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Kortrijkse molen dreigt voor Breukelen 
verloren te gaan 

Arie A. Manten, Jaap Bokma, Henk J. van Es en Irma Gondrie 
In opdracht van het bestuur van de Historische Kring Breukelen 

Op 22 juni 1999 heeft het HKB-bestuur de hieronder volgende notitie aangeboden aan het 
voltallige College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breukelen 

In de beide Breukelens (-Nijenrode en -St. Pieters) 
tezamen stonden in de 19de eeuw twee koren
molens (Breukelen-Nijenrode en Breukeleveen) en 
zeven poldermolens (de wipwatermolens van Otter-
spoorbroek, Kortrijk-Gieltjesdorp, Oud-Aa, Breu-
kelerwaard en Breukelen-Proostdij, alsmede de 
twee Breukeleveense achtkantige molens). Kortrijk 
behoorde weliswaar tot de Gemeente Ruwiel, maar 
de molen stond aan een lange molenvliet die tot 
dicht bij de Kerkgracht/Aa in Breukelen-Nijenrode 
liep. 

Van deze negen molens in het traditionele Breu-
kelse gebied is thans alleen de Kortrijkse molen, 
nabij het station Breukelen, nog over. De Breuke
laars hebben in de loop van de 20ste eeuw dus 
slecht op deze fraaie poldermonumenten, een kost
baar element in ons industrieel erfgoed, gepast. Bij 
de gemeentelijke herindeling die in 1989 van kracht 
werd, kreeg de nieuwe Gemeente Breukelen er drie 
molens bij: die van Kockengen, Spengen en Ou-
koop. Daarin ligt, uit historisch oogpunt, evenwel 
geen Breukelse verdienste. 

Het voorafgaande wil niet zeggen dat er onder 
de plaatselijke bevolking weinig belangstelling 
meer is voor poldermolens: integendeel! In 1998 
was het tweede nummer van ons Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen voor een groot deel gewijd 
aan de opkomst, bloei en neergang van de wind
molens in de omgeving van Breukelen, en aan 
families die deze molens hebben bediend. Hoewel 
onze vereniging toen al ongeveer zijn huidige grote 
omvang had, en het tijdschrift dus een zeer ruime 
verspreiding, werd deze aflevering toch degene met 
tot dusver de hoogste verkoop van losse nummers. 
De interesse en waardering voor onze molens lijken 
bij het publiek juist sterk toegenomen met het 
schaarser worden van die molens. 

Helaas ziet het er niettemin naar uit dat we nog 
steeds moeten vrezen voor een terugloop in de om
vang van het Breukelse molenbestand. Het gevaar 

dreigt dat ook de laatste molen met een langdurig 
Breukels verleden gaat verdwijnen. 

In een kort artikel in het Utrechts Nieuwsblad 
van 1 oktober 1998, onder de titel "Breukelse molen 
naar Haarrijn" lazen we namelijk dat de kans 
toeneemt dat onze Kortrijkse molen gaat verhuizen 
naar een plekje aan de oever van de nog te graven 
Haarrijnseplas, tussen Vleuten en Haarzuilens. Dit 
krantenbericht bevestigde informatie die in het 
mondelinge circuit toen al enige tijd de ronde deed. 

Navraag leerde al spoedig dat de dreiging dat 
aan "onze" Kortrijkse molen een recreatieve be
stemming elders zal worden gegeven, heel realis
tisch is. Vleuten wil die ontwikkeling graag en het 
bestuur van de Stichting De Utrechtse Molens is 
teleurgesteld over de stap voor stap steeds verder 
verslechterde inrichting van de omgeving van de 
molen, waarvoor de Chinese toegangspoort van 
Hotel Breukelen (begonnen als Oriental Palace) in 
het bijzonder symbool staat. (Een redacteur van de 
Volkskrant gaat in zijn waardeoordeel over het hele 
pand, gepubliceerd op 7 juni 1999, veel verder: 
"Maar dan die buitenkant . . . Eigenlijk is het on
gelooflijk dat zo'n gebouw in Nederland neergezet 
mag worden.") 

Voldoende reden voor de Historische Kring 
Breukelen om zich nader te bezinnen op de ontwik
kelingen met betrekking tot de Kortrijkse molen. 

Beknopte geschiedenis van de Kortrijkse 
molen 

Aanvankelijk hadden zowel Kortrijk als Giel-
tjesdorp een eigen poldermolen. Tegen het eind van 
de 17de eeuw besloten beide polders te gaan 
samenwerken en daarbij gebruik te maken van één 
nieuwe, grotere molen. Deze werd in of kort voor 
1696 gebouwd op de plek waar tevoren de Kortrijk
se molen stond. In de omgangstaal werd deze 
molen, die officieel te boek stond als de molen 
van Kortrijk en Gieltjesdorp, al spoedig eveneens 
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kortweg de Kortrijkse molen genoemd. 
Sindsdien hebben diverse reparaties aan de 

molen plaats gevonden. Zo werden de onderste 
kokerbalken (holle, kokervormige balken) in de 
toren, evenals de bovenste, in 1899 door nieuwe 
vervangen. Toen zijn ook het bovenhuis van de 
molen en de bovenzetel vernieuwd. In 1904 waren 
de voor- en achterwaterloop aan de beurt voor 
vervanging. 

De Kortrijkse molen werd in februari 1951 door 
de aanleg van het dijklichaam voor de Rijksweg A2 
afgesneden van zijn polders en daardoor buiten 
bedrijf gesteld. De Rijksoverheid nam de molen 
toen over (met Rijkswaterstaat als beheerder) van 
het waterschap Kortrijk en Gieltjesdorp, liet deze 
stil staan en vervallen en droeg hem in 1978 in 
eigendom over aan de Stichting De Utrechtse 
Molens. Medio 1982 werd de toen nog steeds 
stilstaande molen ingrijpend gerestaureerd. 

Inmiddels is maatschappelijk de betekenis die 
wordt toegekend aan het behoud van de meest 
waardevolle objecten van ons industrieel erfgoed 
zeer toegenomen. In Breukelen moet de Kortrijkse 
molen daartoe zonder meer worden gerekend. 

Na 303 jaar onafgebroken aanwezigheid in 
Breukelen zou de molen recht moeten hebben op 
een permanente verblijfsvergunning en geen risico 
meer mogen lopen op uitwijzing. Zulks te meer 
omdat de oude "thuislanden" Kortrijk en Gieltjes
dorp intussen ook deel zijn gaan uitmaken van de 
oude "gastgemeente" Breukelen. 

Verplaatsen van een complete watermolen 
geen sinecure 

Al spoedig nadat we met het werk voor deze 
notitie begonnen waren, moesten we constateren 
dat wel erg simpel wordt gedacht over zo'n molen-
verplaatsing. Men denkt, althans volgens het al ge
noemde stukje in het Utrechts Nieuwsblad, "op een 
dag de molen op een container [bedoeld zal zijn een 
dieplader] te takelen en deze in de vorm van een 
megatransport over te brengen naar het toekomstige 
recreatiegebied voor Leidse Rijn". 

Hierover discussiërend en inlichtingen inwin
nend bij deskundigen op dit gebied werd ons snel 
duidelijk dat een dergelijke overplaatsing heel wat 
inspanning en kosten zal vergen. Het hekwerk van 
de wieken moet uit de 24 meter lange roeden, die 
elk 2 ton wegen, worden gesloopt (ze zijn nog maar 
kort geleden vernieuwd!). Dan moet de 5 ton zware 
bovenas met bovenwiel uit de kap van de molen 
worden gelicht. Vervolgens moet die kap zelf er af 

worden gehaald, waarna het 15 ton zware boven
huis naar beneden moet worden gehaald. Daarna 
kan de 8 à 9 ton wegende koker uit de ondertoren 
worden vrijgemaakt, waarna de piramidevormige 
ondertoren nog overblijft. Deze toren, met een basis 
van 7,20 x 7,20 meter en een hoogte van 6,60 
meter, zal in zijn geheel moeten worden vervoerd. 
Daar komen dan nog bij het ijzeren scheprad, de 
wate ras, het grote onderkamrad en de koningsspil 
met de beide rondsels, plus de staart en de buiten
trap. Hopelijk leiden het uit elkaar nemen van de 
molen, het vervoer en het weer in elkaar zetten niet 
tot beschadigingen. 

Al met al zal voor een transport een hele kara
vaan aan voertuigen nodig zijn, die al gauw zo'n 65 
à 70 ton lading met zeer onhandzame afmetingen 
moet verplaatsen. De maten zijn te halen uit de 
doorsnedetekening van de molen (die aan elke 
bezoeker van de molen wordt uitgereikt). 

Vooral de toren van de molen - 7,20 meter breed 
en 6,60 meter hoog - vereist een zeer kostbaar 
transport. Daarvoor zal alle verkeer over de A2 in 
één richting tijdelijk stil moeten worden gelegd en 
zullen alle te passeren traversen dwars over de weg 
tijdelijk verwijderd moeten worden. Een extra 
complicatie is dat de grote onderdelen van de 
molen niet door een van de tunnels onder de A2 
heen kunnen en dus eerst naar de A2 gebracht 
moeten worden en dan met mobiele kranen over die 
weg heengetild. 

Financieel ligt de zaak al evenmin eenvoudig. 
Het demonteren van de molen, het transport, de 
aanleg van een nieuwe fundering met watergang 
enz. en het weer opbouwen van de molen zullen 
vrijwel zeker bij elkaar meer dan ƒ 1,25 miljoen 
gaan kosten. Voor die prijs is naar alle waarschijn
lijkheid ook een geheel nieuwe molen in Leidse 
Rijn te bouwen, zo niet voor minder. 

Voorlopige stellingname van het Breukelse 
gemeentebestuur teleurstellend 

Naar wij vernamen heeft het vorige gemeente 
bestuur van Breukelen, op een vraag van de Stich
ting De Utrechtse Molens - de eigenaar van de 
molen - laten weten geen enkel bezwaar te hebben 
tegen het laten vertrekken uit onze gemeente van 
dit drie eeuwen oude monument. Dit is voor ons 
moeilijk te bevatten. Zelfs om de laatste vanouds-
Breukelse molen, een prachtig stuk cultureel-monu
mentaal erfgoed, gaf men blijkbaar niet. Wij hopen 
vurig dat het thans zittende gemeentebestuur in 
deze een ander standpunt zal innemen. 
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/Afib. 1 De Kortrijkse molen (foto H. van Walden/een, november 1993, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

Huidige omstandigheden niet optimaal, 
maar enige verbetering is in zicht 

Toegegeven, ook de vrijwillig-molenaars vinden 
de "molenbiotoop" van de Kortrijkse wipwater-
molen op dit moment allesbehalve ideaal. De vele 
uomen in de nabije omgeving leiden tot nogal wat 
windbelemmeringen, die het draaien van de molen 
bemoeilijken. Hotel Breukelen echter levert - in 
tegenstelling tot wat men bij de bouw daarvan 
vreesde - in de praktijk nauwelijks enige hinderlijke 
windbelemmering op uit het zuiden, vanwege de 
toevallig zeer gunstige aerodynamische vorm van 
dit gebouw. Wat de bouwstijl betreft past het laat-
20ste-eeuwse hotelgebouw natuurlijk niet bij onze 
17de-eeuwse molen. Maar dat mag men de bouwers 
en vergunningverleners van de oude molen niet 
euvel duiden . . . ! Misschien is de huidige eigenaar 
van het Hotel Breukelen, die minder hecht aan de 
Chinese bouwvormen dan de initiatiefnemer, wel 
bereid te vinden de toegangspoort een eind naar het 
zuiden te verplaatsen of mogelijk simpelweg te 
vervangen door een duidelijke wegwijzer naar zijn 
hotel-restaurant. 

Het eerder genoemde krantenartikel suggereert 
voorts: "Later, als ook de A2 is verbreed, staat het 
"ding" er helemaal wat triest bij in het steeds veran

derend landschap". Wij merken hierbij echter op 
dat de wegverbreding aan de westzijde van de A2 
plaats gaat vinden en niet aan de kant van de molen. 
De weg wordt ter plaatse niet hoger dan hij nu is, 
wel breder. De brede plateau-vormige verhoging in 
het landschap, die dan de huidige wegdijk vervangt, 
zal voor een molen juist minder storende wervel
winden veroorzaken dan de bestaande smallere 
dijkvormige verhoging. 

De rij hoge en dikke essenbomen nabij de molen 
is al in de winter 1989/90 op 2 meter hoogte gekort 
tot knotessen, terwijl een hoge lindeboom vlak bij 
de molen en een esdoorn op verzoek van de mole
naars werden verwijderd. Tevens werden alle 10 
meter hoge houtsingels op de terreinen tot op 2 
meter hoogte ingekort. Al deze werken werden 4 en 
9 jaar later opnieuw verricht. Bovendien schijnen, 
volgens mondelinge mededelingen van Rijkswater
staat, bij de komende verlegging van de afrit van de 
A2 naar Breukelen heel wat bomen aan de west- en 
noordwestzijde van de molen te verdwijnen. Deze 
dienen in de bestaande situatie om de molen voor 
het verkeer onzichtbaar te maken, zodat automobi
listen er niet door worden afgeleid. Indien de spoor
wegovergang gesloten is (gemiddeld elke 4,5 minu
ten) ontstaat op drukke tijden nogal eens een file op 
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de vluchtstrook voor het uit de richting Utrecht 
komende verkeer, omdat de eigenlijke afrit dan on
voldoende capaciteit heeft. Chauffeurs, die door een 
draaiende molen worden afgeleid, zouden dan met 
hun voertuig achterop die file kunnen botsen. Bij 
verlegging van die afrit naar het noorden verdwijnt 
deze risicofactor en kunnen ook de camouflerende 
bomen verwijderd worden. Vergelijk de situatie 
met die ter hoogte van de Oukoper molen, die 4 
kilometer noordelijker ligt dan de Kortrijkse molen. 
Ook deze ligt dicht bij de snelweg, maar in een 
situatie met alleen doorgaand verkeer; bomen blij
ken hier totaal onnodig. Zo kan het straks ook zijn 
ter hoogte van de Kortrijkse molen. 

Verplaatsen houdt niet zonder meer stand
plaatsverbetering in 

In de beoogde nieuwe situatie komt de molen te 
staan in een stadspark met recreatieve bestemming, 
niet in een polder met een duidelijke agrarische 
functie. De landschappelijke inpassing gaat er dus 
niet wezenlijk op vooruit. 

Bij een eventuele verplaatsing naar de oever van 
de Haarrijnseplas zou de molen, vergeleken met de 
aanstaande situatie op de huidige locatie, ook in een 
heel wat slechtere molenbiotoop kunnen terecht
komen, omdat in de voorlopige plannen voor het 
Haarrijngebied over ongeveer 180 graden rondom 
de molen nogal wat bos staat gepland; als dat inder
daad wordt aangeplant, wordt een van de belang
rijkste argumenten van de voorstanders van een ver
huizing van de molen op termijn volledig onderuit 
gehaald. 

De zinsnede in de krant: "De molen zou met be
hulp van een weggewerkt motortje goede diensten 
kunnen gaan bewijzen bij het oppompen van water 
naar een naast de Haarrijnseplas gelegen sloot", 
getuigt van ondeskundigheid. Voor de aandrijving 
van het scheprad moet minimaal gedacht worden 
aan een 40-PK motor plus een vertragingskast in 
oliebad. De Stichting De Utrechtse Molens zal de 
plaatsing van een dergelijke motor in de molen 
vermoedelijk niet goedkeuren. 

Enkele zekere verliesposten bij uiteenhalen 
en verplaatsen van de molen 

De huidige vrijwillig-molenaars hebben, samen 
met twee helaas te vroeg gestorven medewerkers, 
zich enorme inspanningen en zeer veel tijd getroost 
en voor kapitalen aan arbeid en materiaal gestoken 
in het op de huidige standplaats weer maalvaardig 
maVpn van r\p r lnnr r\e* A 9 von vün mr>lf>n^1iot afrr»_ 
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sneden molen. Na de restauratie in 1982 was de 
molen een "dode molen" zonder binnenwerk. Gedu
rende de laatste acht jaren kon hij echter weer water 
malen, zij het in een zogenaamd rondmaalcircuit. 

De Kortrijkse molen is een van de nog slechts 
drie molens in de Provincie Utrecht, waarin het in
terieur nog geheel volgens de wooneisen van vóór 
1910 is afgetimmerd, inbegrepen onder meer drie 
bedsteden. Bij een verplaatsing moet dit alles 
worden verwijderd, waardoor het mogelijk verloren 
gaat, maar in elk geval blijvende schade zal oplopen 
(haal maar eens iets uit elkaar waar bijvoorbeeld al 
eeuwen lang overheen geverfd is) en de authentici
teit ervan ernstig zal worden aangetast. 

Ook op onderdelen houdt verplaatsing van de 
molen dus een verlies aan cultuurhistorische 
waarden in. 

Gunstige bezoekersaantallen en maalpres-
taties 

De Kortrijkse molen heeft een naar verhouding 
zeer hoog bezoekersaantal: gemiddeld tegen de vijf
honderd per jaar, tegenover vaak maar enkele tien
tallen bij diverse andere molens. Dat is toe te schrij
ven aan zijn locatie: nabij een populair gebied voor 
recreatief fietsen, vlak bij een spoorwegstation, 
naast een zeer drukke rijksweg en direct zichtbaar 
voor de zeer vele bezoekers van hotel-restaurant 
Breukelen. De invloed van de laatstgenoemde 
factor blijkt onder meer uit het relatief grote aantal 
buitenlanders, met een grote verscheidenheid aan 
nationaliteiten, dat de molen komt bezichtigen. Zo 
gewenst in het Engels of Duits krijgen zij een uitge
breide voorlichting over hoe een Hollandse wip
molen het water uit de polder maalde. Deze rol in 
de "Holland-promotion" zal bij een verplaatsing 
naar Leidse Rijn aanzienlijk minder worden. 

