia van Weerdenburg (geb. 
Ruwiel 6.1.1862, overl. Breukelen-Nijenrode 12.5.1927). 
Kinderen, allen geboren te Breukelen-Nijenrode, zijn: Jo
hannes Gerardus (geb. 9.8.1883), Maria Antonia (geb. 
25.11.1897), Joanna Maria (geb. 8.11.1901) en Wilhelmus 
Johannes (geb. 13.12.1904). 

6 Zie H.J. van Es, 1998. Tussen 's-Heerenwagenweg en 
Danne te Breukelen. 15. De huizen aan de Brouwerij. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 4, 
blz. 203 - 214, in het bijzonder blz. 207 - 208. 

7 In de opkamer bevonden zich een mahoniehouten linnen
kast (ƒ 55), enige kast-ornamenten (ƒ 4), een mahonie
houten tafel (ƒ 23), zes stoelen en een fauteuil (ƒ 15), zes 
eiken stoven, een theeservies met theeblad, twaalf paar 
theegoed, een koffiekan met komfoor en twee trommeltjes 
(samen ƒ 17). Verder waren er een verlakte turfbak (ƒ 2), 
een spiegel (ƒ 20), vijf schoorsteenomamenten (ƒ 6), een 
karpet, vijf kleedjes en twee vloermatten (ƒ 15), twee schil
derijen (ƒ 3), twee paar glasgordijnen, twee horretjes en 
twee boeken (ƒ5). 

8 Dat waren onder andere: een zilveren horloge (ƒ 12) en dito 
sigarenkoker (ƒ 8,40), een dito knipbeugeltje met beursje 
(ƒ 5), een gouden dameshorloge (ƒ 30), een dito heren
horloge (ƒ 54), een dito kap met boeks en naalden (= ver
sierselen aan vrouwenhoofddeksel) (ƒ 102), twee gouden 
kettingen en een broche (ƒ 82,80), een paar dito oorbellen 
(ƒ 5,40), een vestketting met medaillon (ƒ 27) en een bloed-
koralen halsketting met gouden slot (ƒ 10). 

9 Het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode vermeldt als 
woonadres van de familie Van Eijk eerst Heerenstraat 276a 
(nu nr. 64), waar twee kinderen werden geboren: Annetje in 
1884 en Willem in 1886. Het derde kind, de latere dichter 
Pieter Nicolaas van Eijk (die zijn naam als Van Eyk 
schreef), werd op 1 oktober 1887 geboren op het woon
adres Straatweg, wijk A nr. 43 (nu het Aldipand, nr. 124). 
Hij woonde daar ruim zeven jaar, want op 20 mei 1895 ver
huisde het gezin naar Leiden. Opmerkelijk is, dat de vader 
lid was van de Christelijke Gereformeerde Gemeente, de 
moeder van de Nederlandse Hervormde Gemeente en dat 
de kinderen niet tot een kerkgenootschap behoorden. Pieter 
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heeft zich ontwikkeld tot een pantheïstisch dichter en be
hoorde met de later in Breukelen gewoond hebbende dich
ters J.C. Bloem en Adriaan Roland Holst tot de "Generatie 
van 1910" en het literaire tijdschrift "De Beweging". In 
1935 volgde Van Eyk de Leidse hoogleraar Albert Verwey 
op. Zijn beroemdste gedicht is "Medousa" uit 1947, dat 
ongeveer 5000 versregels telt; zijn bekendste gedicht is "De 
tuinman en de dood" uit 1939. P.N. van Eyk overleed in 
1954. Hij was de vader van de zeer bekwame, in januari 
1999 overleden architect Aldo van Eyk. 

10 Familiearchief-Van Wees: Nota van notaris Schalij voor 
"De minderjarige Antonia van Weerdenburg voor de schei
ding en verdeling des boedels van haar ouders, wijlen den 
heer W. van Weerdenburg en diens nagelaten weduwe Mej. 
M. Kraaikamp, den 26 November 1884". 

11 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, 
nr. 4, blz. 236. De boerderij werd later eigendom van de 
familie Van Rijn. Toen die een nieuwe boerderij betrok, 
werd de oude verkocht aan P.G. Pastoor. Nu wonen er drie 
burgergezinnen op Voor-Ruwiel. 

12 Akte d.d. 26.2.1884 van de verdeling der nalatenschap van 
Mej. Gerarda Kleyn, overl. Abcoude-Proosdij 28.6.1883, 
weduwe van Jan van Wees Sr te Abcoude. De drie kinderen 
van wijlen Jan van Wees Jr behoorden tot de erfgenamen. 
Johannes Hendricus erfde bijna ƒ 3000 en zijn zoon Johan
nes Gerardus bijna ƒ 1000. 

13 De nieuwe parochiekerk was op 8.4.1885 in gebruik geno
men. Zie hiervoor M.A. Perdon, 1992. Fragmenten uit de 
geschiedenis van de R.K.-parochie van de H. Johannes de 
Doper te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jaargang 7, nr. 1, blz. 18 - 29. 

14 Als voogd over Johanna Elisabeth Degenkamp gaf hij haar 
op 11.3.1904 een schriftelijk overzicht van haar bezittingen 
en een verantwoording van zijn beheer, toen ze door haar 
huwelijk met de smid Hendricus Petrus Sanders meerder
jarig was geworden. 

15 Interviews in 1997 en 1998 met mevrouw A.W.M, van 
Wees-van Dijk, 't Heycop 402 te Breukelen. 

16 Koopakte d.d. 13.4.1894 opgemaakt door notaris J.J. Scha
lij: verkoper Huibert van der Sijs was slachter in Breuke-
len-Nijenrode en had het perceel weiland Sectie C nr. 220 
groot 85 are, gelegen in het Waterschap Kortrijk en Giel-
tjesdorp, verkregen uit de nalatenschap van zijn vader Hui
bert van der Sijs blijkens akte d.d. 4.11.1891. Het Bevol
kingsregister Breukelen-Nijenrode 1890 - 1900 vermeldt 
een Huybert van der Sijs (geb. 12.7.1818, overl. 27.1.1891) 
slager in Oud Aa, wijk B nr. 191 met een slagerij op nr. 
192. Zijn inwonende zoon Huybert van de Seys (geb. 
12.5.1864) was dus de verkoper van het weiland. De op nr. 
190 wonende koopman Jacobus de Jager (geb. 17.10.1839 ) 
verhuisde naar de woning van Huybert van de Seys, waarna 
het huis nr. 190 op 20.3.1895 betrokken werd door de uit 
Zuilen komende visser-koopman Wernardus Griffioen 

(geb. Zuüen 3.6.1856). 
17 Deze percelen kocht Antonia samen met twee aangrenzen

de percelen (Sectie C nr. 1524 en 1525, teelland weg en 
water, 4 a 40 ca) voor ƒ 7200 van Coljee, die ze op 
3.12.1920 gekocht had van H.J. Matthes, iemker te Breuke-
len-St. Pieters. Deze trad op als gemachtigde van Cornelia 
Maria Dolk, weduwe van de heer Huibert Matthes, die met 
haar twee minderjarige kinderen in Zeist woonde. 

18 Zie de kadastrale legger Breukelen-Nijenrode onder art. 
686 t.n.v. Johannes Hendrikus van Wees, vee- en stalhou
der te Breukelen-Nijenrode. 

19 Interview met de heer H. Boele, Eendrachtlaan 77 te Breu
kelen, de heer en mevrouw De Jager, Straatweg 218 te 
Breukelen, de heer E. Oudhof, Honderdschelaantje 2 te 
Nieuwer Ter Aa en de heren J. en W. Blok, resp. Bernhard-
straat 23 en Fluitekruid 36 te Breukelen. 

20 Interview in 1999 met de heer H. van Luinen, Bisschops
water 62 te Breukelen. Zie ook de kadastrale legger Breu
kelen-Nijenrode onder art. 1326 t.n.v. Cornelis Hoogeveen 
te Breukelen-Nijenrode: Sectie A nr. 556, huis tuin 3 a 60 
ca. Van 1962 tot 1993 was het huis eigendom van zijn 
dochter Neeltje Hoogeveen (geb. 4.6.1918), die met haar 
echtgenoot Hillebrand van Luinen en haar gezin uit Vinke
veen was gekomen om haar ernstig zieke moeder te ver
zorgen. In het dienstjaar 1968 is er 15 ca van het erf 
afgegaan voor de wegverbreding tijdens de ruilverkaveling 
en werd het kadasternummer 583 (huis tuin 3 a 45 ca). In 
1993 werd groentenboer Kees Slinger eigenaar van het 
perceel. 

21 Akte van verkoop voor notaris E.B. van Julsingha d.d. 
13.1.1928 van "een boerenhofstede Galgerwaard met ge
bouwen wei- en hooiland, Breukelen-Nijenrode Sectie C 
nrs. 199, 211, 968, 969, 970 en 1151 gelegen in het Water
schap Kortrijk en Gieltjesdorp tezamen groot 4 ha 65 a 30 
ca". De hiergenoemde percelen werden in het dienstjaar 
1929 overgeschreven in de kadastrale legger Breukelen-
Nijenrode van art. 686 naar art 1395 t.n.v. Wilhelmus Jo
hannes van Wees, veehouder te Breukelen-Nijenrode. 