De door de Stichting De Utrechtse Molens 
voorgeschreven jaarlijkse inspanning van minimaal 
50000 omwentelingen van de wiekenas wordt op 
de huidige standplaats zeer royaal gehaald. Des te 
meer zal dat het geval zijn als de molenbiotoop ter 
plaatse in gunstige zin gaat veranderen. 

Epiloog 
Bij bezoeken van onze leden aan de Kortrijkse 

molen zijn de molenaars altijd enthousiast over hun 
werk met deze mooie molen. Dit ondanks teleur
stellingen die men in het verleden te verwerken 
kreeg (zoals de bouw van Hotel Breukelen). Het 
geldt zeker nu komende veranderingen in de om
geving juiSt veruvicnngcn iijrccn te gaan innouuen. 
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Alles afwegend, menen wij dat in de keus tussen 
handhaven van de Kortrijkse molen op de eigen 
vaste plek of deze verplaatsen naar Leidse Rijn, de 
argumenten voor de eerstgenoemde optie het sterkst 
zijn. Dat geldt nog meer als we er ook een terechte 
portie Breukelse trots bijvoegen. 

Wij vragen het bestuur van de Gemeente Breu-
kelen dus heel indringend de cultuurhistorische en 
monumentale waarde van de Kortrijkse molen voor 
Breukelen nadrukkelijk te onderschrijven en ook 
van zijn kant al het mogelijke te doen om deze 
molen op zijn authentieke plaats binnen onze 
Gemeente te laten staan. 

Naschrift 
Afschriften van de aan het gemeentebestuur van Breukelen 

aangeboden notitie zijn door de HKB, met begeleidende 

brieven, gezonden aan het bestuur van de Stichting De Utrecht
se Molens, aan het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern en 
aan de directie van Hotel Breukelen. 

Naar aanleiding van persberichten over deze notitie liet de 
heer G.J. Pouw uit Naarden nagenoeg gelijkluidende ingezon
den brieven van zijn hand verschijnen in de VAR van 22 juli 
1999, blz. 7 ("Molen niet gebaat bij verplaatsing?") en het 
Utrechts Nieuwsblad, editie Midden Nederland, van 24 juli, 
blz. 17 ("Molen wel gebaat bij verplaatsing"). Wij nemen af
stand van de toonzetting van zijn stukken. Inhoudelijk hebben 
we zijn opmerkingen weerlegd in een ingezonden brief in de 
VAR van 5 augustus 1999, blz. 5. Het Utrechts Nieuwsblad 
publiceerde de op 28 juli van ons ontvangen reactie (bekort) 
op 13 augustus 1999, editie Midden Nederland, blz. 13. We 
betreuren het dat de heer Pouw zich voordeed als een onpar
tijdig commentator en in beide media onvermeld liet dat hij 
bestuurslid is van de Stichting De Utrechtse Molens, in de 
boezem waarvan het door ons aangevochten verplaatsingsplan 
is ontstaan. 

Uit oude raadsnotulen (15) 

Het Gemeenteplantsoen bü de Heicopperbrug, 1924 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Breukelen-
Nijenrode gehouden op 16 juni 1924. Tegenwoordig met den 
Voorzitter (burgemeester Mr. M.P. Thomassen à Thuessink van 
der Hoop van Slochleren), de heeren P.G.B. Verbiest en W. 
Vermeulen, Wethouders, benevens de Secretaris. 

"De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede een in
gekomen schrijve van den heer C.W. Matthes te Breukelen St. 
Pieters dd. 7 Juni 1924, waarbij deze onderhandeling vraagt 
over eventueele aankoop van het Gemeenteplantsoen bij de 
Heicopperbrug. Breedvoerige beschouwingen worden gehou
den, waaruit besloten wordt de heer Matthes het terrein aan te 
bieden voor ƒ 1250,-, met bepaling dat de voorgenomen ver
breeding van de Heerenstraat dan voor diens rekening zal 
komen, of, wanneer daartegen bezwaar mocht bestaan, een som 
van ƒ1000,- zal worden gevraagd. Bepaald zal in elk geval 
verboden worden op het terrein te bouwen. Donderdagavond 
19 Juni te 8 uur zal een samenspreking met den heer Matthes 
gehouden worden." 

(C.W. Matthes was eigenaar van de buitenplaats Queek-
hoven. Hij beoogde door de verwerving van een overtuintje aan 
de andere kant van de Vecht te voorkomen dat het uitzicht van
uit zijn huis zou kunnen worden aangetast.) 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders op 18 juni 
1924. Zelfde samenstelling. 

"De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede van den 
heer A.H. Colenbrander alhier, verzoek te hebben ontvangen 
om een onderhoud over eventueelen verkoop van het gemeente 

plantsoen b/d Heicopperbrug. 
De heer Colenbrander komt ter vergadering. De Voorzitter 

deelt den heer Colenbrander mee dat er nog een tweede 
gegadigde is voor het gemeenteplantsoen te koopen. De heer 
Colenbrander zegt bereid te zijn het gemeenteplantsoen te 
koopen voor ƒ 3,- per M2, mits hem het recht wordt gegeven er 
mee te doen wat hij wil. Wanneer beperkende bepalingen 
worden opgelegd, dan zou Spr. de helft van den genoemden 
prijs willen geven. 

De Voorzitter zegt dat B&W voornemens zijn den Raad 
voortestellen dat er niet gebouwd mag worden, en Spr. is van 
oordeel dat met een bod van ƒ 1,50 per M2 bij den gemeente
raad geen succes is te verwachten. 

Na breedvoerige beschouwingen handhaaft de heer Colen
brander zijn bod, waarna hij de vergadering verlaat." 

(A.H. Colenbrander woonde in het huis ten noorden van het 
plantsoen, thans "Meeuwenhoek" geheten.) 

In de vergadering van de gemeenteraad op 19 juni deden 
B&W mededeling over de onderhandelingen inzake de even
tuele verkoop van het gemeenteplantsoen bij de Heicopperbrug. 
Dit kreeg een vervolg in de raadsvergadering op 7 juli 1924. 
Daarin werd besloten "niet tot verkoop van het gemeenteplant
soen overtegaan" en het voor het publiek open te stellen. 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
63. Notulen van de vergaderingen van het college van burge
meester en wethouders, 16 juni 1924 - 26 juli 1926, en inv. nr. 
11. Raadsnotulen 5 oktober 1921-7 juli 1924.) 

A.A.M. 
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Kunst uit de koets 
De vroegste fato's van Breukelen-St. Pieters, ca. 1852 

Mattie Boom 
Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Jan Luykenstraat 1A, Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam 

In januari 1999 was in het Rijksprentenkabinet in 
het Rijksmuseum de bijzondere tentoonstelling 
"Eduard Isaac Asser. Pionier van de Nederlandse 
fotografie" te zien. Asser (1809 - 1894) was een 
Amsterdamse procureur en advocaat, die zich als 
een van de eersten in Nederland toelegde op de fo
tografie. Al omstreeks 1842 moet hij in Parijs een 
camera en het instrumentarium hebben aangeschaft 
om daguerreotypieën, foto's op verzilverde koper
platen, te kunnen maken. Dat was heel vroeg, want 
pas in 1839 had L.J.M. Daguerre de naar hem ge
noemde daguerreotypie wereldkundig gemaakt, ^ijn 
uitvinding werd nog in hetzelfde jaar door de Fran
se regering aangekocht om haar als geschenk aan de 
gehele wereld aan te bieden. Bijgevolg geldt 1839 
algemeen als het geboortejaar van de fotografie. 

Na enkele jaren stapte Asser over op papier
fotografie, waarbij positieve afdrukken op zout-
papier werden gemaakt van papieren negatieven. 
Assers foto's zijn waar pionierswerk. Zijn portret
ten, typisch Nederlandse stillevens, stadsgezichten 
en enkele landschapjes behoren tot de vroegste 
foto's ooit in Nederland gemaakt. Daarbij zijn 
onder andere de eerste foto's van Amsterdam en 
Haarlem, en - naar nu pas is gebleken - ook de 
vroegste foto's van Breukelen en omgeving. 

Asser en zijn fotografische nalatenschap 
Assers foto's vormen ook het vroegste fotogra

fisch oeuvre van enige omvang in Nederland. In 
zijn nalatenschap zijn vijftien daguerreotypieën en 
ca. 200 foto's op papier, verspreid over vier albums, 
bewaard gebleven. Het ging daarbij om zijn produc
tie in de tamelijk korte periode tussen 1845 en 
1857. Het is van groot belang dat deze foto's, die 
overigens uniek zijn in de zin dat er maar één af
druk van elk van deze foto's bewaard is gebleven, 
als oeuvre bij elkaar zijn gebleven. Daardoor zijn ze 
de onmisbare bouwstenen voor een reconstructie 
van de vroege fotografie in Nederland, waarover we 
bijzonder weinig weten. De fotografie was in de be
gintijd vooral een vorm van kunst die door experi

menterende amateurs in achterkamertjes werd be
oefend: wetenschappers, kunstenaars, leden van de 
genootschappen voor natuur- en scheikunde. Van 
al deze activiteiten is nauwelijks iets bewaard ge
bleven en de bronnen zijn schaars. De jaren veertig 
waren de "dark ages" van het nieuwe medium. 

Asser was afkomstig uit een rijk joods juristen-
geslacht en behoorde tot de Amsterdamse elite. Pre
cies zoals hij in zijn jonge jaren uit liefhebberij por
tretten van zijn familieleden en vrienden tekende, 
ging hij later fotografische portretten maken. En net 
iLuaiö HIJ dia j ü u g U i i i a n u u i l wApCii l l i^ i i t^una^ i n t i U\̂  

instrumenten uit zijn natuurkundige verzameling, 
legde hij zich kort na de uitvinding van de fotogra
fie toe op deze nieuwe techniek. 

Natte collodium 
In 1851 maakte Asser zich met zijn vriend, de 

Franse chemicus en ingenieur Marie-Eugène Bour, 
het allernieuwste fotografisch procédé eigen: name
lijk fotografie op natte collodiumglasnegatieven. 
Dit procédé was in dat jaar uitgevonden door de 
Engelsman Frederic Scott Archer en betekende 
een belangrijke vernieuwing. Glasnegatieven waren 
veel minder dan papieren negatieven aan slijtage 
onderhevig. Ze gaven ook een scherper beeld. De 
methode was wel erg bewerkelijk; de fotograaf 
moest de plaat nat in de camera stoppen, vervolgens 
belichten, nat eruit halen en verder afwerken. Dit 
betekende dat hij zijn donkere kamer altijd dicht in 
de buurt moest hebben. Daarin werden de camera's, 
de glasplaten, de potten met chemicaliën en de bak
ken voor het dompelen en spoelen vervoerd. 

De Engelse fotograaf Roger Fenton had bijvoor
beeld een speciaal ingerichte kar, zijn zogeheten 
"photographic van", toen hij ten tijde van de Krim-
oorlog in 1854 naar Rusland trok om daar verslag te 
doen van het conflict. En de Haagse fotografe 
Alexandrine Tinne reed met een speciaal voor dit 
doel toegeruste koets over het Lange Voorhout om 
in haar directe omgeving stadsgezichten te kunnen 
vastleggen. 
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Afb. 1. Oudaen aan de Vecht. 
Alle foto's in dit artikel zijn 
gemaakt door E.l. Asser om
streeks 1852. De afmetingen 
zijn dezelfde als van de oor
spronkelijke foto's. 

Asser in de Vechtstreek 
Asser zal ook een koets met instrumentarium bij 

zich hebben gehad toen hij in het najaar of de win
ter van 1851/1852 of 1852/1853 een tochtje langs 
de Vecht maakte. In de albums zijn enkele opnamen 
van kasteel Oudaen aanwezig. Er was ook nog een 
ander groepje foto's waarvan wij vermoedden dat 
ze tijdens hetzelfde winterse tochtje - met dezelfde 
kale winterse bomen - moesten zijn gemaakt; zij 
waren bovendien van hetzelfde formaat en op de
zelfde manier afgewerkt. Daarop waren een boerde
rij en een wit houten huis in een parkachtige om
geving te zien. Hoewel we wel hadden gezocht, had 
onze zoektocht naar de op de foto's afgebeelde ge

bouwen niets opgeleverd. We hoopten dat we door 
de foto's ten toon te stellen meer aan de weet zou
den komen. Dat bleek ook zo te zijn. Tijdens haar 
bezoek aan de tentoonstelling herkende mevrouw 
H.A.S. Stooker-Menges, lid van de Historische 
Kring Breukelen, de foto's meteen: het ging behal
ve om opnamen van de ridderhofstad Oudaen, om 
foto's van de hofstede Het Kraayenest en het 
Vechtbuiten Slangevecht. Voor Slangevecht stond 
een koets; wellicht was dat Assers rijdende donkere 
kamer. 

Elk van de drie locaties die Asser fotografeerde 
behoorde tot de toenmalige Gemeente Breukelen-
St. Pieters. Oudaen en Het Kraayenest ten oosten 
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Afb. 2. Hofstede Het Kraayenest. 

van de Vecht, Slangevecht in het betrekkelijk kleine 
gebiedsdeel dat die gemeente had aan de westkant 
van de Vecht. Tussen beide delen van de gemeente 
was een voetgangersveer, dat voer bij uitspanning 
De Oliphant, 900 meter ten zuiden van Slange
vecht. Asser moest echter met zijn rijdende donkere 
kamer vrij ver omrijden over de Vechtbrug in Breu-
kelen-dorp om bij Slangevecht te kunnen komen. 
Het is maar de vraag of dat nodig was, want hij fo
tografeerde zowel Oudaen als Het Kraayenest met 
het water ertussen, dus vanaf de zijde van Slange
vecht, de westelijke oever. 

Oudaen aan de ongehuwde mevrouw 
Anna Geertruida van der Voort, die 
doopsgezind was en daar met drie 
dienstboden woonde. Zij was een vrij 
onopvallende bewoonster. In de tijd 
dat Asser er zijn foto's maakte had zij 
ook nog een onderhuurder, de bejaar
de Nederlands-Hervormde weduwnaar 
Wilhem Willink Jr. 

Het Kraayenest werd in die tijd 
bewoond door de sluiswachter Philip-

Jp.m pus Johannis Steenhuisen en zijn 
echtgenote Catharina Maria Korthoef. 
Zij verhuisden op 1 mei 1854 naar 
Maarssen. 

De bewoners van Slangevecht ko
men het meest in aanmerking als As
sers belangrijkste contact. Dit Vecht-
buiten werd toen permanent bewoond 

door Cornelia Jacoba Leonora Steur, weduwe van 
Abraham Everard Marie Dudok de Wit (overleden 
in 1843), en haar twee zonen Bram en Kees Dudok 
de Wit. Kees Dudok de Wit werd later bekend als 
Kees de Tippelaar en zou een van de meest kleur
rijke bewoners van het buiten worden. Aan het 
begin van de jaren vijftig verbleef ook de groot
vader van de jongens, die suikermakelaar was in 
Amsterdam, veel bij het gezin. De Dudok de Wits 
hadden een brede belangstelling voor alles wat er in 
de wereld gebeurde, ook op het gebied van cultuur 
en techniek. Zij moeten Asser er aan het werk ge-

Wie was Assers contactper
soon in Breukelen-St. Pieters? 

Het ligt voor de hand dat Asser 
tijdens het fotograferen over zijn 
bezigheden zal hebben gesproken 
met de bewoners van deze panden, 
alleen al omdat een fotograaf met 
zijn camera op driepoot en al zijn 
benodigdheden in die tijd veel 
belangstelling en nieuwsgierigheid 
moet hebben gewekt. Wellicht ook 
kende Asser een van de bewoners 
beter en was hij er op bezoek. 

Oudaen was in de periode tus
sen 1827 en 1857 eigendom van de 
makelaar Gerrit Duuring, die het 
Vechtbuiten Vreedenoord bewoon
de en sterk op Rotterdam was 
georiënteerd, waar hij een make
laarskantoor had. Hij Afb. 3. Buitenplaats Slangevecht. 
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Afb. 4. De Ridderhofstad Oudaen. 

S~% 

zien hebben en met interesse hebben toegekeken. 
De jongens hadden ook een roeiboot, waarmee ze 
vaak op de Vecht voeren of naar het tegenovergele
gen Kraayenest, vanwaaruit ze de polders indwaal-
den. Het is het waarschijnlijkst dat Asser tijdens 
zijn kleine fotografische expeditie bij hen op be
zoek was. 

Slechts 15 jaar als fotograaf actief 
Na de serie foto's die Asser langs de Vecht 

maakte, heeft hij nog meer buitenopnamen ge
maakt, in Amsterdam en in Haarlem. Uiteindelijk 
fotografeerde Asser maar vijftien jaar. Daarna hing 
hij zijn camera aan de wilgen, zoals zoveel pionie
rende amateurs uit de begintijd. Hij ging zich daar
na geheel toeleggen op zijn vinding van de foto
lithografie, waarmee hij uiteindelijk veel bekend
heid kreeg in Europa. 

De familie Asser schonk dit belangrijke fotogra
fische erfgoed in 1994 aan de Staat der Nederlan
den, waarna de foto's bij het Rijksprentenkabinet 
in Amsterdam zijn ondergebracht. De foto's en al
bums zijn nauwkeurig onderzocht en gerestaureerd. 
De neerslag daarvan is te vinden in de catalogus bij 
de tentoonstelling. 

De auteur is de heren Dr A.A. Manten en H.J. van Es 
veel dank verschuldigd voor hun onderzoek en de passa
ges over de gefotografeerde gebouwen en hun bewoners. 

Nadere informatie over Asser 
Mattie Boom, 1998. Eduard Isaac Asser (1809 -

1894). Focus Publishing, Amsterdam (in de reeks mono
grafieën van Nederlandse fotografen die op initiatief van 
het Prins Bernhard Fonds wordt uitgegeven). Dit boek is 
verkrijgbaar in het Rijksmuseum en via de boekhandel 
(ƒ 95,00). In het inleidende essay zet Mattie Boom deze 
interessante episode in de Nederlandse fotografie uiteen. 
De belangrijkste vraag was hoe iemand in die periode 
tot fotograferen kwam en welke onderwerpen hij koos. 
Daaruit komt tevens een levendig beeld naar voren van 
het leven van de Amsterdamse familie Asser in de 19de 
eeuw. In het rijk geïllustreerde boek zijn 40 kleuren-
platen opgenomen en in het catalogusdeel is, met meer 
dan 200 foto's, E.I. Assers hele oeuvre integraal afge
beeld en beschreven. Achterin het boek is een uitgebrei
de bibliografie opgenomen. 
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Streektaal uit Breukelen en omgeving 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In bijna elke streek had in het verleden de taal spe
cifieke woorden en uitdrukkingen. Het gebied van 
Breukelen en omgeving maakte daarop geen uitzon
dering. Ook die taalkundige verschijnselen behoren 
tot ons cultuurhistorisch erfgoed en zijn het waard 
in de herinnering te worden gehouden. 

Meteen bij het verschijnen van het boek van 
T. van Veen: Taal en Leven in de Utrechtse Vecht
streek (De Walburg Pers, Zutphen, 1989) stelde ik 
vast dat deze publicatie in zijn inventarisatie van 
oude streektaalwoorden en -uitdrukkingen lang niet 
volledig was en ben ik begonnen aanvullingen 
daarop te verzamelen. Zo ontstond de onderstaande 
woordenlijst. 

Gebruikte afkortingen: mv = meervoud, ww = 
werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord 

Aai van Eef : Arie (zoon) van Evert; er was vaak een nei
ging de klank van klinkers te verlengen (vergelijk: 
booiem, Draai, Oudaai, slaai) 

aarpel: aardappel 
aol: aal, paling 
appelkoos: abrikoos 
armenland: land in bezit gesteld van een armbestuur 

onder de voorwaarde dat de opbrengsten zouden 
worden besteed in de armenzorg (het Armenland van 
Ruwiel, in het noorden van Portengen-Noordeinde; 
wat daarvan resteert is thans een natuurreservaat met 
die naam) 

banwerk: oeververdediging, zoals beschoeiing of talud 
bergspan: raamwerk, bestaande uit vier, vijf of zes 

lannen (voor een vier-, vijf- of zeshoekige hooiberg), 
dat buiten om de bergroeden is gelegd en met een 
vitijzer aan iedere roede is bevestigd; vormt de draag
constructie van het dak van de hooiberg 

bleskoppie: meerkoet (Fulica atra) 
boereboon: tuinboon (Vicia f aba); zie ook: platte peter 
bontje: kuifeend {Aythyafuligula) 
booi: bode, vrachtbode; zoals bij veel namen van beroe

pen het geval was, ook als bijnaam gebruikt (Kees de 
booi) 

booiem: bodem ('k zie de booiem van d'aarpelkist al) 
boter, gele: grasboter, zomerboter 
boter, onopgemaakte: boter zoals die uit de karn kwam, 

nog voordat ze in een bepaalde vorm was gekneed 
boter, witte: hooiboter, winterboter 
bouwman, bouwboer: akkerbouwer 

boven: (1) op verre afstand (de bovengrens van een stuk 
land: de grens aan de zijde die het verst van de spre
ker verwijderd is; de koeien lopen boven: op weiland 
aan de overzijde van de plas); tegenstelling: beneden; 
(2) oosten (een bovenwind: een gure, droge oost- of 
noordoostenwind; een bovenlander: Duitser) 

breekebeen: grote paardestaart of holpijp (Equisetum 
fluviatile), plant in vochtige weilanden en tuinen en 
aan slootkanten; kinderen spelen er graag mee omdat 
de stengel gemakkelijk in leden uit elkaar te halen en 
weer in elkaar te schuiven is (de spontane ontwikke
ling van de taal is een doorlopend proces: tegenwoor
dig spreken kinderen ook van een legoplant!) 

bunboot: roeiboot van visser waarin ongeveer in het mid
den een bun was ingebouwd. Deze bun bestond uit 
twee verticale wanden, vastgemaakt aan de beide 
zijkanten en de bodem van de boot, waardoor een bak 
van ruim 40 centimeter breed ontstond, aan de boven
kant afgesloten door een horizontaal dak met een los 
deksel waarin een ruitvormig gat was uitgezaagd; 
binnen de bak waren in de bodem en zijkanten van de 
boot gaatjes geboord, waardoor het bunwater tijdens 
het varen automatisch werd ververst 

burenavond: ontvangst waarbij alle omwonenden binnen 
een ruime straal rond de eigen woning op visite wor
den gevraagd, veelal op een winteravond, gezamen
lijk of buur voor buur 

dampeg (in weerkunde): nevelig; (van paard): kortade
mig 

dienen: als dienstbode werkzaam zijn 
dikkoppie, donderkoppie: kikkervisje 
doel (vooral als mv: doelen), sigaar: vrouwelijke bruine, 

sigaarvormige bloeiwijze van de lisdodde 
dol, dolle: volgeling van de Doleantie; dollen (zn, mv): 

Dolerenden, gereformeerden (tot in de jaren 1920 in 
Tienhoven e.o. in gebruik, evenals de schimpscheut: 
liever gek dan dol) 

Draai: (Nieuwer) Ter Aa; van deze streeknaam is gebruik 
gemaakt in de naamgeving van het sportclubhuis 
Draaipunt 

Drabos: Ter Aa-Bos (vroeger een stuk bosgebied in het 
noordwesten van de gerechtsheerlijkheid Oud Aa) 

drukken (ww): op de oever lopend met een dwars in een 
boerenschouw gestoken vaarboom het vaartuig voort
duwen; ook: bomen (ww) 

egelgras: egelboterbloem of vuurranonkel (Ranunculus 
flammula) 

evenaar: trekboom van een wagen waaraan twee paarden 
gespannen worden 
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fieselemie: gezicht, gelaatsuitdrukking, fysionomie (voor
al in afkeurende zin: mot je een hengst voor je fiese
lemie hebben: een klap op je gezicht krijgen) 

flens: influenza ("Als Jans maar géén 'flens' krijgt; zoo 
noemt hier de Burgerman 'influenza'": Kees Dudok 
de Wit in een brief aan Franz Engelmann, 17 nov. 
1905) 

fleur: visgereedschap waarmee in de winter via een bijt 
in het ijs gevist kon worden; bestond uit een circa 20 
centimeter lang wilgetakje (lang genoeg om risico
loos dwars over de bijt te worden gelegd) met onge
veer halverwege een zijtakje van zo'n 5 centimeter; 
aan de tak werd 21 meter vissersgaren bevestigd met 
aan het uiteinde een haak voor het vastmaken van een 
aasvisje; het grootste deel van het garen werd in de 
mik tussen tak en zijtak geklemd, zodat het aasvisje 
maar een beperkte zwemafstand had maar een snoek 
die toehapte door het uitrollen van het garendotje uit 
de mik de kans kreeg om een stukje weg te zwemmen 
en dan te gaan "staan" om de prooi verder te verorbe
ren (en zo zichzelf definitief aan de lijn te slaan) 

gebbe: groot Y-vormig schepnet dat door een (beroeps)-
visser vanuit zijn roeiboot horizontaal door het water 
werd bewogen voor het vangen van grote aantallen 
aasvisjes (bijv. ten behoeve van het vissen met 
dobbers) 

geer: akker die aan een of aan beide lange zijkanten 
schuin loopt 

geleggen: het opleggen of stapelen van het aangevoerde 
verse hooi in een hooiberg (het hooi is gelaagd: alle 
hooi van het seizoen is in de hooiberg; hij laagt goed, 
hij is een lagersbaas: hij doet het geleggen tot volle 
tevredenheid) 

glazen: vensterruiten (standaardbepaling in oude huur
overeenkomsten: de glazen welke door de huurder of 
de zijnen mochten worden gebroken weder ten zijnen 
koste in vorige staat laten herstellen) 

griet: grutto {Limosa limosa) 
groenwouter: groene kikker (Rana esculenta); gehoord in 

Breukeleveen 
gruppelen (ww): de gruppels (greppels) in het boeren

land herstellen, zodat overtollig oppervlaktewater 
goed kon worden afgevoerd naar de sloten (die men 
van tijd tot tijd eveneens moest schonen = sloten, ww) 

gunne end: andere eind (hij komt van 't gunne end van 
Breukeleveen) 

halfies: kleinere eendensoorten (bijvoorbeeld talingen, 
kuifeend), die de kooiker of jager in vergelijking met 
de wilde eend bij de poelier maar ongeveer de halve 
prijs opbrachten 

hanekam: (1) kleine of gele ratelaar (Rhinanthus crista-
galli), gevreesd onkruid in hooilanden en tuinen; 
(2) krabbescheer of kaarde 

heef: handwerktuig waarmee men de kap van een hooi
berg per roede omhoog kon krikken of kon laten 
zakken 

heilige land, het: Kockengen, dat in de omgeving als 
nogal orthodox werd beschouwd 

heremoes, heermoes: akkerpaardestaart (Equisetum 
arvense) 

hondsgras: kweek (Triticum repens); honden eten dat 
gras graag wanneer ze zich ziekelijk voelen 

hooiraam: een soort houten lijst, bestaande uit een voor-
en achterberriehout en twee lange binten, die op een 
hooiwagen werd gelegd en aan de beide zijkanten 
buiten de wagenbreedte uitstak, zodat men zo veel 
mogelijk hooi kon opladen 

hooischouw: zie schouw (1) 
hoosklomp: van het hakgedeelte ontdane houten klomp 

die gebruikt werd om water uit een boot te hozen 
hoosschup: houten schep met hoge opstaande achterkant 

en naar voren geleidelijk lager wordende zijkanten, 
gebruikt in de turfwinning om de opgebaggerde 
modder uit de schouw op de oever van de legakker te 
gooien (daar ook wel boezemschup genoemd) en in 
de veehouderij om gier vanaf een gierkar over het te 
bemesten weiland te zwiepen (gierschup) 

huisman: boer, hoofd van het huisgezin; huismans
woning: (gewoonlijk een) boerderij 

hup: bijnaam voor iemand die mank liep (Dirk Hup) 
hutten (ww): jagen op eenden en meerkoeten in het 

plassengebied vanuit een in het water gebouwde 
U-vormige hut van takken en riet, die zo groot was 
dat de roeiboot verscholen binnen de U kon liggen; 
binnen een afstand van 40 meter werden verankerde 
houten lokeenden uitgelegd 

kaai, polderkaai: dijk, (niet berijdbare) kade langs een 
watergang 

kaarden (kaarten) vissen: krabbescheer of waterkaarde 
{Stratiotes aloides) uit het water halen; deze onder
gedoken of drijvende waterplant was in het verleden 
een zeer gewilde meststof, die met schouwen vol uit 
weteringen en andere rustige, ondiepe wateren werd 
opgehaald 

kaasbrik: lichte open paarde wagen op vier wielen, waar
mee de kaas van de boerderij naar de kaasmarkt of de 
kaashandelaar gereden werd 

Kalverstraat: waterweg tussen de Kievitsbuurten en de 
Vijfde en Vierde Plas, waarlangs kleine percelen land 
liggen die alleen over water bereikbaar zijn, reden 
waarom de boeren daar vroeger alleen jong rundvee 
(m.n. kalveren) lieten grazen, waarnaar ze niet inten
sief hoefden omkijken 

kan: liter 
keel: trechtervormig netwerk, naar het eind toe nauwer 

wordend, aangebracht binnen een in de visvangst 
gebruikte fuik 

kelderzog: pissebed 
kezze: schepnet van ruim een halve meter wijd dat bij het 

ophalen van wargarens onder de grote vissen werd 
gehouden om te voorkomen dat deze op het laatste 
moment alsnog ontkwamen (voor kleine vissen was 
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Afb. 1 - 8. Kaasmaken op de boerderij omstreeks 1800. In Afb. 1 schenkt een boerin (a) melk uit een tobbe door een zeef (b) die op 
twee over de weiketel (c) liggende latten staat. In het stenen fornuis (d) staat een tweede welketel (c) waarin de melk wordt opge
warmd. In de wringkuip (f), gevuld met gestremde melk, staat een roerstok (g). Op een houten tafeltje (h) staat een potje met lebbe-
stremsel. Links op de vloer staat een weMoot. In Afb. 2 kneedt een boerin (a) in de wringkuip (b) het gestremde kaasrundsel. 
Afb. 3. Als het kaasrundsel door het lebbestremsel op de gewenste dikte is gebracht, legt de boerin (a) een kaasdoek of wringdoek (b) 
in de wringkuip. Daarop giet ze het gestremde kaasrundsel, waarna de doek wordt dichtgeknoopt. 

Afb. 4. De kaasdoek 
met het kaasrundsei 
wordt op een berrie ge
legd die op de wring
kuip ligt. Door krachtig 
duwen door de licha
melijk sterkere boer 
wordt de wei er uit ge
perst. In Afb. 5 wordt 
bij een stijl (a) in de stal 
onder een dwarsklamp 
(b) een plank (c) over 
de wringkuip met berrie 
en kaasdoek met rund-
sel gelegd, waarop de 
boer (d) het persen 
voortzet; dit is een zo
geheten kaaswip. In 
Afb. 6 treedt de boer 
(a) in een tobbe (b) het 
deeg nog wat vaster. In 
Afb. 7 doet de boerin 
(a) de weke kaas in de 
kaasvorm (b) die op 
een tafeltje (c) staat, 
samen met doosjes (d) 
met bijmengsels (bijv. 
komijnzaad) en doet 
zij de deksel (e) op de 
kaasvorm. In Afb. 8 zijn 
deksel, kaasvorm en 
de bodem daarvan in 
meer detail te zien. De 
gevulde en afgedekte 
kaasvorm wordt ten
slotte onder een kaas-
pers geplaatst. (Bron: 
J. Ie Francq van Berk-
hey, 1811. Natuurlijke 
Historie van Holland, 
deel 9. Het rundvee. 
P.H. Trap, Leyden.) 
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dat niet nodig omdat die met kop en kieuwdeksels in 
een maas vastzaten) 

kib, zie kub 
kievitsbloem: pinksterbloem (Cardamine pratensis) 
Kikkerfort: vroeger de volksnaam voor een stuk land 

nabij de Galgerwaardse Brug; thans de naam van het 
overdekte zwembad in Breukelen-dorp 

kloeten (ww): staande op een vaartuig dat met een vaar-
boom voortbewegen 

klutsen: (1) op het bord dooreen roeren van de bestand
delen (bijv. aardappelen, groente, vlees, jus) van een 
warme maaltijd, prakken; (2) roeren van een rauw ei 
met bijvoorbeeld suiker en een scheutje cognac 

knoot: geknotte boom (willegeknoot: knotwilg) 
knutten: kleine, meestal in zwermen optredende steek-

mugjes, algemeen in waterrijke omgeving 
kodde: vissersgereedschap gebruikt door Breukeleveense 

en Loosdrechtse beroepsvissers bij het vissen met 
wargarens; een enigszins klokvormige houten trech
ter vastgemaakt aan het dikke eind van een rechte 
stok; door met forse stoten de kodde schuin de diepte 
in te duwen kwam lucht naar boven borrelen waarvan 
de vissen zodanig schrokken dat ze in de richting van 
de rondom aangebrachte wargarens vluchtten, waar 
ze in de mazen vast bleven zitten 

koei: koe 
koet: meerkoet (Fulica atrd) 
koffiebloem: zwanebloem {Butomus umbellatus) 
kokmeeuw: kapmeeuw (Larus ridibundus) 
kombofje: houten klompenhok met hooguit enkele 

vierkante meters vloeroppervlak, waarin ook gekookt 
en enig vuil keukenwerk gedaan kon worden, ge
plaatst voor de buitendeur van de keuken (vergelijk: 
kombuis: scheepskeuken) 

kousenzak: marskramer of venter met manufacturen e.d.; 
ook als bijnaam (Kees de kousenzak) 

krep: krib 
kub, kubbe, kib: in de beroepsvisserij op de plassen 

gebruikt klein model fuik, met maar één keel (aan 
het begin) en met hoepels van slechts 20 centimeter 
middellijn, die aan het uiteinde van een gewone 
fuik (met drie of vier kelen) werd bevestigd; bij het 
binnenhalen van de vangst hoefde dan alleen maar de 
kub in de roeiboot van de visser te worden gehaald 
om te worden geleegd 

kwakel: smal en hoog bruggetje over een sloot, waar 
hooischouwen onderdoor kunnen varen 

kwakkel: kwartel (Crex crex) 
lammen (ww): het werpen van een jong door een schaap 