22 Wilhelmus Johannes van Wees (geb. Breukelen-Nijenrode 
13.12.1904, overl. Utrecht 4.11.1987) trouwde te Vinke
veen 19.9.1931 met Anna Wilhelmina Maria van Dijk (geb. 
Vinkeveen 23.12.1910). 

23 Dit huis, Sectie A nr. 589 (huis erf 6 a 31 ca) kreeg het 
adres Oud Aa 2d. Hij verkocht het huis aan Cornelis Oos
terom, die het in 1999 te koop aanbood voor ƒ 799 000. 
Van der Vlis werkte bij Bronwasser, waar hij opklom tot 
bedrijfsleider. Omstreeks 1950 was hij gemeenteraadslid te 
Breukelen voor de CHU en enige jaren wethouder. 

24 Interview in 1999 met de heer J. van 't Hoff, 't Heycop 501 
te Breukelen. 

25 De boerderij Galgerwaard (Sectie C nr. 1151, huis stal erf 
12 a 20 ca) kreeg in 1947 de aanduiding Sectie C nr. 2178 
(huis erf stal 10 a 70 ca). 
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Vergunning verleend voor een brug over de 
BÜleveld in Kockengen, 1858 

B. Barelds 

Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

In het midden van de 19de eeuw lagen er in Kock-
engen twee bruggen over de Bijleveld, aan de 
noord- en de zuidkant van het dorp. In het centrum, 
tegenover de kerk, waar de bevolking het meest be
hoefte had aan een veilige overgang over het water, 
moest men zich behelpen met twee eenvoudige 
draaiplanken. Daar besloot Jan van Dijk, die per 1 
februari 1839 de boerderij Dorpzicht, gelegen aan 
de Wagendijk, aan de westkant van de Bijleveld, 
had gekocht, na enige tijd iets aan te gaan doen.i 

De procedure met betrekking tot de verlening 
van een vergunning ter vervanging van een tweetal 
draaiplanken door een ophaalbrug over de Bijleveld 
(Afbeelding 1) in Kockengen is als volgt verlopen.2 

Blijkens de notulen van de vergadering van de 
raad van de gemeente Kockengen, gehouden op 
donderdag 31 december 1857, deed de voorzitter 
toen "mededeeling van eenen na de distributie der 
oproepingsbriefjes voor de tegenwoordige vergade
ring ingekomen en uit dien hoofde niet in de orde 
van den dag begrepen brief van Jan van Dijk, land
bouwer, wonende binnen deze gemeente, inhouden
de verzoek tot vergunning om geheel ten zijnen 
koste te leggen en door hem of zijne regtverkrijgen-
den in der tijd te onderhouden een wip- of valbrug 
over de watering Bijlevelt, tegenover den zooge-
naamden rooster, waardoor de beide in de kom der 
gemeente zich bevindende draaiplanken zouden 
kunnen vervallen; wordende daarentegen door den 
verzoeker verlangd een ter zijner beschikking stel
ling der sloopwaren van voorschreven draaiplan
ken, alsmede zoo voor zich, als voor zijne regtver-
krijgenden in der tijd eene jaarlijksche tegemoetko
ming in de kosten van het onderhoud tot een bedrag 
van achttien gulden (ƒ 18,00)." 

Hierop besloot de raad de bij voorlezing meege
deelde brief voor kennisgeving aan te nemen en de 
behandeling uit te stellen tot een volgende vergade
ring. 

Jan van Dijk en zijn vrouw Klaasje van Wou
denberg hadden ook een duidelijk eigenbelang bij 
de vervanging van de twee draaiplanken over de 
Bijleveld door een brug, waar zij ook met paard en 

wagen of met vee overheen konden. Er was wel een 
ophaalbrug bij de boerderij Lockhorst aan de Wa
gendijk, maar daar konden de bewoners van Dorp-
zicht geen gebruik van maken, omdat er vanaf hun 
boerderij geen weg naar toe was. Daarom moest er 
in zulke gevallen altijd een flink eind naar het zui
den worden omgereden of gelopen. 

Met betrekking tot het verzoek van Van Dijk 
werd in de eerstvolgende raadsvergadering, welke 
werd gehouden op maandag 1 maart 1858, het vol
gende besluit genomen: 

"Overeenkomstig het besluit van den 31 December des 
vorigen jaars nader in behandeling genomen hebbende 
het bij voorschreven besluit nader omschreven voorstel 
van Jan van Dijk, landbouwer alhier, tot het leggen van 
eene brug over de watering Bijlevelt in het midden van 
de kom der gemeente tegen over den zoogenaamden 
rooster, en de daarmede in verband staande amotie van 
de beide draaiplanken, enz. 
Overwegende dat onder meerdere beschouwingen door 
een der leden (den heer Spruyt) de bedenking is geop
perd dat alligt bij de ingezetenen of bij sommigen van 
hen bezwaar zou kunnen bestaan tegen de opruiming der 
beide draaiplanken, en zij mitsdien zouden beroofd wor
den van een hun toekomend regt, op grond waarvan het 
nemen van maatregelen ten deze wenschelijk voorkomt. 
Besluit: 
Aan Burgemeester en Wethouders op te dragen de inge
zetenen bij openbare afkondiging en aanplakking om
trent het aanhangige voorstel bekend te maken, en hen 
gedurende acht dagen in de gelegenheid te stellen hunne 
bezwaren, zoo die er mogten bestaan, in te leveren." 

Uit de overwegingen van dit besluit is de con
clusie te trekken, dat de twee draaiplanken niet heb
ben gelegen tegenover de Rooster (Afbeelding 2), 
maar meer in noordelijke richting. 

De notulen van de raadsvergadering van donder
dag 29 april 1858 bevatten ten aanzien van het ver
zoek van Van Dijk het volgende besluit: 

"Gehoord de mededeeling van het dagelijksch bestuur 
aangaande den uitslag der openbare bekendmaking van 
het voorstel van Jan van Dijk tot het leggen van eene 
wip- of valbrug over de watering Bijlevelt vóór den zoo-
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Afb. 1. De ophaalbrug over de Bijleveld, tegenover de Nedehandse-Hervormde kerk van Kockengen, kort voor de af
braak in 1954 (foto-archief voormalige Gemeente Kockengen). 
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genaamden rooster, tot welke bekendmaking bij de vori
ge vergadering was besloten. 
Gezien het door Burgemeester en Wethouders ter tafel 
gebragte ontwerp besluit, waarbij de onderwerpelijke 
aangelegenheid wordt geregeld. 
Besluit: 
Dat ontwerp goed te keuren en het zelve mitsdien tot 
raadsbesluit te verheffen." 

Het genoemde ontwerp-besluit was als volgt geredi
geerd: 

"De Raad der gemeente Kockengen. 
Gezien het door Jan van Dijk, landbouwer, wonende bin
nen deze gemeente, gedane voorstel tot het ten zijnen 
koste leggen van eene voor de openbare dienst bestemde 
wip- of valbrug, tegenover den zoogenaamden rooster, 
en het voor zijne rekening, of voor rekening van zijne 
regtverkrijgenden in der tijd, onderhouden van voor
schreven brug, tegen eene jaarlijksche tegemoetkoming 
uit de plaatselijke kas enz. 
Overwegende dat bij het bestaan van zoodanige brug op 
het midden tusschen de beide reeds aanwezige valbrug-
gen, de twee zich thans tusschen die bruggen bevindende 
draaiplanken voegzaam zouden kunnen worden gemist. 
Overwegende dat daardoor eene belangrijke verbetering, 
zonder bezwaar voor de gemeente, zou ontstaan, en dat 
de veiligheid, met welke de ingezetenen zich, vooral bij 
avond of nacht, van de eene naar de andere zijde van het 
dorp kunnen begeven, daardoor tevens meer verzekerd 
zou worden. . 
Overwegende dat bij een daartoe strekkend beroep op de 
Ingezetenen, geen enkel bezwaar tegen het gedane voor
stel is ingekomen. 
Overwegende dat een tienjarig overzigt van de kosten, 
welke de twee boven bedoelde draaiplanken wegens ver
nieuwingen of herstellingen hebben veroorzaakt, heeft 
doen zien, dat die kosten, met inbegrip van de beschoeij-
ingen, gemiddeld per jaar beloopen hebben + ƒ 19.00. 
Gelet op art. 137 en 194a in verband met art. 230a der 
gemeentewet. 
Besluit: 
a Het door Jan van Dijk, landbouwer, wonende alhier, 
gedane voorstel, zoo als hetzelve boven breeder is om
schreven, goed te keuren, behoudens de aan hem door 
Dijk-Watergraaf en Hoogheemraden van het Waterschap 
van Bijlevelt te verleenen toestemming tot het leggen 
van voorschreven brug, en voorts op de navolgende 
voorwaarden en bepalingen: 
Art. 1. Dat de daar te stellen brug, met al hare bij- en 
aanhoorigheden, geene uitgezonderd, geheel ten koste 
van Jan van Dijk, bovengenoemd, zal worden gelegd. 
Art. 2. Dat dezelve brug voortdurend door hem of zijne 
regtverkrijgenden in der tijd zal worden onderhouden of 
vernieuwd, naar gelang zulks zal blijken te behooren, ter
wijl dezelve nimmer, wat haren opstal betreft, zal mogen 
geteerd worden, maar altijd licht geverwt zal behooren te 

wezen. En wordt, ter tegemoetkoming in de op dit alles 
vallende kosten aan den daartoe verpligten eene jaarlijk
sche vergoeding uit de plaatselijke kas, ten bedrage van 
vijftien gulden (ƒ 15,00) verzekerd, aanvang nemende 
met het thans reeds loopende dienstjaar. 
Art. 3. Dat voorschreven brug ten allen tijde en in alle 
gevallen tot een vrijen en onverhinderden overgang voor 
het publiek, of tot overbrenging van goederen, met of 
zonder vervoermiddelen, van de eene naar de andere zij
de van het dorp zal moeten strekken en geene belemme
ring aan de scheepvaart zal mogen toebrengen. 
Art. 4. Dat meergemelde brug, alzoo onder andere ter ge-
meene dienst van allen bestemd zijnde, overeenkomstig 
de bepaling van art. 179h der gemeentewet, zal staan on
der toezigt van Burgemeester en Wethouders. 
Art. 5. Dat nadat de brug, volgens hare bestemming door 
Burgemeester en Wethouders bruikbaar zal zijn bevon
den, en de thans nog aanwezige draaiplanken bij raads
besluit verklaard zullen zijn ter openbare dienst niet meer 
bestemd te wezen, die draaiplanken door of vanwege 
meergenoemden Jan van Dijk zullen worden geamo-
veerd, tegen genot der sloopwaren, met dien verstande, 
dat die amotie zich alleen zal bepalen tot de planken met 
derzelver toebehooren, benevens de bevloering onder het 