(de ooi is aan het lammen) 
lammen (i.p.v. lammeren): mv van zn lam, jong van het 

schaap 
lan: vierkante balk als onderdeel van een bergspan; aan 

het ene einde is een vierkant gat uitgehouwen (het 
oor), aan het andere eind een plat gedeelte uitge
stoken (de pen); de pen van de ene lan werd in het 

oor van de volgende gestoken en zo verder, tot een 
vierkante, dan wel vijf- of zeshoekige span was ont
staan; in het door het oor heen stekende eind van de 
pen werd een ijzeren spaak gestoken om te voor
komen dat de bergspan uiteen kon vallen 

lege lap: kavel (lap) grond, of een aantal aaneengesloten 
kavels, binnen een buurtschap met lintbebouwing, 
waarop geen woon- of bedrijfsbebouwing stond 

legge (ww): aanleggen (een pad of een steiger legge) 
lieslaarzen: tot aan het kruis reikende laarzen, vooral ge

bruikt bij het vanuit een schouw met de baggerbeugel 
veenmodder trekken 

lodijk, looydijk: oorspronkelijk een boomrijke dijk, later 
gewoon de naam van een plattelandsweg. Niet te ver
warren met looyersdijk: weg waaraan de leerlooiers 
woonden en werkten 

meent: land in gemeenschappelijk bezit; in het veen
gebied, waar de grond al bij de ontginning werd ver
deeld, vooral kaden met bijbehorende bermen (bijv. 
de Meent die oorspronkelijk van west naar oost dwars 
door het agrarische gebied van de ontginning Breuke-
leveen liep en later de grens was tussen Noordelijke 
en Zuidelijke Kievitsbuurt alsmede tussen Vierde en 
Vijfde Plas) 

meuie: tante; stond soms vóór de naam (meuie Antje), 
soms er achter (Trijntje meui) 

modderen: baggeren, modder of slik uit een watergang 
halen 

moddergas: moerasgas 
modderig (van smaak): die aal is modderig 
moeraszwaluw: zwarte stern (Chlidonias niger) 
molle (ww): kapot maken (hij het z'n klomp gemold) 
mollebonen: geroosterde (witte) bonen, eertijds een po

pulair snoepgoed 
muizenvafk: buizerd (Buteo buteo) 
neffens: naast (neffens 't huis), benevens (2 bewoonders 

neffens de knechte en de meide) 
nootturf: nooddruft, dringende behoefte (de diakenie 

lenigde de ergste nootturf: de diaconie voorzag in de 
dringendste levensbehoeften) 

ontrent: omstreeks (ontrent 30 mense), inzake (ontrent 't 
zanden van de weg) 

ooshout: trekboom van een wagen waaraan één paard ge
spannen wordt (zie ook: evenaar); niet te verwarren 
met een lamoen (U-vormige boom waar een paard 
tussen loopt) 

opstalen: geel worden van het gras onder een hoop hooi 
paardewagen: door een paard getrokken rijtuig 
paddegras: greppelrus (Juncus bufonicus), plant die voor

al groeit op vochtige, zure bodems en in poelen waar 
veel kikkers en padden worden aangetroffen; de 
boeren achtten dit gewas schadelijk voor het vee 

papenstoel, papenkruid: paardebloem (Taraxacum offici
nale) 

perkoen, perkoel: uit perkoenpalen gemaakte oever
bescherming 
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permissiebriefje: vergunning aan een beroepsvisser om 
op de plassen te mogen vissen 

pispotje: haagwinde (Convolvulus sepium) 
platte peter: tuinboon {Vicia faba); gehoord in Portengen 
plomp: sloot (in de plomp vallen) 
poelepetaat: tamme parelhoen, een gedomesticeerde on

dersoort van het helmparelhoen (Numida meleagris), 
op boerderijen gehouden als sier- en vleesvogel 

polderboom, polderstok, ponterstok: lange rondhouten 
stok met inkervingen nabij de beide uiteinden, die in 
de lengterichting bovenop een volgeladen hooiwagen 
werd gelegd en met touwen aan de bak van de hooi
wagen werd vastgebonden, dit alles om tijdens het 
transport verlies van de hooilading tegen te gaan 

pottenschipper: handelaar in glas- en aardewerk die met 
een schuit vol koopwaar zijn klanten langs ging 

puingras: kweek (Triticum repens) 
raai, rade, rading: grens, grensscheiding (in het bijzonder 

met Gooiland: Hollandse Rading, Biltse Rading) 
rijs: rijshout 
scheepmakerij: scheepswerf waar aanvankelijk vooral 

vaartuigen voor boeren en vissers werden gebouwd 
en gerepareerd, later omgeschakeld naar jachtwerf 

scheer: barbier; kwam op zaterdag en desgewenst ook 
halfweeks bij de mannen aan huis om ze daar te 
scheren en zo nu en dan ook te knippen; zijn beroep 
werd soms ook zijn bijnaam (Arie Scheer in Breuke-
leveen/Tienhoven, Jaap Scheer in Nieuw-Loosdrecht) 

schouw: (1) platboomd vaartuig zonder roer of kiel, met 
volkomen gelijke voor- en achterzijde; werd behalve 
voor het vervoer van turf (turfschouw) ook veel 
gebruikt voor het transport van mest, hooi (hooi-
schouw) en vee (vooral door boeren die over land 
moeilijk bereikbare weiden gebruikten) en voor 
andere agrarische doeleinden (uitbreiding van de 
tekst bij Van Veen); met stoelen er op geplaatst ook 
vaak gebruikt voor de periodieke schouw (zie 2); 
(2) inspectie vanwege het waterschap of polder-
bestuur van de onderhoudstoestand van de wegen en 
vaarwateren 

schouw leggen, te -: droog hooi op het hooiland gereed 
leggen voor afvoer met een schouw 

slaai: sla 
smots: dooreengeprakt warm voedsel 
spinaat: spinazie 
stee: hofstede, boerderij 
stekels, deissels: distels (deissels steke: met een soort 

kleine spa aan een lange steel distels met wortel en al 
verwijderen, bloten; deissels trekke: met een stekel
trekker [knijper met onderaan een getande bek] 
distels uit de grond trekken) 

stik: gepunte stok, om in de grond te worden gestoken, 
met nabij het andere uiteinde een inkeping over de 
gehele omtrek, voor het strak vastmaken van een 
touw (de geit staat aan een stik) 

stikijzer: brede, vijfhoekige, scherpe spade met een korte 

steel en een breed dwarshout waarmee in het op de 
legakkers te drogen gelegde veen de turf werd afge
stoken 

stootvalk: boomvalk (Falco subbuteo) 
strooi: stro 
strijken: tijdens het vissen met een roeiboot achteruit 

roeien om netten te kunnen ophalen 
taptemelk: afgeroomde melk 
teems: melkzeef, oorspronkelijk gemaakt van een brede 

berkenhouten hoepel en een uit paardenhaar gevloch
ten zeefdoek, bedoeld om haarstoppeltjes, grasjes e.d. 
uit de melk te verwijderen 

tent: op het erf of in de tuin geplaatst houten huisje waar
in een tbc-patient moest kuren, dag en nacht, zomer 
en winter. Het was op een onderstel draaibaar, aan 
drie zijkanten dicht en had aan de vierde, grootste 
zijde dubbele deuren waarin voor de frisse lucht 
horregaas was gespannen (hij moest vier maanden in 
de tent liggen; synoniem: in de wees liggen) 

toffels: pantoffels 
toko: kruideniers winkeltje; term die duidelijk afkomstig 

is uit het Maleis, maar hier in brede kring werd ge
bruikt, mogelijk omdat enige buurtwinkeltjes gerui
me tijd zo heetten (Breukeleveen, Rooie Dorp van 
Breukelen) 

torftig: behoeftig 
tree, mv treeje: trede, treden (van trap) 
treedje, karntreedje: in de huishoudelijke boterbereiding 

een door de deksel (roomdeksel) van de karnton of 
karnpot gaande spil de karnstok) met onderaan een 
horizontale ronde schijf met gaten (de karnschijf of 
druif), die op en neer werd bewogen door de te 
karnen melk of room 

turfmot: turfmolm 
turfschouw: zie schouw (1) 
turven (ww): het tellen van de turf 
varken: zaaddoos van de gele plomp (Nuphar luteum); 

was zeer gewild als kinderspeelgoed, speciaal wan
neer vier dunne stokjes of luciferhoutjes als pootjes 
daarin waren gestoken 

veenbaas: werkgever in de turfwinning 
veender: iemand die turf laat produceren 
veenman: arbeider in de turfwinning 
verkampen: vee naar een ander perceel weiland brengen, 

verweiden 
verlaat: sluis 
vierroeier: hooiberg waarvan de kap rust op vier roeden 

of palen 
vitijzer: aan de binnenzijde in de hoeken van een 

bergspan bevestigde en om een roede van een hooi
berg heen liggende beugel, ongeveer kwartrond of 
-vierkant met afgeronde hoeken (afhankelijk van de 
vorm van de bergroede); zo gemaakt dat het vitijzer 
losjes over de roede kon schuiven als men de kap van 
de hooiberg hoger of lager wilde zetten, en strak 
dicht om de roede heen kon worden gesloten als de 
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,; 

Afb. 9. Het opladen van te voer gelegd hooi op een 
wagen met een dissel (foto P.B.A. Smits, vóór 1940, in 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

bergkap op de gewenste stand stond; de bergspan 
rustte dan bij iedere bergroede op een door een gat 
(één van een reeks gaten) in de roede gestoken 
ijzeren spaak 

voer: wagenlast (bijvoorbeeld een voer hooi of stro) 
voer leggen, te -: droog hooi op het hooiland gereed 

leggen voor afvoer met een hooiwagen 
volgens: vervolgens; dien volgens: dientengevolge 
vork, de vork aan de steel (i.p.v. in de steel) 
vreemde: iemand die van elders komend zich in de streek 

(in het bijzonder op het platteland) had gevestigd en 
zich daar (vaak niet doelbewust) in taal, kleding, 
gewoonten in meer of mindere mate onderscheidde 
van de autochtone bevolking; een "vreemde" bleef 
men in de ogen van de gevestigde bevolking heel 
lang, zo niet levenslang 

wargarens: lange rechte stukken visnet met een breedte 
van 1,5 meter, gebreid van dun naaigaren (ook wel 
van linnen of zijde) en omzoomd door een met vis
serskatoen vastgemaakte stevige lijn; aan de boven-
lijn zat een groot aantal kurkjes, om het geheel verti

caal in het water van de grote veenplassen (Breukele-
veen, Loosdrecht) te kunnen laten "staan" (met de 
onderlijn zachtjes op de bodem rustend), en aan de 
beide uiteinden van de bovenlijn lussen met een 
lengte van 30 centimeter, waarmee de ene "bos" war
garens aan de volgende kon worden vastgemaakt; 
tenslotte werd de laatste lus van de laatste "bos" vast
gemaakt aan de eerste lus van de eerste "bos", zodat 
een flink oppervlak van de piasbodem was ingesloten 
en de vis die zich daarbinnen bevond met een kodde 
de netten in kon worden gejaagd 

waterkip: waterhoentje (Gallinula chloropus) 
weit (zn): tarwe (2 bunder weit, 3 zakken weit) (niet 

alleen in samenstellingen, zoals Van Veen schrijft) 
werf: erf (niet alleen boerenerf, ook bij burger- of 

arbeiderswoning) 
wije, weye: oud-Breukeleveens voor plas, meer (vissen 

op 't wije); vergelijk Belter Wijde en Beulaker Wijde 
(Overijssel) 

zandduiker: fuut 
zanden: een kapotgelopen of -gereden weg met zand 

weer vlak maken 
zeiken: stortregenen uit een egaal grijsgrauwe lucht; 

zeikbui (het harde regenen wil maar niet ophouden), 
zeiklucht, zeikregen, zeikweer 

zelfkazer: boer/boerin die zelf, op het eigen melkvee
houderijbedrijf, kaas maakt 

zod: moerassig, vaak met riet en soms ook struiken be
groeid, voor de mens onder normale omstandigheden 
moeilijk begaanbaar land (andere omschrijving dan 
bij Van Veen) 

zodhut: in de zod gebouwde rieten schuilhut, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt als verblijfplaats van 
onderduikers 

zoetemelk: niet afgeroomde melk; tegenstelling: tapte -
melk 

zogdijk: verhoogd looppad door een moeras; zog is 
etymologisch verwant aan zuwe. De Zogdijk: oude 
naam voor de Scheendijk, de westelijke grens tussen 
Breukelen-Proostdij en het Breukeleveen 

zooi, graszooi, mv zooie: zode, graszode 
zooi: bende, rotzooi (wat een zooitje) 
zuwe: wetering, dan wel de smalle dijk naast een wete

ring, vooral in (voormalig) moerassig land 
zwieren: schoonrijden op de schaats, alleen of met een 

partner (paarrijden, naast elkaar, elkaar vasthoudend, 
of samen met de handen aan één stok) 

Lezers die verbeteringen op deze lijst weten of nog 
andere woorden en uitdrukkingen kennen die ooit 
in ons gebied gebruikt werden, wil ik dringend 
vragen om die aan mij te melden. Wanneer de 
mensen van nu er niet voor zorgen dat ze genoteerd 
worden, gaan ze voor eeuwig de vergetelheid in! 
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De vlag van de Gemeente Kockengen 
(1962 -1988) 

Wout Hoogendoorn 
Ooievaarsbek 34, 3621 TG Breukelen 

Het gebruik van een vlag is eeuwenoud. Al in de 
vroegste tijden waren bepaalde tekens in gebruik, 
die werden neergezet of meegedragen om de ver
bondenheid met een vorst, land of volk of de saam
horigheid van een groep te demonstreren. Assyriers, 
Egyptenaren en joden gebruikten daartoe vlagge
tjes, meestal aan een speer bevestigd, evenals de 
Griekse stadstaten en de Perzische koningen. Ro
meinse legeronderdelen droegen een stok met zich 
mee met een plastisch uitgevoerde adelaar en daar
onder soms gekleurde linten of een aan een dwars-
stok bevestigd éénkleurig doek. 

In de Middeleeuwen hadden de ridders vaantjes 
aan hun lans als voorlopers van de latere grotere 
vlaggen. Aan zijn banier kon men zien met welke 
ridder men te maken had. Grote vlaggen als herken
ningstekens van legerafdelingen hadden voor de 
herkenbaarheid een zodanige afmeting dat die niet 
door één man gehanteerd konden worden. Ze wer
den op een kar gemonteerd vervoerd. 

Ook in de scheepvaart werd toen al van vlagge
tjes en vlaggen gebruik gemaakt. De vlag was een 
teken dat aangaf waar men vandaan kwam en welke 
bedoelingen men had. Of ze deed dienst als sym
bool: bijvoorbeeld de witte vlag als vredesvlag. 
Ook worden diverse vlaggen gebruikt om iets te 
vertellen of te vragen: de seinvlaggen. Ondanks 
alle moderne communicatiemiddelen wordt in de 
scheepvaart nog steeds volop gebruik gemaakt van 
seinvlaggen; de letter H geeft bijvoorbeeld aan dat 
er een loods aan boord is en de letter P dat het schip 
op het punt staat te vertrekken. Op de grote rivieren 
is vaak een blauwe vlag of bord te zien, hetgeen wil 
zeggen dat de linkeroever wordt aangehouden. Ver
der werd er bij de verschillende legeronderdelen 
steeds meer gebruik gemaakt van vlaggen. Tenslot
te hebben we natuurlijk onze nationale vlag, de 
driekleur. 

De nationale vlag 
Vóór 1795 is er veelvuldig geharrewar geweest 

over rood-wit-blauw (de vlag die vanaf de 17de 
eeuw steeds vaker werd gevoerd door de Republiek 
der Verenigde Nederlanden) of oranje-wit-blauw 

(de Prinsenvlag, bekend vanaf minstens 1572). Het 
Prisma Vlaggenboek en de publicaties van vlaggen-
deskundige KI. Sierksma geven hierover uitvoerige 
informatie. De patriotse Bataafse Republiek keerde 
zich tegen Oranje en nam in 1796 de driekleur aan 
in rood-wit-blauw. Tijdens de inlijving van ons land 
bij Frankrijk (1810 - 1813) was de Franse vlag ook 
voor ons de nationale vlag. 

Meteen na het herstel van de nationale soeverei
niteit die volgde op de afloop van de Franse Tijd, in 
1813, herstelde Amsterdam het rood-wit-blauw, 
voorzien van een oranje wimpel of strik, omdat het 
volk oranje wilde zien. Deze driekleur wordt als na
tionale vlag gebruikt vanaf 1814, maar tot een wet
telijke vaststelling kwam het niet. Officieel gezien 
is deze rood-wit-blauwe vlag pas sinds 1937 echt 
onze nationale vlag. Koningin Wilhelmina heeft dit 
toen per Koninklijk Besluit laten vastleggen. 

Plaatselijke vlaggen waren in de periode tussen 
het begin van het Koninkrijk der Nederlanden 
(1815) en het einde van de Tweede Wereldoorlog 
(1945) min of meer taboe; het was niet netjes om 
een andere vlag te gebruiken dan de nationale vlag, 
want de versterking van het nationaal bewustzijn 
kwam toen op de eerste plaats. Na de Tweede 
Wereldoorlog, toen men heel anders aankeek tegen 
nationalisme, is het gebruik van vlaggen enorm toe
genomen: reclamevlaggen, verenigingsvlaggen en 
vele andere. 

De vlag van Kockengen 
Het ontstaan en het gebruik van officiële provin

ciale en gemeentelijke vlaggen is van nog recenter 
datum. Zo werd de vlag van de Provincie Utrecht 
pas op 15 januari 1952 door Provinciale Staten 
vastgesteld. De officiële gemeentevlaggen zijn 
daarna gekomen, rond 1960. 

Het was niet toevallig dat er beginjaren '60 zo'n 
behoefte ontstond aan eigen gemeentevlaggen. In 
1962 vierde Nederland op grootse wijze het zilve
ren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins 
Bernhard. Reden om uitbundig te vlaggen, met de 
nationale driekleur natuurlijk, maar ook met een ei
gen gemeentevlag. Veel gemeenten lieten toen dan 
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Afb. 1. Het centrum van Kockengen, gezien vanaf de toren van de Hervormde kerk, oktober 1985. Aan het toenmalige 
gemeentehuis hangt de Kockengense gemeentevlag uit. (Foto Gijs Boekelo, in Foto-archief voormalige Gemeente 
Kockengen.) 

ook hun vlag ontwerpen. 
In Kockengen leek dat niet nodig, omdat het 

toenmalige gemeentebestuur er van uit ging reeds 
een eigen vlag te hebben. Sinds 1938 was er een 
vlag die soms als zodanig dienst deed. Deze vlag 
bestond uit drie horizontale banen, rood, wit en 
geel, met in de linker bovenhoek het gemeente-

wapen van Kockengen, dat blauw was met 3, 2 en 1 
gele schuinkruisen. 

In 1962 deed vlaggendeskundige Sierksma een 
onderzoek naar de gemeentevlaggen. Daarbij stelde 
hij vast dat de Kockengense vlag van 1938 geen ge
meentevlag was, maar een zogenaamde defileer-
vlag. Een dergelijke bijzondere, provisorisch ver-
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vaardigde vlag was in 1938, tijdens het 40-jarige re
geringsjubileum van Koningin Wilhelmina, aan alle 
Utrechtse gemeenten uitgegeven. Elke gemeente 
kon zich zodoende tijdens het défilé herkenbaar 
presenteren. Alle vlaggen van gemeenten uit de 
provincie Utrecht waren rood-wit-geel, met in de 
"broektop" (links bovenaan) het eigen gemeente-
wapen. 

Het gevolg van deze uitspraak van Sierksma was 
dat Kockengen in 1962, bij het 25-jarige huwelijks
feest van Koningin Juliana en Prins Bernhard, geen 
eigen gemeentevlag had. Na deze, wellicht teleur
stellende, ontdekking besloot het gemeentebestuur 
om op het aanbod van de heer Sierksma om geheel 
belangeloos een ontwerp te maken, in te gaan. Hij 
had dit reeds voor veel gemeenten in Nederland 
gedaan. 

De gemeenteraad van Kockengen nam op 23 ok
tober 1962 het voorstel voor een eigen vlag aan. In 
het raadsbesluit werd de vlag nauwkeurig omschre
ven: "Een blauwe vlag met 3, 2 en 1 gele schuin-
kruisen, geplaatst in de zin van de lengte der vlag". 
Drie kruisen staan aan de stok van de vlag, twee in 
het midden en een in het uitwaaiende deel. De Hoge 
Raad van Adel, een college dat niet alleen adviezen 
geeft over adelszaken, maar ook de rijksoverheid, 
de gemeenten en de provincies adviseert aangaande 
wapens, vlaggen en emblemen, had met het voorge
stelde dundoek geen moeite. Deze gemeentevlag is 
tussen 1962 en 1989 veelvuldig bij allerlei gelegen
heden gebruikt. 

In Nederland wordt doorgaans bij het ontwerp 
van de gemeentevlag het plaatselijke wapen als 
voorbeeld genomen. De gemeentelijke wapens zijn 

vaak al eeuwen oud en de kleuren en symbolen 
horen als het ware bij de gemeente. Ingewikkelde 
figuren en letters worden weggelaten om zodoende 
de vlag zo eenvoudig mogelijk te houden. 

De heer Sierksma ging in 1962 ook volgens deze 
richtlijnen te werk. Hij ontwierp de vlag door zo 
dicht mogelijk bij het gemeentewapen te blijven. 
Het wapen was duidelijk en eenvoudig; hij draaide 
het een kwart slag om en bracht dat over op het 
doek. Aldus was de hierboven al beschreven 
gemeentevlag geboren, een vlag die door zijn een
voudige maar kenmerkende patroon van verre te 
herkennen was. 

Een gemeentevlag mag door iedereen gebruikt 
worden, dit in tegenstelling tot het gemeentewapen. 
Het gebruik daarvan is uitsluitend voorbehouden 
aan het gemeentebestuur. 

Het wapen van Kockengen 
Hoewel nauw verbonden met de vlag, heeft het 

wapen van Kockengen een heel andere geschiede
nis. Het eerste officiële gemeentewapen van Kock
engen werd op 11 september 1816 door de Hoge 
Raad van Adel afgegeven (zie Afbeelding 3). 

Op 25 augustus 1942 werd het wapen aangepast. 
Een nieuw wapen was toen nodig omdat enkele 
maanden eerder de Gemeente Laag-Nieuwkoop 
bij Kockengen was gevoegd. Laag-Nieuwkoop had 
geen eigen wapen, zodat in 1942 het nieuwe, geza
menlijke wapen aldus werd vastgesteld: "Zes St. 
Andrieskruisen van goud, drie, twee en een, in 
lazuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 
drie bladeren en twee paarlen." 

Het wapen van 1816 had geen gouden kroon. 

Afb. 2. Het gemeentehuis van 
Kockengen met de officiële 
gemeentevlag, in 1988. Op de 
voorgrond tonen Mark de Bruin 
en Niels Sondij de uit 1938 da
terende defileervlag van Kock
engen met wimpel. (Collectie 
van de schrijver.) 
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V A N W E G E D E N K O N I N G . 

D E H O O G E R A A D V A N A D E L , gebruik makende van de mast aan 

denzelven verleend, bij besluit van den io'"° Februari] 1 8 1 6 , bevestigt bij 

^ /_, ^CA^/^ißC-Zl^. dezen œi/ /£• ^,x^„. <ï f*~*-

ingevolge het, door >-£A-*^- gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende Wapen : 

-j* 
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XXX 

Gedaan in 'SGHAVENHAGE den S?/r m^niä^/u- ^ï?s<ï 

J5.. <&WC*2 t'-^s- ./•r*%:Z&'/Zs<^2,/i 

TER ORDONNANTIE VAN DEN IIOOGEN RAAD-

Secretaris. 

Afb. 3. Oorkonde van de Hoge Raad van Adel van 11 september 1816, waarbij Kockengen koninklijke goedkeuring 
kreeg om een gemeentewapen te voeren, "zijnde van lazuur, beladen met zes sautoirs, staande drie twee en een". 
Lazuur is de heraldische naam voor blauw. De zes Sint-Andrieskruisen zijn van goud, het heraldische woord voor geel. 
Goud en lazuur beschouwt men als koningskleuren, omdat ze ook voorkomen op het Nederlandse staatswapen. 
(Foto-archief voormalige Gemeente Kockengen.) 

Onduidelijk is hoe Kockengen ooit aan zijn wapen 
is gekomen. 

Een soortgelijk wapen komt voor bij de vooral 
in Gelderland woonachtige familie Van Cockingen. 
Afbeeldingen uit 1667 laten een schild zien met zes 
kruisen in dezelfde samenstelling als het wapen van 
Kockengen, maar in andere kleuren. Het is waar
schijnlijker dat deze familie zijn naam en wapen 
ontleende aan de gerechtsheerlijkheid Kockengen, 
dan dat Kockengen zijn wapen van hen zou hebben 
overgenomen. 

De vlag van Breukelen 
De vlag van Kockengen hield op gemeentevlag 

te zijn toen de oude Gemeente Breukelen en de 
oude Gemeente Kockengen samengingen in de hui
dige Gemeente Breukelen. In de eerste gemeente
raadsvergadering na de samenvoeging per 1 januari 
1989 besloot de Raad dat de naam, het wapen en de 
vlag van de nieuwe Gemeente Breukelen dezelfde 
zouden zijn als die van de oude Gemeente 
Breukelen. 

Deze Breukelse vlag is rechthoekig, met drie ge
lijke horizontale banen, boven blauw, midden geel, 
onder rood, en met twee blauwe Sint-Andries
kruisen op de middelste baan. 

Uiteraard mag de vlag van Kockengen nog wel 
gebruikt worden voor allerlei andere doeleinden. 
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De voormalige Gemeente Kockengen Cl) 
B. Barelds 

Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

In dit artikel zullen twee onderwerpen aan de orde 
komen: ten eerste, op welke wijze de Gemeente 
Kockengen in de loop der jaren haar vorm heeft 
gekregen, en ten tweede, in welke onderkomens 
(secretarieën) de administratie van de Gemeente 
Kockengen ondergebracht is geweest. 

Geschiedenis (algemeen) met betrekking 
tot gemeenten 

Het ontstaan van de Nederlandse gemeenten en 
dus ook van de Gemeente Kockengen dateert feite
lijk uit de Franse Tijd. 

Onder de Republiek der Verenigde Nederlanden 
had het platteland geen staatsrechtelijke bevoegd
heid. Het werd aanvankelijk in de gewestelijke 
staten vertegenwoordigd door de ridderschap. Later 
werd dit recht zelfs door de staten aan de ridder
schap ontzegd. Op de benoeming van de afgevaar
digden had het platteland geen enkele invloed. 

In de staten van de gewesten hadden de steden 
overwicht op de andere leden of standen (ridder
schap en geestelijkheid). Ze hadden het in feite in 
belangrijke mate voor het zeggen. 

De algemene landelijke zaken (voornamelijk fi
nanciën, buitenlandse zaken en het krijgswezen) be
hoorden tot de competentie van de Staten-Generaal. 
Hierin had elk van de zeven gewesten één stem. 
Eenparigheid van stemmen was vereist bij belang
rijke besluiten. Eén gewest kon dus een beslissing 
tegenhouden. Het zal duidelijk zijn, dat ook de gang 
van de landszaken in belangrijke mate door de 
steden werd beïnvloed. 

De stichting van de Bataafse Republiek (1795) 
bracht een radicale ommekeer in deze toestand. 
Haar staatsregeling, die van 1798, werd opgebouwd 
op de beginselen van de Franse Revolutie. Een van 
deze beginselen was "centralisatie". Voor het eerst 
werd nu ook gesproken van gemeenten (municipali-
teiten). Het vroegere verschil tussen steden en plat
teland verviel. De ver doorgevoerde centralisatie 
degradeerde de gemeentebesturen tot "administra
tieve lichamen ondergeschikt en verantwoordelijk 
aan het uitvoerend bewind". Voor de steden was 
deze overgang te groot. Gevolg: een nieuwe staats
regeling (van 1801). De hierin over de gemeenten 

handelende artikelen (73 - 76) kenden aan de ge
meenten autonomie toe (art. 74). Iedere stad, dis
trict of dorp moest het eigen gemeentebestuur 
inrichten onder goedkeuring van het departementaal 
bestuur. De centralisatie was - althans op papier -
verdwenen. 

De staatsregeling van 1805 was vrijwel gelijk 
aan haar voorgangster met betrekking tot de ge
meentebesturen. 

In 1806 werd de Bataafse Republiek vervangen 
door het Koninkrijk Holland. 

In 1810 werd ons land bij Frankrijk ingelijfd en 
op 1 maart 1811 werd hier de Franse gemeentewet 
van kracht. Ingesteld werden een conseil municipal 
(gemeenteraad) en een maire (burgemeester). 

Na de Franse Tijd maakten de grondwetten van 
1814 en 1815 weer onderscheid tussen steden en 
platteland. De samenstelling en bevoegdheden van 
de gemeentebesturen werden geregeld bij regle
ment. Voor de plattelandsgemeenten gold het regle
ment van 23 juli 1825. 

De grondwetswijziging van 1848 eiste regeling 
bij de wet van samenstelling, inrichting en be
voegdheden van de gemeentebesturen, rechtstreekse 
verkiezing, periodiek aftreden van de raadsleden en 
gemeentelijke autonomie. De gemeentewet kwam 
in 1851 tot stand en geldt heden ten dage nog, 
al is deze wet uiteraard sindsdien diverse malen 
gewijzigd. 

Grondgebied van de Gemeente Kockengen 
In de Vroege Middeleeuwen bestond het westen 

van de provincie Utrecht uit uitgestrekte, moeilijk 
toegankelijke, waterrijke veenwildernissen. Het 
dorp Kockengen was er toen nog niet. De ontgin
ning van de veenwildernissen ten westen van de 
Vecht en de Aa begon voor het einde van de 10de 
eeuw.1 Oukoop was de eerste ontginning in dit 
gebied, daarna het Maarssenerbroek en vervolgens 
Otterspoorbroek en Bij de Aa (later Oud Aa ge
heten). De eerste slag van de ontginningen in onze 
omgeving was hiermee voltooid. 

Daarna werd begonnen met de tweede slag, om
vattende drie gerechten ten westen van de Vecht: 
Kortrijk, Vijfhoeven en Gieltjesdorp, en twee ten 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 3, 1999 



117 

: 

:%Jz 

« • • H fü 
Afb. 1. Het gemeentehuis van Kockengen in 1915. V.l.n.r.: J. van Binsbergen (secretaris), John Plaizier (veldwachter), 
J. W. Kapper (ambtenaar ter secretarie), Piet Plaizier, B. Calissendorff (burgemeester), Mina Plaizier, mevrouw Plaizier. 

westen van de Aa: Portengen-Ruwielsgerecht en 
Portengen-van den Poelgerecht (later Portengen-
Nijenrodesgerecht genoemd)2. De derde slag van de 
ontginning bestond uit het gerecht Zuideinde van 
Portengen en in de vierde slag ontstond tenslotte 
in de loop van de 12de eeuw het gerecht Kockengen 
(oudste spelling Cockange, soms ook Kockangep 

Als gevolg van politieke twisten tussen het 
Graafschap Holland en het Bisdom Utrecht werden 
twee gescheiden afwateringskanalen gegraven, de 
Heycop en de Bijleveld. Deze kanalen hadden voor 
Kockengen eeuwenlang betekenis als vaarwater.4 

Bij het varen door Kockengen over de Bijleveld 
was het schippers verboden een zeil te gebruiken. 
De Wagendijk was namelijk niet zo heel erg breed. 
Mensen zouden door de giek van de weg kunnen 
worden geveegd.5 Het gedeelte van de Bijleveld in 
het dorp werd nog niet zo lang geleden gedempt. 
Voorjaar 1960 kregen de dempingswerken in de 
dorpskom hun beslag.6 

In het gebied van de uiteindelijke Gemeente 
Kockengen (1964 - 1988) bestonden eeuwenlang 
verscheidene gerechten. Tegen het einde van de 

18de eeuw was sprake van Kockengen-van de 
Haarsgerecht, Kockengen-Montfoortsgerecht, Kock-
engen-Lockhorstgerecht (in twee door Kockengen-
Montfoorts gescheiden delen), Spengen, Noordein
de van Portengen, Zuideinde van Portengen, Laag-
Nieuwkoop, Loefsgerecht van Ruwiel en Gieltjes-
dorp (zie Afbeelding 2a). Zoals hiervoor al ver
meld, kwam aan deze bestuurlijke eenheden een 
einde door het uitroepen van de Bataafse Republiek 
op 18 januari 1795. In 1812 na de Franse Tijd vond 
de definitieve vereniging van deze gerechten tot 
twee gemeenten, Kockengen en Laag-Nieuwkoop, 
plaats; deze gerechten hadden reeds één gerechts-
of ambachtsheer en één secretaris. Een uitgezonde
ring was Noordeinde van Portengen (Portengen-
Ruwiels), dat tot 1964 deel uitmaakte van de Ge
meente Ruwiel. Portengen-Nijenrodesgerecht was 
van 1815 tot 1857 een zelfstandige Gemeente 
Portengen en werd daarna aan Breukelen-Nijenrode 
toegevoegd.2 

Een wapen werd in 1816 aan de Gemeente 
Kockengen verleend. Het bestond uit zes andries-
kruisen (staande 3, 2 en 1) op een blauw veld. 
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Afb. 2. Kaarten van het gebied van de huidige Gemeente Breukelen, met de toen bestaande gerechtsheerlijkheden in 
1795 (a), en gemeenten na 1812 (b), na 1857 (c), en sinds 1989 (d). 

Afbeelding 2b toont de gemeentelijke indeling 
vóór 1857. In dat jaar vond een herindeling plaats. 
Het gevolg hiervan is te zien in Afbeelding 2c. Het 
territoir van de Gemeente Kockengen bleef daarbij 
ongewijzigd. 

In 1942 zijn de Gemeenten Kockengen en Laag-
Nieuwkoop opgeheven en samengevoegd tot een 
nieuwe Gemeente Kockengen. Deze situatie bleef 
zo tot 1 april 1964. Toen werden de voormalige Ge
meenten Ruwiel en Loenersloot opgesplitst tussen 
de Gemeenten Breukelen, Loenen en Kockengen. 