Afb. 2. De Rooster, gezien vanuit het Kerkplein richting 
Voorstraat en Wagendijk (foto Miep Kiela, 19 oktober 
1989, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). De 
Rooster vormde vanaf de Late Middeleeuwen een onder
deel van de aaneengesloten afbakening (met huizen en 
muren) van de ruimte met de dorpskerk, het Kerkplein en 
het kerkhof. In deze doorgang lag een wildrooster, dat 
loslopende dieren buiten die besloten ruimte moest 
houden. 
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ßtrekkende/ / > ƒ - X ^ / / » ^ . ^ ^ ^ » ^ . . ^ w , ^.^ r , ^ 7 ././^^^iC ^^<-?"r> 

<~I^S VVV.;,-, ' ( *> '>>> / /,''J 

(/—7 ;—* ,,, *ç„^,~**. /jy/y *"'y 

(/^.Ü.SejK À»s*- Ó f**'#t s'&r* (?<<-,' //Ce-t y/s-r"&. c--Tr?f-c*v-z-r.^-€^ 

y ••- t , e. 
Gelet op — artikel /yy / der wet van 29 Jmiij 1851, (Staatsblad n°. 85). 

Hebben goedgevonden het voormeld besluit van den Raad der gemeente //^'' rt e-

goedtekeuren, in voege hetzelve hiernevens is gevoegd. 
<s 

,d.. 6- <s/.--:-e.~>-:~~.-x/'"rc/9-

De Gedepu teerde Staten voornoemd, 

Vs/s ^/'/S— -y^V; 

Afb. 3. Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 augustus 
1858, waarbij werd ingestemd met het sluiten van een 
overeenkomst tussen de Gemeente Kockengen en Jan 
van Dijk inzake de aanleg van een ophaalbrug over de 
Bijleveld.3 

draaipunt, welke bevloering na opengebroken te zijn, ten 
zijnen koste behoorlijk zal moeten worden bijgestraat, 
terwijl de hoofdelingen of beschoeijingen, als onder die 
sloopwaren niet begrepen, in hun geheel zullen blijven, 
om in geval van noodzakelijkheid voor rekening der ge
meente te worden hersteld, en in den gevolge naar goed
vinden onderhouden. 
Art. 6. Dat de kosten op de te dezer zake tusschen het ge
meentebestuur en meergemelden Jan van Dijk te verlij
den acte van overeenkomst vallende, door laatstgenoem
den zullen worden gedragen en betaald. 
b Dit besluit, na dat de vereischte toestemming van 
Dijk-Watergraaf en Hoogheemraden van het Waterschap 
van Bijlevelt, door den belanghebbenden in het lid a be
doeld, zal zijn gevraagd en verkregen, te onderwerpen 
aan de goedkeuring van het administratieve gezag in de 
provincie. 
c Burgemeester en Wethouders te magtigen om, na 
verkregen approbatie van Heeren Gedeputeerde Staten, 

de acte van overeenkomst namens deze vergadering, zoo 
veel noodig in voege voorschreven te passeren." 

" Gedaan ter openbare Vergadering van den 
Raad der gemeente Kockengen den 29 April 1858. 
De Burgemeester, 

w.g. C.H. de Bruyn 
De Wethouder, 

w.g. S. Verlaan" 

Genoemd raadsbesluit werd goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 6 
augustus 1858, No. 8. Dit besluit is in Afbeelding 3 
weergegeven. 

In de vergadering van de gemeenteraad van 
Kockengen, gehouden op donderdag 26 augustus 
1858, werd hiervan mededeling gedaan. Burge
meester en wethouders verklaarden in deze verga
dering tevens, dat de brug volgens haar bestemming 
afgewerkt en bruikbaar is bevonden. Besloten werd 
tenslotte nog: 

a "De in de kom der gemeente zich thans nog bevin
dende twee draaiplanken van en met den lsten Sep
tember aanstaande niet meer ter openbare dienst be
stemd te verklaren." 

b "Aan Burgemeester en Wethouders op te dragen 
hieraan op de gebruikelijke wijze openbaar bekend
heid te geven;" 

c "Den inhoud der bij voorlezing medegedeelde appro-
batoire beschikking voor kennisgeving aan te nemen 
en de verdere uitvoering van het betrekkelijke raads
besluit aan de zorg van Burgemeester en Wethouders 
aan te bevelen." 

De brug tegenover de Rooster zou het bijna een 
eeuw volhouden. Toen het gedeelte van de Bijle
veld in de kom van het dorp Kockengen werd 
gedempt, was er voor deze valbrug geen functie 
en geen plaats meer. Een stukje dorpsschoon 
verdween. 

Noten 

1 P.N. van de Paauw, 1992. Honderdnegentig jaren boerderij 
Dorpzicht aan de Kockengense Wagendijk. Tijdschrift His
torische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 1, blz. 30-33. 

2 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breuke
len), inv. nr. 4. Notulenboek raadsvergaderingen juli 1856 -
september 1868. 

3 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 170. Ingekomen 
stukken 1858. 
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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (3) 

Gijsbert I van Ruwiel, de oudste 
ridderbroeder van het Duitsche Huis bü 
Utrecht waarvan we de naam nog weten 

Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het zat vrouwe Goede van Ruwiel niet erg mee in 
haar huwelijksleven. Eerst trouwde zij met Wouter 
van Overdevecht, maar die liet haar al betrekkelijk 
snel als weduwe achter. Daarna hertrouwde Goede 
met Gijsbert van Ruwiel. Die was echter zo gepas
sioneerd gebleven door de ervaringen die hij als 
kruisvaarder had opgedaan dat hij besloot zijn gezin 
en kasteel te verlaten en als ridderbroeder toe te tre-
uc i i uut u c Avunav^iit. u i u t . Dijgv^vuig JVCIU^ v J u t u t 

ook het leven van een onbestorven weduwe kennen. 
Broer Gerard van Ruwiel, die ook mee was ge

weest in de Vijfde Kruistocht, werd eveneens rid
derbroeder. 

Gijsbert van Ruwiel circa 1241 toegetreden 
tot Ridderlijke Duitsche Orde 

Toen Gijsbert, na het sneuvelen van zijn vader 
Arnold Loef van Ruwiel, in 1227 heer van Ruwiel 
was geworden, wijdde hij zich aanvankelijk voort
varend aan het beheer van zijn kasteel en gerechts-
heerlijkheid. Met goedvinden van de bisschop van 
Utrecht verving hij het oude houten kasteel door 
een veel beter verdedigbaar huis, opgetrokken uit 
baksteen. Mogelijk had Gijsbert dit plan tijdens zijn 
kruistocht opgevat, waar hij te maken had gekregen 
met stenen burchten, en er na terugkeer op Ruwiel 
eerst zijn vader en daarna ook de bisschop voor we
ten te winnen. Want de bisschoppelijke toestem
ming dateerde uit 1226, dus nog uit de nadagen van 
zijn vader. 

Toen het stenen kasteel Ruwiel gereed was, lijkt 
Gijsbert behoefte te hebben gevoeld aan een nieuwe 
uitdaging. De gecombineerde fascinatie van het rid
derlijke bedrijf, religieuze motivatie en hechte ka
meraadschap, welke hij tijdens de kruistocht had er
varen, was hij niet vergeten. Hij zal de ontwikke
ling van het huis van de Duitsche Orde bij Utrecht, 
sedert 1232, met belangstelling gevolgd hebben. Na 
enige tijd besloot hij daar naar toe te willen. 

In een oorkonde uit 1242 komen we Gijsbert en 
zijn broer Gerard als ridderbroeders tegen (zie Af
beelding 1). Gerard en Gijsbert treden daarin op als 
getuigen namens het Duitsche Huis. 

Over deze zelfde schenking gaan ook een tweede en derde 
oorkonde van dezelfde datum, waarin dezelfde getuigen wor
den genoemd. De originelen hiervan worden eveneens bewaard 
in het Archief van de Ridderlijke Duitsche onder inv. nr. 2151. 
Beide zijn voorzien van vijf zegels: (1) Diederik van Delft, (2) 
Albertus, magister de Iuncis et Partium Inferiorum domus 
Teuthonice, dat is meester van Biesen en het district de Lage 
Landen van het Duitsche Huis (een zegel met Maria Magdalena 
die als eerste de opgestane Christus ziet), (3) dominus [= heer] 
Gerardus (een heilige martelaar met rechts een palm en links 
een boek), (4) Jacobus sacerdos de [= priester van] Delf (een 
adelaar met een boek in de bek), (5) Gerardus sacerdos de Delf 
(een miskelk). De gebroeders Van Ruwiel staan in de tweede 
oorkonde genoteerd als "Gerardus et Gilberto dicto de Rowele" 
en in de derde als "domino Gerardo, milite" en "fratre Gisberto 
dicto de Rowele". 

In deze drie oorkonden was het lidmaatschap 
van de Duitsche Orde van de broers Gerard en Gijs
bert I van Ruwiel al een feit; hun toetreding moet 
dus vóór 14 april 1242 plaatsgevonden hebben. 

Op 20 september 1240 liet de elect-bisschop 
Otto in een oorkonde vastleggen dat Gijsbert van 
Ruwiel, ridder, aan het Kapittel van Sint-Jan te 
Utrecht 10 morgen land in Gentebelenge (buiten de 
Catharijnepoort van Utrecht) had verkocht, die niet 
zijn eigendom waren maar die hij in leen hield van 
het bisdom. Tot vergoeding hiervan droeg hij zijn 
goederen, Amerlant geheten (gelegen op het rivier
eiland Breukelerwaard) aan het bisdom op, waarna 
hij ze in leen terugontving.1 In deze zaak trad Gijs-
brecht I van Ruwiel nog duidelijk op als wereldlijk 
edelman en kasteelheer. Hij zal dus omstreeks 
1241 lid zijn geworden van de Ridderlijke Duitsche 
Orde. 

In 1231 kreeg de Orde een huis met grond bij 
Utrecht aangeboden, waarbij in 1232 een comman-
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Universis Christi fidelibus presens scriptum intuentibus dominus Theodericus, miles, dictus de Delf, et 
Hadeuuidis uxor, salutem/ et in vero salutari. 
Noverint universi, quod nos feodum nostrum, quo possidemus, ubicumque situm sit vel a quoque/ 
moveatur, et homines nostras descendentes a feodo et etjam jura nosfra civjlia, in remissionem 
peccaminum no-/ strorum ac predecessorum, hospitali sancte Marie Teuthon/corum Jerosolim 
itanorum libère et absolute in elemosinam contulimus in perpetuum/ possidendum, nichil nob/s juris in 
hiis reservantes. 
Testes hujus sunt dominus Gerardus, quondam prepositus Sanctensis, sacerdos/ de Delf, magister 
Albernus de Juncis, dom/nus Ambrosius, Balduinus, Gerardus et Gisbertus, frafres dicte domus. 
Ut hec autem rata perma/neant et firma, sigilli nostri munimine fecimus communiri. 
Actum et datum anno Dom/nj M°.CC0./ quadragesimo secundo, feria secunda post Ramos 
palmarum. 

Afb. 1. Transcriptie van een oorkonde van 13 april 1242, waarbij Diederik (Dirk) genaamd van Delft, ridder, en zijn echt
genote Hadewid aan het Hospitaal van Sinte-Marie der Duitsers in Jerusalem (zoals het Duitsche Huis toen werd ge
noemd) al hun leengoed schenken, met de daartoe behorende manschap (lijfeigenen en horige lieden). Het origineel 
bevindt zich in het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, als een van drie oorkonden onder inv. nr. 
2151, en is voorzien van het zegel van Diederik van Delft, in witte was, dat een wapenschild met kruis laat zien met ge
schonden omschrift. 
De schuine strepen (/) in de transcriptie geven aan waar in het origineel een nieuwe regel begint; dit voor het gemak 
van degenen die in vervolgonderzoek beide willen vergelijken. 
De datering van deze oorkonde is Anno Domini duizend twee honderd twee en veertig, op de tweede dag in de week na 
(het feest van) de palmtakken, dat is palmpasen of palmzondag. Palmpasen viel in 1242 op 12 april, dus dit document is 
van maandag 13 april 1242. 

deurswoning werd gebouwd. Gijsbert I van Ruwiel 
was vermoedelijk niet een van de allereerste broe
ders van het Duitsche Huis bij Utrecht, maar was er 
toch wel betrekkelijk snel bij. Hij is wel de oudste 
ridderbroeder waarvan de naam nog bekend is. 

Gijsbert van Ruwiel schonk twee hoeven 
aan de Ridderlijke Duitsche Orde 

In de periode waarin Gijsbert van Ruwiel ridder 
van de Duitsche Orde was, bleef hij het Duitsche 
Huis bij Utrecht begunstigen. Daarvan getuigt de 
oorkonde, waarvan de inhoud staat weergegeven in 
Afbeelding 2. 

Gijsbert van Ruwiel, ridder, algemeen bekend 
bij degenen die aanwezig waren bij de opstelling en 
afkondiging van deze oorkonde, gaf bij die gelegen
heid aan de meester en broeders van het Duitsche 
Huis twee hoeven, gelegen in de Breukelerwaard, in 
het gerecht van het Kapittel van Sint-Marie te 
Utrecht. De ene kocht hij van heer Willem Uter-
borg. De andere werd in de volkstaal de Ermegarde 
hoeve genoemd. Gijsbert schonk ze weg vanwege, 
zo liet hij noteren, een goddelijk inzicht dat hij had 
gekregen. 

De hier bedoelde meester van de Duitsche Orde was, zo 
blijkt uit het vervolg, Koenraad van Solms (Conradi de 
Solmre), die toezicht hield op de handelingen van de orde in de 
"Nederlanden" (Partes Inferiores, waarmee hier een groot ge
bied werd bedoeld, gelegen op grote afstand van de hoofdzetel 
van de Orde in Mariënburg in Pruisen [tegenwoordig Polen], 
waarvan onder meer het huidige Nederland, België en Rijnland 
deel uitmaakten). 

Alle "achternamen" worden in dit document voorafgegaan 
door "genaamd", wat aangeeft dat ze, in tegenstelling tot de of
ficiële doopnamen, toen werden gezien als toenamen met een 
veel minder permanent karakter. 

Deze bezitsoverdracht vond plaats met mede
weten en instemming van Gijsberts vrouw Goede 
en van zijn kinderen volgens de wet zoals die gold 
in zijn voorvaderlijk gebied (zijn wettige kinderen, 
wat doet vermoeden dat hij ook bastaardkinderen 
had). Als getuigen dat Gijsbert geheel uit vrije wil 
deze schenking deed, traden op heer Gijsbert 
(Gijsbrecht) van Amstel en Dirk van Loenersloot, 
ridder. Naar de zitting gekomen om de ontvangst 
van het geschenk te kunnen bevestigen waren broe
der Gerard genaamd Lederzak, broeder Antonius 
(van Printhagen), zijn zoon, die commandeur was 
(sedert 1232) van het Duitsche Huis te Utrecht, 
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Ego Giselbertus miles dictus de Ruel universis presencia visuris notum esse volo, quod preceptori et 
frafrvbus domus/ Theuton/corum sancte Marie Traiectensis duos mansus, unum, quem emi contra 
dominum Wilhelmum dictum Uterborg, alterum, qui/ vulgaritur Ermegarde hove appellatur, iacentes in 
Brucledre wende, divine pietatus intuitu de connivencia et consensu/ uxoris mee Gode et liberorum 
meorum secundum legem patrie in elemosinam liberalitercontuli, quos libère in manus pre/ceptoris 
tram's Conradi Part/urn Inferionvm dicti de Solmre resignavi. Unde, ne qu/s huic mee donat/'oni legaliter 
facte spiritu (?) thirannico vel mente sacnlega se opponere valeat, hoc presens scriptum tam sigilli 
mei, quam domini/ Giselberti d/'cti de Amstele et Theodenci dicti de Lonerslot, militum, dignum duxi 
munimine roborandum. Testes/ autem, qui interfuerunt huic donat/oni, hii sunt: frater Gerardus dictus 
Ledersac, frater Antonius, filius eius, commendator/ domus Theuton/ce Traiectens/'s, frater Godefridus 
dictus de Hurst, frater Theodericus de Colonia, dominus Wilhelmus dictus Uterborg,/ Theodericus 
Scoltetus et Arnoldus de Lapidia via. Actum anno Dominj M0.CC0.XL°.VIII0., in vig/lia circuncisionis/ 
Domini. 