Per 1 januari 1989 gingen de oude Gemeenten 
Kockengen en Breukelen op in de huidige Gemeen
te Breukelen (zie Afbeelding 2d).7 

Onderkomens (secretarieën) voor het ge
meentelijk apparaat 

Gehuurde ruimte in de periode tot en met 1877 
Met de huisvesting van het gemeentelijk appa

raat was het in het algemeen slecht gesteld. Kock
engen maakte daarop geen uitzondering. De verga
deringen van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders vonden veelal plaats in 
daartoe gehuurde lokaliteiten. De gemeenteraad van 
Kockengen vergaderde in een kamer van de boerde
rij welke volgens de gemeenterekening over het jaar 
1869 werd gehuurd van Dirk Sloesarwij. Voor het 
gebruik van deze lokaliteit als raadkamer werd over 
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dat jaar ƒ 25,-- betaald. De jaren 1870 en 1871 werd 
dit gebruik gecontinueerd. De vergoeding voor het 
gebruik van deze kamer over de jaren 1872 tot en 
met 1877 werd uitbetaald aan Willem Sloesarwij. 
Al die jaren bleef het bedrag ongewijzigd. De boer
derij van Sloesarwij was gelegen aan de Wagendijk 
achter de Hervormde pastorie. 

Ook voor de secretarie werd ruimte gehuurd, en 
wel een kamer van de boerderij "Dorpzicht", even
eens gelegen aan de Wagendijk.8 In deze kamer was 
de gemeenschappelijke secretarie van de Gemeen
ten Kockengen en Laag-Nieuwkoop gehuisvest. De 
huur bedroeg ƒ 34 , - per jaar. Het aandeel van de 
Gemeente Kockengen in de huur voor het secreta
rielokaal bedroeg 2/3 oftewel ƒ 22,67. De Gemeente 
Laag-Nieuwkoop betaalde V3 gedeelte, ƒ 11,33. De 
boerderij "Dorpzicht" was in de geraadpleegde ja
ren 1869 t/m 1877 eigendom van J. van Dijk. Dat 
huren was een verre van ideale toestand. Om hierin 
verbetering te brengen, nodigde de Commissaris 
des Konings in de provincie Utrecht bij aanschrij
ving van 30 januari 1858 de gemeentebesturen 
dringend uit hierin verandering te brengen.? Veel 
mogelijkheden tot koop waren in Kockengen niet 
aanwezig en nieuwbouw werd mogelijk te duur ge
acht. Bovendien waren de gemeentebesturen van 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop nogal op elkaar 
aangewezen. 

Eigen gemeentehuis voor de periode 1878 -1939 
Het duurde tot 1877 voordat zich een gelegen

heid zou voordoen om werkruimte in eigendom te 
verwerven.10 In dat jaar namelijk vertrok de Her
vormde predikant en de pastorie aan de Heycop zou 
als zodanig niet meer worden gebruikt. In de verga
dering van 14 maart 1877 deelde de voorzitter dit 
aan de gemeenteraad mee en hij achtte dit "een 
alleszins geschikte gelegenheid tot bekoming van 
doelmatige localiteit voor raadkamer, secretarie, se
cretaris en veldwachterswoning". Hij deelde de raad 
voorts mee, dat de kerkvoogden van de Hervormde 
gemeente niet ongenegen waren de voormalige pas
torie met bijbehorende gronden aan de burgerlijke 
gemeente te verhuren. De huur zou omvatten het 
huis met erf en verdere aanhorigheden (prijs 
ƒ 120,—) en de omliggende tuin (prijs ƒ 50,-). 
Totale gevraagde huurprijs ƒ 170,- per jaar. Ten 
laste van de gemeente zouden bovendien komen 
"alle herstellingen en belastingen aan die panden te 
doen of van dezelfde te heffen". Hierop besloot de 
raad, burgemeester en wethouders op te dragen met 
de kerkvoogden te onderhandelen "op den grond
slag van ƒ 120,— huur per jaar voor huis, erf en 

tuin, mitsgaders het door de huurders ambtshalve 
voor hunne rekening nemen van herstellingen en 
lasten, als boven". 

Het resultaat van de hierop volgende onderhan
delingen tussen de kerkelijke en de burgerlijke ge
meente werd besproken in de vergadering van de 
gemeenteraad van 9 april 1877. Ten aanzien van de 
gewijzigde huurvoorwaarden besloot de raad "te 
kennen te geven dat de gemeente bereid is bij een 
huur van vijftig jaren te geven ƒ 150,-- en bij een 
huur van 25 jaren ƒ 130,- huur per jaar, behalve de 
overeengekomen voorwaarden van onderhoud en 
lasten". 

In de vergadering van 4 mei 1877 kwam de on
derhavige kwestie wederom aan de orde en werd de 
onderverhuur aan de Gemeente Laag-Nieuwkoop 
besproken. Dit resulteerde in het volgende besluit: 

"Burgemeester en wethouders te machtigen te huren van de 
Hervormde gemeente voor de tijd van 50 jaar een woonhuis, 
met erf en tuin, gediend hebbende tot pastorie van de Hervorm
de Gemeente van Kockengen, staande en gelegen aldaar, sectie 
B no. 238 en 239. 

Te verhuren aan de gemeente Laag Nieuwkoop voor 50 
jaar ingaande 1 Juni 1877 een gedeelte, tegen '/3 van de huur 
ad ƒ 150,— per jaar, alsmede '/3 gedeelte van alle kosten van 
herstellingen, lasten, meubilering, verlichting en verwarming 
van het gehuurde te verminderen met de inkomsten die hetzel
ve aan de gemeente Kockengen zal opleveren." 

Het raadsbesluit van 4 mei 1877 werd bij brief 
d.d. 11 mei nr. 83/159 ter goedkeuring gezonden 
aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Deze retour
neerden het raadsbesluit bij brief van 19 mei 1877 
nr. 22 onder mededeling dat zij "zoowel in het 
belang uwer gemeente als in dat van de gemeente 
Laagnieuwkoop, eene huur en verhuur voor vijftig 
achtereenvolgende jaren niet raadzaam achten, ten
zij daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat de 
wederzijdsche partijen het regt hebben deze verhuur 
en huur elke drie jaren te doen eindigen, mits zes 
maanden vooraf daarvan schriftelijk kennis geven
de. Voorts komt het Gedeputeerde Staten wensche-
lijker voor dat worde bepaald dat de gemeente Laag
nieuwkoop een zeker bedrag als huur geeft, zonder 
de bepaling dat zij behalve V3 in de huur, nog 1/3 
in de kosten van onderhoud enz. van het huis zal 
moeten dragen. Tenslotte verzoeken Gedeputeerde 
Staten met de inzending van een nader raadsbesluit 
betreffende de onderwerpelijke zaak, daarbij over te 
leggen het concept-contract met de gemeente Laag
nieuwkoop te sluiten, waarin melding zal gemaakt 
moeten worden dat de secretaris van die gemeente 
ook zitting zal mogen nemen in het bedoelde huis, 
daar het mogelijk is dat door den Raad der gemeen-
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te Laagnieuwkoop later een persoon als secretaris 
werd benoemd, die niet tevens tot secretaris der 
gemeente Kockengen werd gekozen." 

In de raadsvergadering van 29 mei 1877 werd 
besloten welke gedeelten van het gehuurde zouden 
worden gebruikt voor de openbare dienst en tot het 
onderverhuren van het resterende gedeelte, zomede 
van de tuin. Burgemeester en wethouders werden 
gemachtigd te onderhandelen met de daarvoor in 
aanmerking komende personen. De voorzitter deel
de in deze vergadering mee, dat Gedeputeerde 
Staten bezwaren hadden tegen het huurbesluit, maar 
dat bereids de gemaakte bedenkingen door burge
meester en wethouders waren weerlegd. 

Dit had evenwel niet het gewenste resultaat, het
geen blijkt uit de brief van Gedeputeerde Staten d.d. 
7 juni 1877 nr. 23 aan burgemeester en wethouders 
van de Gemeente Kockengen. Gedeputeerde Staten 
schrijven daarin het volgende: 

"Na kennis genomen te hebben van den inhoud uwer 
missive van den 23 Mei laatstleden no. 88/172, betreffende het 
daarbij andermaal ter goedkeuring ingezonden besluit van de 
Raad uwer gemeente, hebben wij de eer U mede te deelen, dat 
er bij ons geene bezwaren tegen bestaan, dat uwe gemeente 
voor zich het bij het raadsbesluit in concept overlegd huur
contract met het Kerkbestuur der Hervormde Gemeente sluite, 
doch dat wij omtrent het raadsbesluit zelf, bij ons gevoelen 
blijven zooals dat is uitgedrukt in onze missive van 19 Mei 
laatstleden no. 22. Dientengevolge zullen wij een nader raads
besluit ter goedkeuring van U tegemoet zien, waarin wordt 
bepaald dat uwe gemeente aan de gemeente Laagnieuwkoop 
zal verhuren een gedeelte van het van Kerkvoogden der 
Hervormde gemeente gehuurde woonhuis voor het mede
gebruik van de secretarie en Raadzaal voor den tijd van drie 
jaren, welke verhuring voor eenen gelijken termijn zal kunnen 
beschouwd worden te zijn verlengd, indien zes maanden vóór 
het eindigen der huurjaren geen schriftelijke opzegging heeft 
plaats gehad, en wel voor eenen vasten huurprijs zonder 
verdere verrekening van baten of lasten. Tenslotte verzoeken 
wij U, wanneer dit raadsbesluit aan ons wordt ingezonden 
daarbij over te leggen het concept-huurcontract." 

Deze brief werd ter kennis gebracht van de raad 
in zijn vergadering van 13 juni 1877. De raad was 
het niet eens met het verlangen van Gedeputeerde 
Staten aan deze verbintenis tussen beide gemeenten 
de voorwaarde te verbinden van elke drie jaren te 
kunnen opzeggen. Hierdoor zou een huur voor drie 
jaren ontstaan en beide gemeenten achtten dit niet 
raadzaam. Inmiddels had Laag-Nieuwkoop besloten 
haar gemeentehuis te vestigen in Kockengen. 

In deze vergadering deelde de voorzitter ook 
mee overeenstemming te hebben bereikt met een 
van de personen die in aanmerking kwam voor 
onderhuur van het niet voor de publieke dienst 

bestemde gedeelte van de voormalige pastorie, te 
weten H. van Rooyen, voor een huur van ƒ 1,-- per 
week. Hiermee werd door de raad ingestemd. Waar 
nog geen sprake kon zijn van een definitieve huur
overeenkomst met de kerkvoogdij, werd besloten 
dat de voorzitter met laatstgenoemde overleg zou 
plegen alvast het betreffende perceelsgedeelte tijde
lijk in bewoning te geven aan Van Rooyen onder 
bepaling dat indien de huur van het gebouw tot 
stand kwam de door Van Rooyen betaalde gelden 
ten bate van de gemeente zouden komen. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht bleven tegen 
de onderhandse verhuur aan de Gemeente Laag-
Nieuwkoop wegens strijdigheid met het belang van 
die gemeente (gevreesde toekomstige geschillen). 
In beide gemeenten werden de functies van burge
meester en van secretaris in één persoon verenigd. 
Bij opheffing van deze cumulatie zou Laag-Nieuw
koop levering van het gehuurde kunnen vorderen. 
Het raadsbesluit van 4 mei 1877 werd dan ook door 
Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd blijkens hun 
besluit van 28 juni 1877 nr. 19. Dit besluit werd in 
de raadsvergadering van 10 juli 1877 besproken. 
Besloten werd Z.M. den Koning te vragen het be
sluit van Gedeputeerde Staten te vernietigen en 
alsnog goedkeuring te verlenen aan het raadsbesluit 
van 4 mei. 

De voorzitter deelde in de raadsvergadering van 
13 augustus 1877 mee dat hem - in zijn kwaliteit 
van burgemeester van Laag-Nieuwkoop - door een 
commissie uit Gedeputeerde Staten was medege
deeld dat Gedeputeerde Staten het huurbesluit van 
de Gemeente Laag-Nieuwkoop ter vernietiging zou
den voordragen aan de Koning. Zowel de Gemeente 
Kockengen als de Gemeente Laag-Nieuwkoop was 
verplicht te zorgen voor een gemeentehuis, waarin 
ruimte voor vergaderingen, secretarie en archief
berging. Beide gemeenten zouden duurder uit zijn 
als zij daarin afzonderlijk zouden voorzien. Daarom 
nam de raad van Kockengen het volgende besluit: 
"aan gedeputeerde staten te kennen te geven, dat 
de raad vermeent bij herhaling duidelijk genoeg 
aangetoond te hebben, dat om in het bezit te komen 
der bedoelde gelegenheid voor secretarie en ge
meentehuis, dit zonder financieel bezwaar voor 
deze gemeente op geen andere wijze kan geschie
den als nu voorgesteld is". 

Bij brief d.d. 12 september 1877 nr. 73 werd de 
gemeenteraad van Kockengen door de secretaris 
van de Raad van State in de gelegenheid gesteld 
nadere memoriè'n en bewijsstukken voor 26 septem
ber in te dienen met betrekking tot het ingestelde 
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Afb. 3. Afscheidsfoto van het gemeentepersoneel bij het verlaten van het gemeentehuis aan de Heicop in 1938. 
V.l.n.r.: A. Vonk (veldwachter), G.J. de Hoest (ambtenaar ter secretarie), J. Blonk (veldwachter), G. Brunt (ontvanger van 
Laag-Nieuwkoop), B. Calissendorff (burgemeester), H.A. van Proosdij (ontvanger van Kockengen), J.C. Jongeneel 
(gemeentesecretaris), G. Vonk (ambtenaar ter secretarie), mevrouw Blonk, Koos Calissendorff en Zwaantje Blonk. 

beroep tegen het niet goedkeuren door Gedeputeer
de Staten van Utrecht van zijn besluit van 4 mei 
1877. De voorzitter lichtte de raad in de vergade
ring van 20 september 1877 in omtrent de ontvan
gen brief van de Raad van State d.d. 12 september. 
Hij zei inzage te hebben genomen van de bij de 
Raad van State voorliggende stukken en achtte het 
in het belang van de gemeente een nadere memorie 
bij de Raad van State in te dienen. De leden van de 
raad konden zich met het ter tafel gebrachte ont
werp verenigen. Voor dit ontwerp was rechtskundig 
advies ingewonnen bij mr. A.S. van Hengelaar te 
Utrecht. Voor dit rechtskundige advies inzake be
roep bij den Koning was de gemeente ƒ 29,80 ver
schuldigd. 

Volgens een brief d.d. 4 oktober 1877 nr. 73 riep 
de Raad van State de gemeenteraad van Kockengen 
op te verschijnen in de vergadering van de afdeling 
voor de geschillen van bestuur op woensdag 10 

oktober te elf uur ter behandeling van het beroep. 
Deze oproeping werd in de vergadering van 17 ok
tober 1877 ter kennis van de raad gebracht. 

Bij brief d.d. 15 november 1877 zonden Ge
deputeerde Staten het Koninklijk Besluit d.d. 30 
oktober 1877 nr. 3, houdende goedkeuring van de 
onderhandse verhuring aan de Gemeente Laag-
Nieuwkoop. Na ontvangst van dit KB werden de 
huurovereenkomsten met de Kerkvoogdij der Her
vormde Gemeente en met de Gemeente Laag-
Nieuwkoop gesloten. Hierbij werd notaris JJ. 
Schalij te Breukelen-Nijenrode ingeschakeld. Deze 
bracht "voor het opmaken concept huurcontract van 
de door Kerkvoogden der Herv. gemeente te Kock
engen aan de Burgerlijke gemeente aldaar verhuur
de pastorie; voor het opmaken van een gelijksoortig 
concept van het door de Burgerlijke gemeente te 
Kockengen aan de gemeente Laagnieuwkoop onder
verhuurde gedeelte van de voormalige pastorie; 
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voor het in duplo op zegel schrijven van het eerst-
vermelde concept, te zamen met verschot aan 
zegels, reg.regt en portos" ƒ 58,185 in rekening. 

Een en ander werd in de vergadering d.d. 11 de
cember 1877 ter kennis van de raad gebracht. Toen 
kon ook worden overgegaan tot het verhuren van de 
niet voor de openbare dienst bestemde gedeelten 
van het pas gehuurde gemeentehuis, te weten: 
(a) de noordwestelijke kamer met aangrenzende 
keuken en de noordelijke helft van de tuin aan 
Hendrik van Rooyen, timmermansknecht, alhier, 
voor ƒ 40,--per jaar; 
(b) de noordoostelijke kamer, een keuken en het 
zuidelijke gedeelte van de tuin aan de gemeente
veldwachter Daniël Merk voor ƒ 50,- per jaar; 
(c) de oostelijke bovenkamer aan de heer Jan Daniël 
Faunay, zonder beroep, alhier, voor ƒ 40,— per jaar; 
dit alles met ingang van 1878 en daarna telkens 
voor drie maanden te verlengen, met betaling in 
vier driemaandse termijnen. 

Tot slot deelde de voorzitter in deze vergadering 
nog mee, dat alsnog voorzien moest worden in 
meubilair voor de raadkamer en de rest van het 
nieuwe gemeentehuis. Burgemeester en wethouders 
werden gemachtigd dit te regelen. 

Met betrekking tot de aanschaffing van het 
meubilair werd nog opgemerkt dat in de raads
vergadering, gehouden op 17 mei 1878, het voorstel 
van het raadslid Massec was behandeld om het 
presentiegeld dat de raadsleden over 1877 toe
kwam, ten voordeel van de gemeente af te staan, 
speciaal ter vermindering van het aandeel der 
gemeente in de kosten van meubilering van de 
raadkamer. 