Afb. 2. Transcriptie van een oorkonde d.d. 31 december 1248, waarbij Gijsbert I van Ruwiel land schonk aan het Duit-
sche Huis bij Utrecht (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 982). Het origineel is aan de 
linkerzijde licht beschadigd (vandaar het vraagteken in de transcriptie) en is voorzien van een rondom sterk gehavend 
zegel van Gijsbrecht van Amstel in witte was; de zegels van Gijsbert van Ruwiel en Dirk van Loenersloot zijn verloren 
gegaan. 
De dagtekening is: in de verwachting (de vooravond) van de besnijdenis van de Heer. in hei Bijbelse Oude Testament 
(Genesis 17: 10 -14) kreeg Abraham van God de opdracht dat de kinderen van het mannelijke geslacht op de achtste 
dag besneden moesten worden. Tellend vanaf 25 december is 1 januari de achtste dag. De vooravond daarvan is vol
gens onze wijze van tijdrekenen de avond van 31 december, maar was voor de Middeleeuwers het begin van 1 januari 
(vergelijk: Sint-Nicolaasdag is 6 december, maar wij vieren Sinterklaasavond nog altijd in de avond van 5 december). 

broeder Godfried van (der) Horst, broeder Dirk van 
Keulen, heer Willem Uterborg, Dirk de schout en 
Arnold van (de) Steenweg. Willem Uterborg, van 
wie Gijsbert de ene hoeve had gekocht, was dus 
ook als getuige aanwezig. Over zijn identiteit heb ik 
weinig kunnen vinden; De Geer van Oudegein nam 
hem in 1899 wel op in zijn lijst van leden van edele 
en aanzienlijke geslachten die genoemd worden in 
het archief van de Utrechtse Balije der Ridderlijke 
Duitsche Orde,2 maar zonder nadere informatie. 

Noten 

Transcriptie in Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 
1301, deel II, nr. 955 (blz. 345); origineel in het Archief 
van het Kapittel van Sint-Jan bij Het Utrechts Archief. 
J.J. de Geer van Oudegein, 1899. Register der Overheden 
en Leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duit
sche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten ver
meld in de archieven dier balije. Kemink & Zoon, Utrecht, 
269 blz., daarin blz. LXXXIÏÏ. 

Correctie op een eerder gepubliceerd artikel 
H.J. van Es, 1999. Tinus de Wit (1889 -1970). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, blz. 28 -
33. 

De heer J. de Wit, G.S. van Ruwiellaan 24 te Breukelen, 
wees mij er op dat in bovengenoemd artikel een fout staat, die 
hij graag gecorrigeerd zag. Op grond van het gesprek met zijn 
neef had ik op blz. 30 genoteerd: "In de oorlog is zijn vrouw 
overleden en op een handkar naar de begraafplaats achter de 
kerk gebracht". Dat is niet juist, want volgens haar zoon is me

vrouw De Wit met de lijkkoets van Schuurman en enkele tent-
wagens als volgrijtuigen naar de begraafplaats gebracht. Deze 
wagens stonden op de Westkanaaldijk bij de kruising met de 
Breukelerwaardsedijk te wachten, omdat de Breukelerwaard 
vanwege de modder toen nauwelijks begaanbaar was. De kist is 
toen met een brik naar de Westkanaaldijk vervoerd, waar de 
begrafenisstoet werd gevormd die over de draaibrug en de Sta
tionsweg naar de begraafplaats in Breukelen is gereden. 

Henk J. van Es 
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VUfhoeven bij Kortrijk: aanvullingen op een 
eerder gepubliceerd artikel 

A.A. Manten, 1999. Uit de archievenrijkdom van de Rid
derlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (2). Bezittingen 
van de Duitsche Orde in Vijfhoeven bij Kortrijk in de tijd 
na de Middeleeuwen. Tijdschrift Historische Kring Breu-
kelen, jaargang 14, nr. 1, blz. 34 - 37. 

In 1829 stonden in Vijfhoeven (toen Gemeente Laag-
Nieuwkoop), ten zuiden van Kortrijk (toen Gemeente Ruwiel) 
drie boerderijen. Op dezelfde standplaatsen staan nu nog steeds 
boerderijen, die de huisnummers Kortrijk 32 (Zuivelhoeve), 34 
en 36 (de zuidelijkste, tegenwoordig De Viersprong geheten) 
hebben. Gemakshalve zal ik in dit verhaal deze adressen ook 
met terugwerkende kracht gebruiken. 

Tot laat in 1829, toen ze werden geveild, waren de boerde
rijen Kortrijk 34 en 36 eigendom van de Duitsche Orde. Naar 
aanleiding van de hierboven genoemde publicatie liet de heer 
T. Barreveld mij weten in het bezit te zijn van het "verbaal van 
veiling en toezegging" van 20 november 1829 inzake Kortrijk 
36 en enkele andere oude akten. Inmiddels heeft onze Histori
sche Kring daarvan fotokopieën. Deze boerderij was toen ver
pacht aan Teunis Floor, het land tot 1 januari 1830 en de op
stallen tot 1 mei 1830. Zijn huurcontract was pas van 7 maart 
1829; voordien zat Andries Schepers op die hofstede. Koper 
van de boerderij Kortrijk 36 werd op 20 november 1829 "Arie 
Snel, Broodbakker, wonende in de Gemeente van Breukelen, 
tot de somma van drie duizend een honderd en vijftig guldens". 
Het was Snel als bakker financieel duidelijk goed gegaan en 
hij zag in het boerenbedrijf een rendabele geldbelegging. 

Bij de boerderij hoorde toen 18 bunders, 71 roeden en 98 
ellen akker-, wei- en hooiland. In mijn artikel stelde ik dat in 
1829 vermoedelijk in metrische eenheden werd gerekend, al
hoewel nog de oude termen bunder, roede en el werden ge
bruikt in plaats van hectare, are en centiare. Inmiddels bestaat 
daarover geen twijfel meer. Via de heer B. Barelds kreeg ik een 
artikel van J.A.E. Mertens in handen: De invoering van het me
trieke stelsel in de Nederlanden (Spiegel Historiael, jaargang 
14, nr. 5 [mei 1979], blz. 279 - 284). Daaruit büjkt dat bij wet 
van 21 augustus 1816 in het Koninkrijk der Nederlanden met 
ingang van 1 januari 1820 het metrieke stelsel wettelijk werd 
voorgeschreven, maar bij Koninklijk Besluit werden in 1817 
voor de metrieke eenheden oude namen vastgesteld, afkomstig 
van de voorheen gebruikelijke niet-decimale maten (wat heel 
verwarrend was omdat de nieuwe metrieke bunder, roede, el, 
enz. niet gelijk waren aan de vroegere niet-metrieke bunder, 
roede, el, enz.). In Nederland werden de systematische namen 
voor de metrieke maateenheden (meter, are, enz.) pas om
streeks 1870 officieel ingevoerd. 

Volgens het Bevolkingsregister van Laag-Nieuwkoop per 1 
januari 1830 (in het archief in het gemeentehuis van Breukelen) 
woonde Teunis Floor, toen 62 jaar oud, samen met zijn 70 jaar 
oude broer Comelis, die evenals hijzelf als landman werd aan
geduid, en zijn zusters Neeltje en Margaretha, respectievelijk 
69 en 55 jaar oud, in het bevolkingsregister "landmeisjes" ge
noemd. Spoedig werden zij echter op Kortrijk 36 opgevolgd 
door Hendrik Oosterlaak met zijn 8 jaar jongere vrouw Johanna 
Blokland en hun net-meerderjarige dochter Cornelia Ooster

laak. Het gezin Oosterlaak had eerder op Kortrijk 34 gewoond, 
waar hij ruim 20,4 hectare wei-, hooi- en hennepland bewerkte 
(zie mijn eerdere artikel), maar had blijkbaar met de eigenaar 
sinds de veiling in november 1829 geen nieuw huurcontract 
kunnen afsluiten. In 1830 woonde op Kortrijk 34 de landman 
Frederik de Bruijn met zijn gezin. Op Kortrijk 32 zat toen 
landman Arie Veen met zijn gezin; zij werden daar na enige 
tijd opgevolgd door het gezin van Anthonie Berkestein (elders 
als Berkesteijn gespeld). 

Op 10 juni 1842 passeerde voor Nicolaas François Snel, 
openbaar notaris te Breukelen, een verkoopakte waarbij "Arie 
Snel, particulier, wonende op het Optrek genaamd Watervoor, 
onder de gemeente Breukelen-Sint Pieters" de boerderij Kort
rijk 36 in eigendom overdroeg aan "Gerrit Duuring, Makelaar, 
gedomicilieerd te Rotterdam, doch zich thans bevindende op 
deszelfs Buitenverblijf genaamd Vredenoord onder de gemeen
te Breukelen-Nijenrode". Bakker Snel was dus inmiddels rente
nier geworden en verhuisd naar de buitenplaats Watervoor (niet 
te verwarren met de gelijknamige boerderij) aan het Zandpad. 
Dat buiten (later in de 19de eeuw afgebroken) stond waar we 
nu het huis Villa Nova aantreffen (Zandpad 45). 

Bij de boerderij Kortrijk 36 hoorde in 1842 in totaal 19 
hectare 49 are 24 centiare land (kadastrale nummers Laag-
Nieuwkoop Sectie A 72 t/m 81, 83 t/m 100, 1045 t/m 1048). 
De verkoopprijs bedroeg ƒ 4250,-. Pachter, tegen ƒ 400,- per 
jaar, was Hendrik Oosterlaak, wiens 6-jarige contract nog 
doorliep tot 29 februari (land) respectievelijk 30 april 1848 
(opstallen). 

Per 1 januari 1845 kwam in Laag-Nieuwkoop een nieuw 
boek voor het bevolkingsregister in gebruik. Op Kortrijk 36 
werd toen van Hendrik Oosterlaak en zijn vrouw genoteerd dat 
zij 70 en 62 jaar oud waren. Dochter Cornelia was al jaren te
voren getrouwd met de uit Breukelen afkomstige landbouwer 
Comelis Bom, maar zij waren bij haar ouders gaan inwonen, 
met inmiddels drie kinderen: Johannis, Cornelia en Jan, van 5, 
2 en 1 jaar oud. Op Kortrijk 34 woonde toen Jan de Jong met 
zijn gezin en op Kortrijk 32 de weduwe A. Berkesteijn, 74 jaar 
oud, met haar zoon Jan (34) en zijn vrouw. Helaas werd dit 
boek van het bevolkingsregister in de daaropvolgende 16 jaar 
in het geheel niet bijgehouden! 