Terzake werd het volgende besluit genomen: 
"Ie. Met algemene stemmen zich met dat voorstel 
te vereenigen, terwijl door den voorzitter wordt te 
kennen gegeven, dat door hem voor hetzelfde doel 
zal worden bijgedragen voor een bedrag van 
veertien gulden. 
2e. de goedkeuring van HH Gedeputeerde Staten te 
verzoeken op deze schenking aan de gemeente tot 
een bedrag van drie en zestig gulden (ƒ 63,-)." 
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De begrafenis van Annigje Hannisje van 
Vliet, weduwe van Jan Boerefijn, 

Kockengen, 1815 
J.G. Bokma 

Daslook51, 3621 RR Breukelen 

Reeds geruime tijd ben ik bezig de geschiedenis 
van de boerderij Laag-Nieuwkoop 32 te Kockengen 
uit te zoeken. Deze boerderij, bekend onder de 
naam "Baron van Nagell-hoeve", is eigendom van 
de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, en 
wordt thans gepacht en bewoond door Jan van Eek. 

In het begin van de 19de eeuw was deze hof
stede nog eigendom van Annigje van Vliet, wedu
we van Jan Boerefijn. Over de laatste reis van deze 
Annigje gaat dit verhaal. Het biedt tevens een over
zicht van verscheidene in die tijd in Kockengen 
werkzame middenstanders. 

De zorg voor Annigjes nalatenschap 
Annigje Hannisje van Vliet woonde tot het over

lijden van haar man met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid in Waarder. Dat valt af te leiden 
uit de verantwoording van de uitvaartkosten, opge
maakt door Mr Jacobus Bredius, notaris te Woer
den. Bij het passeren van deze notariële akte waren 
als comparanten aanwezig Dirk van Schaardenburg 
Hillebrandszoon wonende te Kockengen, Gijsbert 
Kersbergen wonende te Breukelen en Jacobus de 
Koning wonende te Waarder, in "qualiteit als Exe
cuteuren in de Boedel en Nalatenschap" van wijlen 
Annigje Hannisje van Vliet, weduwe van Jan Boe
refijn. Zij waren daartoe door haar persoonlijk aan
gewezen in haar testament, gepasseerd op 1 decem
ber 1814 voor notaris Theodorus van Vliet te 
Maarssen, en "behoorlijk aldaar geregistreerd den 
zesden Maart Eenduizend achthonderd vijftien" 
etc. etc. 

Kosten van de begrafenis 
Uit de akte van boedelscheiding blijkt dat zowel 

de roerende als de onroerende goederen die de we
duwe Boerefijn had bezeten, door de afwikkelaars 
van haar nalatenschap werden verkocht. 

Hun verantwoording maakt tevens duidelijk dat 
Annigje in haar laatste levensfase in Kockengen 
moet hebben verbleven en daar is overleden en be

graven. In het "Eerste Kapittel en wel van de 
Doodschulden" verklaren de rendanten (de verant
woordelijke beheerders van de gelden) te hebben 
betaald: 

Aan Cornelis van Aken, meester-chirurgijn te 
Kockengen, wegens geleverde medicamenten tij
dens de laatste ziekte van de overledene, de somma 
van tien gulden en zestien stuivers, zegge 10:16:-. 
(Het streepje aan het eind geeft aan dat deze reke
ning sloot op 0 penningen. Vóór de invoering van 
het decimale muntstelsel rekende men in guldens, 
stuivers en penningen. Er gingen 16 penningen in 
één stuiver.) 

Aan Abram van Zijderveld, timmerman te Kock
engen was betaald, voor het maken en bekleden der 
doodkist, de somma van zeventien gulden en twaalf 
stuivers, zegge 17:12:-

Aan de dragers en geburen was voor hun inspan
ningen bij Annigjes uitvaart uitgekeerd de somma 
van zestien gulden en tien stuivers, zegge 16:10:-

Aan de armen was bij gelegenheid der begra
fenis gegeven de somma van zestien gulden en tien 
stuivers, zegge 16:10:-

Aan Rijnier Freem, doodgraver te Kockengen, 
betaalde men, voor de kosten der begrafenis, de 
somma van zestien gulden en twaalf stuivers, zegge 
16:12:-

Aan de weduwe Arie Bogaard, kastelijnesse te 
Kockengen, voor geleverde drank bij gelegenheid 
der begrafenis, de somma van vier gulden en zes 
stuivers, zegge 4:6:-

Aan Rutger Bakker, broodbakker te Kockengen, 
voor geleverd brood, de somma van vier gulden en 
zeven stuivers, zegge 4:7:-

Aan de heer Jan Wouter de Bruijn te Kockengen, 
wegens geleverde kruidenierswaren bij gelegenheid 
der begrafenis, de somma van vijftien gulden en 
achttien stuivers, zegge 15:18:-

Aan Dirk Homan, vleeshouwer te Kockengen, 
wegens geleverd vlees bij de begrafenis, de somma 
van zeven gulden negen stuivers en vier penningen, 
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zegge 7:9:4 
Aan Antonie van Soest te Kockengen, wegens bij 

de begrafenis geleverd brood, de somma van zestien 
gulden en zeven stuivers, zegge 16:7:-

Aan de heer Jan van Schaardenburg, bierbrouwer 
te Kockengen, wegens geleverd bier bij de begrafe
nis, de somma van vijf gulden, zegge 5:-:-

Aan twee bedienden bij de begrafenis, een gul
den en tien stuivers, zegge 1:10:-

Verdere uitgaven 
In het "Derde Kapittel enwel van allehanden 

uitgaafs" lezen we iets over de verdere uitgaven. De 
rendanten hadden betaald: 

Aan de notaris Jan Gijsbert Schuack te Woerden, 
wegens verdiensten in deze boedel, de somma van 
zeshonderdachtendertig gulden, een stuiver en zes 
penningen, zegge 638:1:6 

Aan Grove en Compagnie, kooplieden te Kock
engen, wegens in het jaar 1814 geleverde baaije en 
andere goederen, de somma van drie gulden, negen 
stuivers en acht penningen, zegge 3:9:8 

Aan Hendrik Kemper, wever te Kockengen, 
voor het weven van enig linnen, de somma van drie 
gulden en vijf stuivers, zegge 3:5:-

Voorts hadden de rendanten voldaan één gulden 
voor het tractement van de predikant der gemeente 
Waarder, zegge 1:-:-

Deze laatste heeft waarschijnlijk bemoeienis ge
had met de begrafenis van Annigje Hannisje van 
Vliet en werd daarvoor "vorstelijk" beloond. 

Bron 

Streekarchief Rijnstreek te Woerden, inventaris 147, Notariële 
archieven Zuid-Holland voor 1843. Standplaats Woerden, 
daarin nr. 8781. 

Gedicht op de restauratie van de toren 
van de Breukelse dorps kerk, ca. 1875 

H. van Walderveen 
G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Toen de restauratie van de toren 
van de Nederlandse Hervormde 
Kerk te Breukelen rond 1875 
voltooid was, schreef Gerrit 
Knijf het bijgaande gedicht. 

Wie was Gerrit Knijf? In de 
bevolkingsregisters van Breuke-
len-Nijenrode, Breukelen-St. Pie-
ters en Kockengen komt hij niet 
voor. Wellicht was hij een bouw
vakarbeider met poëtische inte
resses uit een andere gemeente, 
die bij de restauratie van de toren 
werkzaam is geweest. Als iemand 
nadere ophelderingen over zijn 
identiteit kan verschaffen, dan 
hoor ik dat graag. 

Het is overigens niet zeker dat 
Knijf het gedicht helemaal zelf 
heeft gemaakt. Het is grotendeels 
in nogal algemene bewoordingen 
gesteld. Hij zou gebruik kunnen 

hebben gemaakt van een be
staand gedicht, dat hij mogelijk 
op zijn manier aan de in Breu
kelen verrichte restauratiewerk
zaamheden aanpaste. Mocht ie
mand een vergelijkbaar dicht-
werkje kennen, dan krijg ik ook 
daarover graag bericht. 

Heil groet aan Hun Achtbaren Heeren 
Kerkeraad en ondergeschikte ambacht 
Basen 

De Toren van dit kerk gebouw 
Bevond zich in staat van zwanger 
De bouwval kwam nog nader bij 
Dus het kon zoo niet langer 
Maar ziet de Docter kwam hier bij 
Die ging diereckt besluiten 
Om met sterke Ambachts Medicein 
De bouwval te doen stuiten 
Toen kwam de Timmerman met hout 
De Metselaar met kalk, tras en steen 
De Smit met Ankers, in de Hoop 

De muur zal houden wel bij één 
Ik dank u Achtbre Kerkenraad 
Die zorg toonde vroeg en laat 
Tot voorkomst van ongelukken 
Mag ieder dit ten moede druken 
Maar mag nu den Hemel geven 
Schenken ons nog lang te leven 
Voor 's Heeren dienst en ambachts vleit 
Tot loon Gods vreugd in eeuwigheid 
En nu wensch ik nog U allen 
Gemeend van hart van stond tot stond 
Dat de Toren niet van zelfs vallen 
Maar door Amotie komen op den grond 
Leef nu nog gelukkig medemenschen 
Tot dat het leven U verlaat 
De Toren kan nog Eeuwen duren 
Die nu weer geheel in welstand staat 

UED DW Dienaar Gerrit Knijf 

Bron 

Archief Hervormde Gemeente Breuke
len, inv. nr. 62A. 
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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (4) 

Leen van de Ridderhofstad Ruwiel in Ter Aa 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op 21 september 1677 werd Johan Albert baron de 
Wylich heer van Kervendoncq tevens heer van 
Ruwiel. Hij was gehuwd met Anna Catharina van 
Boetselaar, zuster en erfgename van Gijsbert van 
Boetselaar heer van Ruwiel. Gijsbert overleed in 
1677 en zo kwamen de rechten op de ridderhofstad 
Ruwiel en alles wat daarbij hoorde aan Anna en 
haar echtgenoot. 

De erfenis viel wat tegen. Want het optreden van 
het Franse leger in het beruchte Rampjaar 1672-
1673 had kasteel Ruwiel in een ruïne herschapen. 
Maar er waren nog wel diverse andere onroerende 
goederen te erven, waaronder een halve hoeve land 
van ruim 16 morgen (ruim 13,5 hectare)1 gelegen 
vlak bij het dorp Ter Aa, op de plek waar nu de 
witte hofstede Julianalaan 18 staat en ten westen 
daarvan. Over dat onderdeel van de Ruwielse 
goederen gaat in hoofdzaak dit verhaal. 

Onder inventarisnummer 977 worden in het 
Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht zes brieven en acht charters bewaard, 
die alle betrekking hebben op die halve hoeve land. 
Hier zal ik vooral ingaan op de charters. Dat zijn 
geschreven stukken die een speciale verklaring of 
overeenkomst bevatten, in het bijzonder in de vorm 
van een oorkonde, dus met een opmaak die bepaald 
werd door de traditie van laten opschrijven, voor
lezen/aanhoren en bezegelen. 

Lenen aan de Duitsche Orde, geen vrij 
eigen bezit 

In dit geval zijn de charters leenbrieven, uitge
geven uit naam van de heer of vrouwe van Ruwiel 
aan de Duitsche Orde, in deze gewoonlijk vertegen
woordigd door zijn hoogste gezagsdrager, de land
commandeur. Het was gebruikelijk dat zo'n leen-
overeenkomst opnieuw bevestigd werd iedere keer 
als op Ruwiel een nieuwe kasteelheer en dus een 
nieuwe leenheer in functie was getreden, en iedere 
keer als aan de zijde van de Duitsche Orde een 
nieuwgekozen landcommandeur in die hoedanig
heid ook leenman van Ruwiel werd. 

Het is overigens zeer opmerkelijk dat de Duitsche 

Orde leenman was van deze halve hoeve in Ter Aa; 
de kerk en organisaties in de kerkelijke sfeer kregen 
destijds goederen meestal in vrij eigendom en niet 
in leen. Deze leenverhouding bestond kort na 1500 
al en ging mogelijk nog een eind verder in de tijd 
terug. 

Een verklaring moeten wij mogelijk zoeken in de in de 
14de en 15de eeuw sterk gegroeide maatschappelijke kritiek op 
het voortdurend toenemende grondbezit van kerken en, vooral, 
kloosters. Daardoor was veel land aan de handel in onroerend 
goed onttrokken en derfden overheden, door de belasting
vrijdom die kerken en kerkelijke instellingen genoten, veel in
komsten. In 1328 verbood de graaf van Holland verdere ver
werving van onroerend goed door kloosters. Andere burgerlijke 
overheden volgden, met vaak nog verder gaande restricties. Tot 
ver in de 16de eeuw verboden gewestelijke overheden het op
richten van nieuwe kloosters volledig. Karel V deed dat voor 
onder meer het Sticht Utrecht en bisschop Georg van Egmond 
(1535 - 1558) ging daarin mee.2 Als de schenking van het hier 
besproken Ruwielse leen uit het geslacht Van Amstel van 
Mijnden van Ruwiel stamde (dat het slot Ruwiel bezat van 
circa 1347 tot 1563), dan kan hij genoodzaakt zijn geweest 
rekening te houden met dergelijke beperkende bepalingen. Dat 
zou dan tot een compromisgedrag geleid hebben: aan de reli
gieuze drijfveer werd voldaan door de bezitsoverdracht aan de 
Duitsche Orde, aan de regels gesteld door de wereldlijke over
heid door de halve hoeve land bij Ter Aa niet volledig weg te 
schenken, maar die aan de Orde tegen een bescheiden ver
goeding in leen te geven. 

"Te verheergewaden . . . " 
In het oude leenstelsel moest een nieuwe leen

man bij het in bezit nemen van een leen dat door 
het wegvallen (meestal door overlijden) van de 
vorige leenman zonder bezitter was "gevallen" dat 
leen eerst weer "verheffen". Uit de hier besproken 
charters blijkt dat het verheffen in dit geval gebeur
de door het aanbieden van een "heergewaad". 

In de oorspronkelijke vorm was zo'n heerge
waad een paard en een ridderlijke wapenrusting, 
waarmee duidelijk werd gemaakt dat de leenman 
zich bereid verklaarde zijn leenheer desgewenst in 
de gewapende strijd te volgen. Al voor de 17de 
eeuw was daar de betaling van een vaste som geld 
voor in de plaats gekomen. In dezelfde geest als de 
verheergewading passen het doen van de "hulde, 
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Wij Franceline Louise Baronnesse van Wijlig tot Boetselaar/ Vrouwe van Ruwiel, Douariere van wijlen 
den hoogwelgeboren heer Lodewijk Grave van Wijlig en Lottum/ &a, &a, &a, doen cond dat voor Mr. 
Wllem van Oudenallen, advocaat voor den Ede/en Hove van Utrecht, als/ stadhouder van de leenen 
en erffpagten van de Ridderhofstad van Ruwiel en mannen van/ leen nabenoemd gecomen en ge
compareerd is den hoogwelgeboren heer Evert Jan Benjamin/ van Golstijn, heere van Grountsfoort en 
Appeldoorn, den Duijtsen Ordens Ridder en Landcommandeur,/ raad en eerste rekenmeester des 
Forstendoms Gelre en Graafschap Sutphen, borgermeester/ der stad Sutphen, curator van de Gelder
se Academie &a, &a, &a, ende heeft in tijde na het overlijden/ van den hoogwelgeboren heer Willem, 
baron de Lintelo, gewesene landcommandeur &a, &a, aan ons/ als zijn leenvrouwe versogt als land
commandeur der balije des Ridderlijken Duijtzen Order/ binnen Utrecht, verlijd te worden met zekere 
halve hoeve off sestien mergen lands, gelegen bij/ den dorpe van Ter Aa int Geregt van Loenresloot, 
daar booven off zuijdwaards van ouds Jacob/ Sassens erfgenamen, nu de weduwe van Matthijs Bik
steen tot Breukelen, en beneden off noordwaards/ de pastorij Ter Aa daar het predicante huijs op 
staat met de erfgenamen van de heer Johan van/ Mansveld, off wie alomme met regt daar naast ge
land ende gelegen zijn, ende waar mede den/ hoogwelgeboren heer Wllem baron de Lintelo als land
commandeur op den 20e November 1723 daar mede/ is verlijd geweest, dit gedaan zijnde regtevoort, 
zo hebben wij door onsen gemelden stadhouder der/ leenen met de voorzeyde hoeve lands zo die 
hier voren beschreven en bepaald staat wederom verlijd en/ beleend gelijk wij verlijen en belenen mits 
deze onse brieve den hoog gemelden heer Evert Jan Benjamin/ van Golstijn, te houden van ons ende 
onse nacomelingen besitters van de Ridderhofstad Ruwiel tot een/goed en onversterfelijk erfleen, be
houdens altijd ons en een ijder zijn goed regt, te verheergewaden als het/ verschijnd off versterft, met 
twee ponden goed geld, ende heeft den hooggemelden heer Evert Jan Benjamin/ van Golstijn in han
den van onsen gemelden stadhouder der leenen aan ons huid, eed en/ manschap van trouwen naar 
behoren gedaan. Hier waren om, over ende bij daar dit geschiede, Pool/ van Esch en Wllem Gijsbert-
zen Bogaard, leenmannen van onse huijsing, en Ridderhofstad Ruwiel,/ en meer andere goede luij-
den genoeg, des ten oirconde hebben wij dezen brieff met onsen uijthangende/ zegel en onderteke
ning van onsen leengriffierdoen becragtigen. Gegeven binnen Utrecht in het jaar/ onzes Heeren een-
duijzend zevenhondertt twe en dartig, op den sesden dag der maand december. 