Het motief van Duuring tot aankoop van de boerderij zal 
vooral gelegen hebben in zijn wens een beter aanvangstraject 
tot stand te brengen in de wegverbinding vanaf de Straatweg te 
Breukelen richting Woerden en verder (Rotterdam): de Laan 
van Duuring (in Kockengen verbasterd tot Duuren). Daartoe 
had hij eerder al de in het zuiden van Otterspoorbroek gelegen 
boerderij, thans genummerd Kortrijk 25, aangekocht, die hij 
naar zijn buitenplaats de naam Vredenoord gaf (zie Tijdschrift 
HKB, 1991, nr. 3, blz. 123, noot 1 en 1992, nr. 3, blz. 122 -
123). De Breukelse burgemeester P.L.A. Collard zou later ge
tuigen dat de Woerdense weg door Duuring voor eigen reke
ning was verhard en het deel tussen de Otterspoorbroeker en 
Kortrijker dijken geheel over eigen grond was aangelegd, waar 
tevoren geen weg bestond. De eeuwenoude Kortrijkse Meent, 
langs de zuidrand van het land van de boerderij Kortrijk 36, liet 
zich blijkbaar eenvoudig, alleen door verharding, in Duurings 
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wegenplan inpassen, want er werd geen land van die boerderij 
aan opgeofferd. In 1842 stichtte Duuring een tolhuis aan zijn 
weg; dat heeft tot 1878 onder die naam genoteerd gestaan en is 
thans genummerd Kortrijk 23. 

Toen Duuring zijn doel had bereikt, was hij ("grondeige
naar en lid der Provinciale Staten van Utrecht, wonende op den 
huize Vredenoord") bereid de boerderij Kortrijk 36 weer van 
de hand te doen. Dat gebeurde op 16 november 1847 voor nota
ris N.F. Snel te Breukelen. Koper was ditmaal "Vrouwe Johan
na Maria Elisabeth van Collen, Ambachtsvrouwe van Tienho
ven, Echtgenote van den WelEdelgeboren Heer Daniël Willink 
van Collen, koopman, wonende te Amsterdam op de Heeren
gracht"; bij de Breukelaars waren zij beter bekend als de vrou
we en heer van Gunterstein. De omvang van het landbezit was, 
vergeleken met de aankoop door G. Duuring in 1842, ongewij
zigd; de prijs was inmiddels opgelopen tot ƒ 6700,-. De pach
ter, "ten opzigte der landerijen tot Kersmis dezes jaars, en ten 
aanzien der gebouwen tot ultimo April des volgenden jaars, 
voor vier honderd Guldens 's jaars" werd in 1847 aangeduid als 
"nu wijlen Hendrik Oosterlaak". 

Na het overlijden van Gerrit Duuring verkocht diens zoon 
Gerard, in 1856, ook de boerderij Vredenoord (aan CA. Tem-
minck te Maarssen) en het tolhuis (aan Arie Snel). 

In 1848 werd niet de schoonzoon van Oosterlaak, maar Jan 
Barreveld, geboren 14 juni 1803 te Loosdrecht, de nieuwe 
pachter op Kortrijk 36. Hij was (vermoedelijk kort tevoren) ge
trouwd met Neeltje Manten, geboren 24 februari 1814 te Loos
drecht. Zij kregen drie kinderen, die alle op de Vijfhoevense 
boerderij ter wereld kwamen: Jan (geb. 27 jan. 1851), Dirk 
(geb. 22 sept. 1852, overl. 17 juni 1871) en Adriana (geb. 15 
sept. 1854). Vader Jan overleed op de boerderij op 29 nov. 
1871; zoon Jan werd zijn opvolger. Die trouwde met Trijntje 
Brouwer (geb. 27 maart 1867 in de Gemeente Ruwiel). Hun 
oudste zoon was Jan Dirk Barreveld (geboren op de Vijfhoe
vense boerderij op 5 april 1888), die genoemd werd naar zijn 
grootvader Jan en zijn op 18-jarige leeftijd overleden oom 
Dirk. Deze Jan Dirk verhuisde, na zijn huwelijk op 6 mei 1914 
met Janna Zijtveld uit Westbroek, naar het Zandpad in Breuke-
len-Sint Pieters; hij werd bekend als jarenlang raadslid en wet
houder van Breukelen-Sint Pieters en voorzitter van de CHU-
kiesvereniging in de beide Breukelens (zie dit tijdschrift, jaar
gang 11 [1996], nr. 3, blz. 145 - 152). De volgende kinderen 
waren Neeltje Maria (geb. 1 sept. 1889, die na haar huwelijk op 
10 mei 1917 met Samuel Walbeek met hem in Baambrugge 
ging wonen) en Teunis (geb. 28 febr. 1892, die trouwde met 

Cornelia Meijer, geb. Vreeland 22 febr. 1897). In zijn tijd 
werd, vermoedelijk omstreeks 1896 (plus of min 2 jaar), de 
oude boerderij Kortrijk 36 vervangen door een nieuwe. 

De huidige bewoner, zoon van Teunis, heeft van zijn groot
vader nooit gehoord dat die nieuwbouw van de boerderij op het 
eerste weer ten zuiden van de Meent gepaard is gegaan met een 
verplaatsing. Toch staat het derde weer nog steeds bekend als 
"de oude werf'. (Met "weer" wordt al het land aangeduid dat 
ligt tussen twee sloten.) In de grond van die oude werf is enig 
puin aangetroffen en in de zuidoosthoek lag vroeger een kleine 
boomgaard, omgeven door een sloot waarin nog een oude put 
te zien was en waaruit enige resten van aardewerken en glazen 
voorwerpen te voorschijn zijn gekomen. Het lijkt er dus wel op 
dat op dat derde weer ooit een boerderij heeft gestaan. Maar 
wanneer? Kortrijk 34 staat op het vijfde weer en het huidige 
Kortrijk 32 op het zevende en achtste weer. Ik vermoed ook be-
woningssporen onder het laatste van de tien weren van het oude 
Vijfhoeven. In de begintijd (12de eeuw en daarna) stonden er 
in Vijfhoeven vijf boerderijen, alle ten westen van de Kortrijk-
se Dijk (het land ten oosten van die dijk valt onder Otterspoor-
broek), op het vóóreind van hun terrein. De afwatering binnen 
een hoeve werd in eerste instantie geregeld door een sloot in de 
lengterichting en een dwars daarop. Langs de Kortrijkse Dijk 
telt het oude Vijfhoeven nog steeds tien weren. Is het erg spe
culatief de oorspronkelijke vijf boerderijen te vermoeden op de 
kop van de weren 1, 3, 5, 7 en 10, geteld vanaf de Meent naar 
het noorden? 

Jan Barreveld overleed in Vijfhoeven op 20 juli 1917. Zijn 
zoon Teunis voerde vanaf toen als derde generatie Barreveld 
het bewind op Kortrijk 36. Bij zijn vrouw Cornelia kreeg hij 
zeven kinderen: Trijntje (3 juli 1924), de tweeling Teuntje en 
Gerritje (21 juni 1925), Janna (27 febr. 1927), Jan (2 juli 1928), 
Neeltje Marie (23 jan. 1930) en Teunis (29 juli 1933). 

Op 15 april 1935 overleed de ongehuwde Jkvr Margaretha 
Elisabeth Willink van Collen, eigenaresse van Kortrijk 36. 
Haar enige erfgenaam was Jhr Dr Louis Henri Quarles 
van Ufford, die op 15 november 1935 via zijn rentmeester Da
niel Johannes Marie Bianchi de boerderij voor notaris Ei-
lard Berend van Julsingha te Breukelen-Nijenrode in eigendom 
liet overdragen aan Teunis Barreveld. Na 87 jaar pachterschap 
werden de Barrevelds eigen baas. 

Teunis Barreveld Sr overleed op 4 februari 1949. Zijn jong
ste zoon Teunis werd zijn opvolger en is thans nog boer op 
Kortrijk 36. 

Arie A. Manten 

Poiaerarchieven van Spengen, Kockengen en Teckop geïnventariseerd 

Het Streekarchief Rijnstreek te Woerden heeft onlangs de in
ventarisatie afgerond van de polderarchieven van Spengen, 
Kockengen en Teckop, drie inliggende waterschappen van het 
voormalige Groot-Waterschap van Woerden. De bewaard ge
bleven archiefstukken zijn ten dele van redelijk oude datum: 
Spengen, (1639) 1654 - 1974; Kockengen, (1556) 1639 -1974; 
Teckop, 1598 - 1974. Een jaar tussen haakjes geeft de ouder
dom aan van het oudste bewaard gebleven document. De reeks 
jaren duidt de periode aan waarover een redelijk samenhangend 
archief aanwezig is. Dat bevat onder meer oude polderrekenin

gen en schouwbrieven, de bouwtekening uit 1842 van de Spen-
gense molen en informatie over het (stoom)gemaal van de pol
der Teckop. De inventaris is voorzien van een overzicht van 
alle bestuurs- en personeelsleden sedert de reglementering van 
de drie waterschappen in 1862. 

Wie van onze leden is/zijn bereid iets te gaan doen aan de 
bestudering van de inhoud van de archieven van de polders 
Kockengen en Spengen? De voorzitter van de HKB hoort graag 
van u en is desgewenst ook bereid het werk te coördineren en te 
begeleiden. 
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Mededelingen van het bestuur 
Kort verslag van de HKB-voorjaarsledenverga-
dering op 21 april 1999 

Op woensdagavond 21 april 1999 hield de HKB in 
het Parochiehuis te Breukelen haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Het eerste halfuur daarvan werd be
steed aan huishoudelijke zaken. Het verslag van de jaar
vergadering 1998 werd ongewijzigd goedgekeurd. De 
jaarverslagen van secretaris en penningmeester, die de 
voorafgaande ruim 4 weken ter inzage hadden gelegen, 
werden niet in hun geheel voorgedragen; alleen de be
langrijkste punten daaruit werden aan de leden voorge
legd. De vergadering continueerde het tot dusver gevoer
de beleid om aan het tijdschrift en alles wat daarmee te 
maken heeft de hoogste verenigingsprioriteit te geven. 
Het aantal algemene ledenbijeenkomsten moet ten min
ste drie per jaar zijn, waarvan één buiten de kern Breuke
len; enkele leden zouden dit aantal verhoogd willen zien. 
De vergadering stemde unaniem in met de vele aandacht 
die de HKB (vaak noodgedwongen) besteedt aan zaken 
van monumentenzorg. Excursies mogen ook gaan naar 
bestemmingen wat verder weg, bij voorkeur per bus (ook 
al is dat duurder dan tot dusver gebruikelijk, maar bij een 
prijs boven de ƒ 50,- loopt de animo duidelijk terug); zo 
mogelijk zou het thema toch enige relatie moeten hebben 
met de geschiedenis van de Gemeente Breukelen. De 
vraag om suggesties voor anderssoortige activiteiten die 
de HKB voor haar leden zou kunnen organiseren, lever
de in eerste instantie niets op. 

De kascommissie, bestaande uit de heren A. van Dam 
en O.J. Contant, heeft op 26 februari 1999 de financiële 
stukken gecontroleerd en de boekhouding in orde bevon
den. De ledenvergadering stemde er mee in het positieve 
saldo over 1998 (ƒ 2391,92) te gebruiken ter dekking van 
het negatieve saldo over 1997 (ƒ3192,68) en het dan nog 
resterende deel van dat nadelige saldo (ƒ 800,76) ten las
te van de algemene reserve te brengen. De jaarrekening 
werd bij acclamatie goedgekeurd en de penningmeester 
onder dank gedechargeerd. In de plaats van de heer Van 
Dam werd de heer H.P. Vermaat in de kascommissie be
noemd. De contributie voor het jaar 2000 werd vastge
steld op ƒ 35,- en die voor 2001 op 16 euro's. Met de be
groting voor 2000 werd zonder discussie ingestemd. 

In de bestuursverkiezing werden de bestuursleden die 
reglementair aan de beurt van aftreden waren, te weten 
de dames C. van Diggelen-Lindhoud en I. Gondrie en de 
heren A.A. Manten en H. van Walderveen, alle vier bij 
acclamatie herkozen. 

In de rondvraag kwam aan de orde dat de contributie 
voor gezinsleden in 2000 onveranderd ƒ15,- blijft, dat 
inkomstenwerving via advertenties in ons tijdschrift wei
nig zal opleveren, en dat het project gedenkteken voor de 
gevallenen (samen met de Vereniging Veteranen Breuke
len) de fase van fondsenwerving heeft bereikt. 

De heer E.A.J. van der Wal vertelde een boeiend 
verhaal over buitenplaatsen 

Aansluitend aan de huishoudelijk vergadering van de 
HKB op 21 april, sprak de heer E.A.J. van der Wal uit 
Maarssen over De Huydecopers en hun buitenplaatsen 
aan de Vecht (1593 - 1754). Slechts enkele elementen 
daaruit kunnen we hier aanstippen. In het kort schetste 
hij de ontwikkeling van de buitenplaats aan de Vecht, die 
begon met een herenhuis als voorhuis van een boerderij 
(voorbeeld Lixboa) en zijn hoogtepunt bereikte met een 
zeer luxueuze woning in een prachtig aangelegd park 
(bijvoorbeeld het huis van Th. Boendermaker, thans 
Boom en Bosch). In 1591 kocht de Amsterdamse koop
man Jan Jacobsz Bal, zich noemende Huydecoper, een 
stuk grond, 10 morgen groot, op de grens van het Breu-
kelen-St. Pietersgerecht (thans deel van de Gemeente 
Breukelen) en het gerecht Maarsseveen (thans deel van 
de Gemeente Maarssen). Op de 5 morgen in Breukelen 
heeft hij, in 1593, "doen macken een steenoven, huysin-
ge etc." en op de 5 morgen in Maarsseveen een "tichel-
oven en tichelarije". Dat was het begin van Cromwijck. 
In 1608 kocht hij de stroomopwaarts gelegen Gouden 
Hoef erbij. Zoon Johan Huydecoper zette vanaf 1624 het 
beleid van zijn vader voort. In 1628 liet hij het huis Gou
den Hoef vervangen door een nieuw huis, Goudestein. 
Dat huis kan, gelet op zijn strakke vormgeving, alleen in 
Amsterdam bedacht zijn In 1629 liet hij door Balthasar 
Floris van Berckeroode een prachtige kaart maken van 
het gebied. De omgeving van Goudestein is daarop nog 
vrijwel zonder bebouwing. Johan Huydecoper bracht 
daar ingrijpend verandering in; hij bouwde als project
ontwikkelaar zo'n 25 buitenplaatsen en ontwierp ook 
zen geuouwen. Meestal gold als voorwaarde dat de be
nodigde stenen van Cromwijck moesten komen. In 1629 
werd het huidige Huis Ten Bosch gebouwd, een topstuk 
van vroeg-classicistische stijl in Nederland. Op een kaart 
van "een klein gedeelte van de Heerlijcheit van Maerse-
veen" uit omstreeeks 1660 is te zien dat de verkaveling 
van het gebied rond Goudestein toen vrijwel volledig 
was. Zoon Johan Huydecoper Jr voltooide het systeem 
van lanen die de plaatsen bereikbaar maakten. Johan Jr 
handelde veel met Frankrijk. Zijn goede handelsbetrek
kingen kwamen van pas in het Rampjaar 1672. Toen wist 
hij, hoewel zelf protestant, in goede samenwerking met 
de "paap" van Maarssen, Bijlevelt, die ongeveer tegen
over hem aan de andere zijde van de Vecht woonde, een 
regeling met de Fransen te treffen. Hij riep de bewoners 
van de door de Huydecopers gebouwde Vechtbuitens in 
Amsterdam bijeen en wist ze voor zijn strategie te win
nen. Zo ontkwamen zij, tegen betaling van een brand
schatting, aan verwoesting van hun bezit. Cromwijck, dat 
uit de familie was geraakt, werd in 1673 wel vernield; in 
1676 werd het als steenbakkerij herbouwd. 
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De heer Van der Wal liet zich niet alleen kennen als 
een boeiend verteller, maar demonstreerde bovendien 
een grote kennis van zaken, zodat ook mensen die al 
aardig met de behandelde materie vertrouwd waren nog 
heel wat nieuws hoorden. 

Jaarmarkten 
Ook dit jaar zal de HKB met een kraam aanwezig 

zijn op de jaarmarkten in Breukelen (19 juni) en Kock-
engen (21 augustus). Hebt u zin een paar uur in de kraam 
te staan, dan zijn de dames Van Dijk (Breukelen) en Van 
Schaik (Kockengen) dankbaar voor een telefoontje van 
u. In de HKB-kraam zullen ook de nog resterende exem
plaren van de uitvoerige routebeschrijving van onze fiets
tocht door het westelijk weidegebied (Oud Aa, Porten
gen, Spengen, Teckop, Kockengen, Kortrijk) te koop zijn. 

Activiteiten van onze vereniging in het tweede 
halfjaar van 1999 

In de ledenavond op woensdag 15 september, 20.00 
uur, vertelt de heer Manten in het Parochiehuis te Breu
kelen op veler verzoek nogmaals over de Stichtse Bur
geroorlog, waaronder onze omgeving zozeer te lijden 
heeft gehad. De entree is voor leden gratis en kost niet-
leden ƒ 5,-. 

Er ligt een relatie tussen dit onderwerp en de prachti
ge muurschilderingen in de dorpskerk van Westbroek. 
Daarom is de HKB-excursie dit jaar, op zaterdag 18 sep
tember, naar die kerk, waar we een deskundige uitleg 
krijgen bij wat er te zien is. Deelnemers moeten uiterlijk 
10.30 uur in de Westbroekse kerk aanwezig zijn 
(carpoolen wordt aanbevolen). Deelname is voor HKB-
leden gratis, hiet-leden betalen ƒ 5,-. 

Op woensdagavond 10 november, aanvang 20.00 uur, 
is er een HKB-avond in Nieuwer Ter Aa, in het (nieuwe) 
gebouw Het Anker, Kerklaan 4. Nadere bijzonderheden 
volgen later. 

Vertegenwoordiging in de Klankbordgroep 
Centrumplan Breukelen 

In de projectorganisatie voor de ontwikkeling van het 
Centrumplan Breukelen heeft het gemeentebestuur een 
Klankbordgroep opgenomen. De bedoeling daarvan is 
dat deze een zo groot mogelijk draagvlak levert onder de 
bevolking voor de uitwerking van de diverse onderdelen 
van het Centrumplan. 

In de voorafgaande ontwikkelingsfase, die leidde tot 
de "Visie Centrumgebied - een historie met toekomst", 
waren de bij Breukelen betrokken historische organisa
ties en instellingen gezamenlijk door een commissielid 
vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. Dit be
trof, behalve onze Historische Kring Breukelen, het Oud
heidkundig Genootschap Niftarlake, de Commissie voor 
de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, de 
Bond Heemschut, en de Dr R. van Luttervelt Restauratie 
Stichting. De samenwerking, vorm gegeven in de Be-

raadsgroep Historisch Breukelen, heeft goed gewerkt. 
Bij de samenstelling van de nieuwe Klankbordgroep 

Centrumplan gaf het gemeentebestuur de voorkeur aan 
een door de Historische Kring Breukelen voor te dragen 
vertegenwoordiger. Het HKB-bestuur heeft, in goed 
overleg met de andere deelnemers in de Beraadsgroep 
Historisch Breukelen, besloten in de praktijk graag op de 
oude voet verder te willen gaan, dus in een goed samen
spel met de andere hiervoor genoemde organisaties en 
instellingen. Dat kan het draagvlak van ons werk en de 
kwaliteit van de inbreng alleen maar vergroten. Als ver
tegenwoordiger in de Klankbordgroep is de heer Steef 
Cornelissen voorgedragen, die inmiddels ook door het 
gemeentebestuur is benoemd. 

Nostalgia Naarden 99 
Op zaterdag 19 juni 1999 (helaas dezelfde datum als 

die van de Breukelse jaarmarkt) vindt in Naarden een 
grote historische markt plaats, georganiseerd door de 
consulenten regionale geschiedbeoefening in de provin
cies Utrecht (Stichting Stichtse Geschiedenis) en Noord-
Holland. In een groot aantal kramen in de Grote Kerk 
presenteren zich tussen 10.30 en 16.00 uur historische 
verenigingen, uitgeverijen, archiefdiensten en andere in
stellingen op het gebied van de Nederlandse geschiede
nis. Ook zijn er een optocht van oldtimers, een demon
stratie van historische fietsen, straatmuzikanten, shows 
van historische hoeden en klederdrachten, een voorstel
ling met toverlantaarn, een reconstructie van een school
klas uit 1900, oude films en polygoonjournaals, stads
wandelingen, beklimmen van de kerktoren, een boottocht 
door de grachten en een bezoek aan het vestingmuseum. 

Nadere informatie: SSG, tel. 030 - 2343880. 

Geschiedkundige Internet-sites 
Steeds meer instellingen die voor geschiedenisbeoe

fenaren van belang zijn, zijn ook via Internet bereikbaar. 
De Federatie Stichts Cultureel Erfgoed heeft op haar 

website www.erfgoed-utrecht.nl ook een homepage van 
iedere bij haar aangesloten stichting, waaronder de Stich
ting Stichtse Geschiedenis. Het is de bedoeling de web
site voorlopig vooral te gebruiken voor het verspreiden 
van nieuwtjes en korte berichten. 

Op 15 december 1998 kreeg het Streekarchief Rijn
streek te Woerden een eigen website (www.woerden.nl/  
streekarchief). Daar vindt u onder meer een compleet 
overzicht van alle archieven die het Streekarchief in huis 
heeft. Hieronder bevinden zich de archieven van de pol
ders Otterspoorbroek, (Zuideind van) Portengen, Kortrijk 
en Gieltjesdorp, en Laag-Nieuwkoop, alsmede Spengen, 
Kockengen en Teckop (zie ook blz. 94). Het Streek
archief Rijnstreek is gevestigd in het stadhuis van Woer
den, De Bleek 2, tel. 0348 - 428846, openingstijden 
werkdagen 9.00 - 16.30 uur. 

De website van Het Utrechts Archief heeft als adres 
www.hetutrechtsarchief.nl. 
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Qxepen uit de inhoud aan oudete jaargangen; 1-9 met (banting uen&Hijg&awt! 

Jawtgang 1 ƒ 8,00 (tondex wu 1) 
Gegroeide gemeentegrenzen - Bijenhouderij Matthes - Terugblik van een Zuidmolukker - Hoe oud is Breukelen? -
Industrieën langs de Vecht - Schade door Pruisische troepen, 1789 

jMVtQOtlQ 2 ƒ 12,00 
Brouwerij - Watermolens - Tuinkoepels - Bätzorgel - Ontginning - Breukelse secretarieën - Gerecht Breukelerwaard 

^awvgang 3. .ƒ 12,00 
Gas en electra - Watermolen - Spoorwegongeluk - Brandspuitenhuisje - Breukelerwaard - Visserij te Breukeleveen 

Jawtgang. 4 .ƒ 16,00 
Luilekkerland van Kockengen - Herindelingsplannen - Kasteelboerderijen - Rampjaar 1672-1673 - Posthuis - Lukas 
Rotgans - Middeleeuwse scheepvaart via de Aa - Kaasmaken op de boerderij - Breukelse kaasmarkt - Waterlinie 

Jawtgang 5 .ƒ 16,00 
Waterleidingnet - Tweede Wereldoorlog (6 artikelen) - Breukelse korenmolen - Herenstraat - Klooster Bethlehem 

Jawtgang 6 .ƒ 16,00 
Kasteel Ruwiel (6 artikelen) - Wagendijk Kockengen - Landbouwgenootschap - Ziekenhuis - Oude batterij op boerderij 
Cromwijk - Nachtwacht - Verkeersmaatregelen 1920-1925 - Dudok de Wits Fonds - Grote dorpsbrand in Kockengen 

Jawtgang. 7 .ƒ 20,00 
Merwedekanaal (4 artikelen) - Pont Nieuwer Ter Aa - R.K.-parochie Breukelen - Boerderij Dorpzicht, Kockengen - Henk 
van der Grift wereldkampioen schaatsen - Geslacht Van de Poel - Kerstening van de Vechtstreek - Broeklandse 
archeologie - Boerderij Sterreschans, Oukoop - Haardstenen - Buurtvereniging Korenpad - De Zwarte Dood 

Jawtgang 8 .ƒ 20,00 
Hervormde kerk Kockengen - Nieuwer Ter Aa 1914-1945 - St.-Annaverering - Armenland van Ruwiel - Verdwenen 
kasteel aan de Kromme Angstel - Regthuys - Breukelse Bad- en Zweminrichting - Eerste echte Breukelse Sinterklaas -
Scheendijk - Quackenburg, Nieuwer Ter Aa - Koninkrijksfeest 1913 in Breukeleveen - Kees de Tippelaar 

Jawtgang 9 ƒ 20,00 
Schuilkerk in huis Het Honderd - Brouwerij De Vijfhoek - Kerkstraat eeuwenoud - Levensverhaal van Jan Barte Fokkert 
uit Spengen - Begraafplaatsen - Koekenbuurt - Nieuwer Ter Aa 1945-1970 - Machtsingreep door bisschop van Utrecht -
Leenmannen en -vrouwen van Laag-Nieuwkoop - Uniek album uit Nieuwer Ter Aa - Polder en molen van Oukoop 

Jawtgang 10 .ƒ 32JS0 
Huis Rietveld - R.K.-kerk van 1795 - Tweede Wereldoorlog (10 artikelen) - Bevolkingscijfers - Kaatsen en kaatsbanen 

Jawtgang 11 ƒ 32 £0 
St. Antonius - IJspakhuis in Oud Aa - 52 foto's van Breukelen en omgeving omstreeks 1900 - Melkfabriek Insulinde -
Breukelen tussen 1914 en 1940 - Watertoren - Regthuys - Vecht en Dam - Brandspuitenhuis Kerkplein - Oude 
geschiedenis van Kockengen - Gebroeders Dudok de Wit en de sport - Economische geschiedenis van de Vecht 

Jawtgang 12 .ƒ 32 £0 
Breukelen in Amerika - Buitenplaatsen (algemeen en Vechtstroom) - Rivierdijken - Verdwijning bevolkingsregister in 
1944 - Romeinse Tijd - Otterspoordam - Brandstichting in Kockengen - Kleipijpen - J.C. Duuring - Molukse gemeenschap 

Jawtgang 13. ƒ 32 £0 
Kraayenestersluis - Trekschuit - Portengensebrug - Dannestraat - Molens - Miss M. Salomon - Kunstschilder Cor van 
Oei - Liefde, huwelijk en gezin - Kockengen-Montfoorts - Gemeentediacones - 16de-eeuwse haardplaat - Duitsche Orde 

te koop vla Hr. H. van Walderveen, Van Couwenhovenstraat 15, Breukelen 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Het dorp Kockengen, zoals dat er in 1744 uitzag vanaf 
de oever van de Heycop of "Lange Vlietsche Vaart". Kopergravure van Hendrik Spilman naar een 
tekening van Jan de Beijer. Uit het verzamelwerk: Nederlandsche tafereelen of eene keurige verza
meling van zeer fraaije gezigten in en omtrent de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintièn -
900 kopergravures naar J de Beijer, 1792, 9 delen; daarvan deel 7, nr. 84. 