Afb. 1. Transcriptie van een oorkonde d.d. 6 december 1732, opgesteld in opdracht van Franceline Louise Baronesse 
van Wylich van Boetselaar, inzake de belening van het Duitsche Huis te Utrecht met een halve hoeve land nabij het dorp 
Ter Aa (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 977). Het origineel draagt de handtekening 
van W. van Oudenallen (die zich in dit soort zaken de stadhouder van de lenen en erfpachten van de Ridderhofstad Ru
wiel mocht noemen), maar het uithangende zegel van de vrouwe van Ruwiel is verloren geraakt. De schuine strepen (/) 
in de transcriptie geven aan waar in het origineel een nieuwe regel begint; dit voor het gemak van hen die in vervolg
onderzoek beide willen vergelijken. Cursieve letters duiden op het wegwerken van afkortingen die in het origineel voor
komen. 

eed en manschap" door de nieuwe leenman, waar
mee deze zichzelf ooit daadwerkelijk maar later 
symbolisch tot vazal van zijn leenheer maakte. 

De acht charters 
De na het Rampjaar kasteelloze heren of vrou

wen van Ruwiel, die elders woonden, regelden hun 
leenovereenkomsten niet zelf maar lieten dat doen 
door een gevolmachtigde in de stad Utrecht. 

Het gaat hier om bewaard gebleven charters 
namens de navolgende leenheren/-vrouwen: 

Johan Albert Baron de Wijlich tot Kervendoncq, 
Frijheere van den Boetselaar en Appeldoorn, heer 

tot Ruwiel3, een oorkonde afgegeven "op den ne
genden Julij XVI et [= honderd] vier en tnegentich" 
(9 juli 1694), met nog slechts enige restanten van 
het uithangende zegel, alsmede een tweede oorkon
de, gedateerd "op den vierden maart XVI et seven 
en tnegentich" (4 maart 1697), met uithangend be
schadigd zegel. Anna Cafharina Baronesse de Boet-
selaer, douairière van wijlen Johan Albert Baron 
de Wylich, 29 december 1703, met een gaaf uit
hangend zegel. 

Johan Rickens, door de Koninklijke Majesteit 
van Pruisen etc. als curator aangesteld over Frede-
rik Carei Baron de Wijlich, Grave tot Boetzelaar, 
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Wij Franceline Louise Baronnesse van Wijlich tot Boetselaar/ Vrouwe van Ruwiell, Douariere van wijle 
sijn excellentie den hoogh wellgeboren heer Lodewijk Grave van Wijlich en/ Lottum &a, &a, &a, doen 
cond, dat voor Mr. Willem van Oudenallen onse stadthouder der leenen en erffpaghten/ des huijzes 
ende Ridderhoffstadt Ruwiell, en voor mannen van leen nabenoemt gecomen en gecompareert is/ 
den welledele gestrenge heer Mr. nicolaas van Bronkhorst raad ord/naris in den Ede/e hove van 
Utrecht, in qualitate als speciale gemaghtigde van den/ hoogh welgeboren heer Lucas Willem van 
Broekhuijsen landcommandeur der Balije des Ridderlijke Duijtsche Order binnen Utrecht,/ vermogens 
procuratie in dato den 23e April 1744, onder eijgen handen en zegel gepasseert, alhier vertoont en 
heeft intijds na het/ overlijden van den hoogh welgeboren heer Evert Jan Benjamin van Golsteijn als 
gewesene landcommandeur versogt ten behoeve van den/ hoogh welgeboren heer Lucas Willem van 
Broekhuijsen als tegenwoordige landcommandeur der balije des Ridderlijke Duijtsche Order binnen/ 
Utrecht, verleijt te mogen worden, met seekere halve hoeve off sestien mergen lands gelegen bij den 
dorpe van Ter Aa, in het Gerecht van/ Loenresloot, daar boven ofte suijdwaarts van ouds Jacob Sas-
sens erffgenamen, nu de weduwe van Matthijs Biksteen tot Breukelen, ende/ beneden ofte noord
waarts de pastorije Ter Aa daar het praedikants huijs op staat, met de erffgenamen van de heer Johan 
van Mansveld,/ off wie alomme met recht daar naast geland en gelegen sijn, ende waarmede den 
hoogh welgeboren heer Evert Jan Benjamin van/ Golsteijn als landcommandeur op den 6e december 
1732 is beleijd geweest; dit gedaan sijnde rechtevoort, soo hebben wij door onsen gemelde/ stadthou
der der leenen met de voorszeijde hoeve lands soo die hier voren beschreeven ende bepaalt staat, 
wederom verleijt en beleent, gelijk/ wij verleijen en beleenen mit desen onse brieven, den hoogh wel
geboren heer Lucas Willem van Broekhuijsen als landcommandeur te/ houden van ons en onse na-
comelingen, besitters van de Ridderhoffstadt Ruwiell, tot een goed en onversterfelijk erffleen, behou
dens/ altijd ons en een ider sijn goed recht, te verheergewaden als 't schijnt off versterfft, met twee 
ponden goed geld, ende heeft den/gemelde heer Nicolaas van Bronkhorst in sijne qualiteiie, in han
den van onsen gemelde stadthouder der leenen aan ons huid, eedt/ en manschap van trouwe na be-
hooren gedaan. Hier waren aan, over en bij daar dit geschieden, Pool van Es en Hendrik van/ Tricht, 
leenmannen van onse Ridderhoffstadt Ruwiell, en meer andere luijden genoeg, des ten oirconde heb
ben wij desen/ brieft met ons uijthangende zegel bezegeld, en door den leengriffier doen onderteke
nen; gegeven binnen Utrecht in 't jaar onses/ Heeren een duijsent seven hondert vier en veertig op 
den zeven en twintighste dagh der maand Junij. 

Afb. 2. Transcriptie van een oorkonde van 27 juni 1744, van Franceline Louise Baronesse van Wylich van Boetselaar, 
aangaande de belening van het Duitsche Huis te Utrecht met een halve hoeve land nabij het dorp Ter Aa (Archief van 
de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 977). Het origineel is rechts onderaan getekend door W. van 
Oudenallen; het uithangende zegel van de vrouwe van Ruwiel is niet meer aanwezig. 
Een vergelijking van de oorkonden uit 1732 en 1744 laat zien dat er zeer veel verschillen in schrijfwijze zijn; een officiële 
spelling bestond in die tijd nog niet, elke klerk kon een tekst opschrijven zoals hij die hoorde uitspreken of op de manier 
waarop hij dat het beste vond. 

Cervendonk, Ruwiel, & &, 20 november "XVII et 
drie en twintig" (1723), bij het aantreden van Wil
lem van Linteloo als landcommandeur; oorkonde 
met een beschadigd uithangend zegel. 

Franceline Louise Baronesse van Wijlich tot 
Boetselaar, vrouwe van Ruwiel, douairière van 
wijlen Lodewijk Grave van Wijlich en Lottum, d.d. 
6 december 1732 en 27 juni 1744 (zie Afbeeldingen 
1 en 2). 

Nogmaal Francelina (hier met een a als laatste 
letter!) Louise Baronesse van Wijlich tot Boetzelaar 
vrouwe van Ruwiel, d.d. "Een Duijsent Seven Hon

dert Agt en Veertig op den Agt en twintigsten dag 
der maand July" (28 juli 1748), na het overlijden 
van Lucas Willem van Broekhuisen en het in func
tie treden van Hendrik baron van IJsselmuijden als 
landcommandeur; beschadigd uithangend zegel. 

Anna Louisa Sophia Baronesse van Fucks, 
vrouwe van Ruwiell, Kervenheim, Fuckshoven, 
Kogge, Linken en Littansdorf; oorkonde met een 
gaaf zegel, gedateerd "Een Duysent Seven Hondert 
twee en vijftig op den twaalfden dag der Maant 
Maij" (12 mei 1752), met vanwege het overlijden 
van Hendrik van IJsselmuijden als begunstigde 
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1496 -1527 Steven van Zuylen van Nijevelt 
1527 -1536 Wouter van Amstel van Mijnden 
1536 -1579 Albert van Egmont van Meresteyn 
1560 -1579 Frans van der Loe 
1579 -1612 Jacob Taets van Amerongen 
1612 -1620 Diederik van Bloys van Treslong 
1619 -1620 Jasper van Lynden 
1620 -1640 Hendrik Casimir van Nassau 
1641 -1664 Willem Frederik van Nassau 
1664 -1675 Floris Borre van Amerongen 
1676 -1693 Hendrik van Solms 

1694 -1696 Hendrik Casimir van Nassau 
1697 -1703 Godard van Reede van Athlone 
1703 -1722 Frederik Borre van Amerongen 
1723 -1732 Willem van Linteloo 
1732 -1744 Evert Jan Benjamin van Goltstein 
1744 -1748 Lucas Willem van Broekhuisen 
1748-1751 Hendrik van Usselmuijden 
1753 -1761 Frederik Willem Turck 
1762 -1766 Unico Willem van Wassenaer 
1766 -1785 Frans Steven Carel van Randwijck 
1786 -1806 Charles Louis van Anhalt-Bernburg-

Schaumburg 

Afb. 3. Adellijke personen die in hun hoedanigheid van 
landcommandeur van de Duitsche Orde leenman zijn 
geweest van het Leenhof van de Ridderhofstad Ruwiel, 
vanwege een halve hoeve, groot 16 morgen, land bij het 
dorp Ter Aa. 
Het kasteel Ruwiel werd in 1673 blijvend verwoest. De 
titel heer van Ruwiel, het landbezit en het leenhof bleven 
echter bestaan. De landsheertijke rechten werden, na de 
Bataafse Omwenteling, in 1796 afgeschaft. 

Ariaan van Bronckhorst, advocaat voor het Hof van 
Utrecht, secretaris van de Duitsche Orde binnen-
Utrecht, als speciaal gemachtigde van de gezamen
lijke commandeurs van de balije der Ridderlijke 
Duitsche Orde en voorzien van een speciale "procu
ratie" (volmacht) gedateerd 1 mei 1752. 

Geen vermelding van een huis 
Het door de ridderhofstad Ruwiel in leen uitge

geven land in Nieuwer Ter Aa lag ten noorden van 
land dat ooit in het bezit was van de erfgenamen 
van Jacob Sassen en later van de weduwe van Mat-
thijs Biksteen te Breukelen, en ten zuiden van de 
pastorie van Ter Aa, waarachter nog land van de 
erfgenamen van Johan van Mansveld gelegen was. 

Zou toen het hele gebied tussen de oude pastorie 
(thans Wilhelminastraat 3) en het leengoed van 
Ruwiel (thans Julianstraat 18) nog onbebouwd zijn 

geweest? Of stond het toenmalige predikantshuis op 
een andere plek dan de huidige oude pastorie? 

In alle hier besproken charters is alleen sprake 
van 16 morgen land bij het dorp Ter Aa; over een 
huis en andere gebouwen wordt niets gezegd. Dat 
doet vermoeden dat er pas in 1760 voor het eerst 
een stenen boerderij op dat land is gebouwd.4 Waar
schijnlijk stond er daarvóór een houten boerderij 
op, die niet tot het onroerend goed werd gerekend. 

" . . . twee ponden goed geld" 
We staan nog even stil bij de waarde van het 

heergewaad in de achtereenvolgende beleningen: 
"twee ponden goed geld". 

De eenheid "pond" heeft een lange voorgeschie
denis. Ver voor het begin van onze jaartelling, toen 
zilver en goud belangrijke ruilmiddelen waren, 
maar er nog geen munten van werden geslagen, 
rekende men min of meer in gewichtseenheden. De 
belangrijkste daarvan was het Romeinse pond; in 
het Latijn libra. Dit woord libra heeft heel lang in 
namen van munteenheden voortgeleefd, bijvoor
beeld in het Franse livre en nog steeds in de Ita
liaanse lire. De naam "pond" is ook nog steeds 
gangbaar in Groot-Brittannië en wordt aangeduid 
met het teken £, dat is afgeleid van de eerste letter 
van libra. Ook een mark was oorspronkelijk een 
gewichtseenheid. 

In de Middeleeuwen kwamen er zeer veel 
verschillende munten in omloop. Daardoor kon 
de boekhoudkundige verwerking van een betaling 
nogal eens problemen opleveren. Daarom herleidde 
men de ruilwaarde van iedere munt tot een stan
daard rekeneenheid. Het pond (onderverdeeld in 20 
stuivers van 16 penningen) was toen zo'n reken
eenheid. 

Noten 

1 Opmerkelijk is de schaalvergroting van het boerenbedrijf, 
die hier is opgetreden. In de tijd van de veenontginningen 
(ten westen van de Aa en de Vecht circa 1000 - 1200) was 
een hele hoeve 16 morgen groot. 

2 P.W.F.M. Hamans, 1992. Geschiedenis van de Katholieke 
Kerk in Nederland. Uitgeverij Tabor, Brugge, 534 blz., in 
het bijzonder blz. 159 - 166. L.J. Rogier, 1964. Geschiede
nis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 
17de eeuw. Elsevier, Amsterdam, 3de druk (pocketuitgave 
in vijf deeltjes, daarvan deel 1, blz. 38 - 39). 

3 Zie ook A.A. Manten, 1991. De laatste eeuw van kasteel 
Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr. 4, blz. 188 - 199, in het bijzonder blz. 198. 

4 Zie A.A. Manten, 1999. Bezittingen van de Duitsche Orde 
in Vijfhoeven bij Kortrijk in de tijd na de Middeleeuwen. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, 
blz. 34 - 38, in het bijzonder blz. 36. 
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In het eerste deel van deze reeks van drie artikelen' 
heb ik Breukelen-Nijenrode beschreven als een 
gewoon Utrechts dorp. Arm en rijk leefden naast 
elkaar; de standsverschillen waren voor iedereen 
zichtbaar. Maar extra pijnlijk kwamen ze aan het 
licht tijdens de cholera-epidemieën, waarop werd 
ingegaan in het tweede deel.2 De sociale ongelijk
heid voor de dood was duidelijk. Maar ook rijken 
liepen gevaar. De gemeente moest daarom optreden 
en voor schoon drinkwater zorgen en het ergste vuil 
opruimen. Maar niet iedereen was daar even geluk
kig mee. 

Vervuild water 
Na de epidemieën van 1866 en 1867 trokken 

overal in het land chemici erop uit om de kwaliteit 
van het drinkwater te peilen. In Breukelen werd in 
1868 het water op twee plaatsen onderzocht.3 Het 
Vechtwater bleek verontreinigd met organische be
standdelen, een "bruin, zandachtig bezinksel". Dit 
was niet zo verwonderlijk, wanneer we weten dat 
alle riolen van het dorp direct of indirect in deze 
rivier uitkwamen. Toch werd het "vrij goed van 
smaak" bevonden, reden waarom het water veel 
voor huishoudelijke doeleinden gebruikt werd. Het 
pompwater van een van de werven langs de Vecht 
leverde water "bijna kleurloos, helder, goed van 
smaak". Ook dit werd veel gedronken en in de 
keuken gebruikt, maar werd allerminst schoon 
bevonden. De houten pomp stond dicht bij een sloot 
en op enige afstand van een sekreetput. Bij metin
gen bleek het water met anorganische stoffen 
verontreinigd, terwijl de bodem vervuild was "met 
organische stoffen van dierlijke oorsprong". 

In 1884 werd het Breukelse drinkwater opnieuw 
onderzocht en bleek de situatie niet veel verbeterd. 
De plaatselijke arts inspecteerde 33 particuliere 
pompen, die alle sterk verontreinigd water leverden. 
De arts vond aanwijzingen voor ernstige organische 
vervuiling op basis van aantoonbare hoeveelheden 
ammoniak, nitrieten en chloorverbindingen in het 
water, terwijl de hoeveelheid vaste en organische 
stoffen zeer groot bleek te zijn.4 De meeste mensen 

in Breukelen dronken ook in die tijd nog gewoon 
Vechtwater,5 en dat bleef nog lange tijd het geval. 
Tot een drinkwaterleiding kwam het pas in 1928, 
nadat al vanaf 1910 onderhandelingen waren gestart 
om te komen tot een regionaal waterleidingbedrijf.6 

Op het gebied van drinkwatervoorziening werd 
in de 19de eeuw weinig vooruitgang geboekt. Wel 
werd het probleem van de vuile sloten aangepakt.7 

De vele watergangen in het dorp vormden een ge
vaar voor de volksgezondheid vanwege de "schade
lijke uitdampingen". In 1869 werd de toestand in de 
gemeente als volgt beschreven: "De openbare rein
heid in de kom dezer gemeente laat nog steeds zeer 
veel te wenschen over, hoofdzakelijk wegens den 
eigenlijken toestand van een paar stinkslooten in 
het digst bevolkte gedeelte, maar achter de huizen 
verscholen. De burgemeester heeft vruchteloos ge
tracht, eene hoofdoorzaak der verontreinigging van 
deze slooten weg te nemen; eene goede regeling 
namelijk van het toezigt op het houden van varkens 
heeft hij niet kunnen verkrijgen."8 

Twee jaar later, in 1871, was er hoop dat de 
situatie zou verbeteren: "De sloot achter de huisjes 
van Willink in de Heerenstraat is nog altijd in 
denzelfden hoogst onreinen toestand als vroeger; de 
eigenaar wilde daaraan van wege de gemeente niets 
laten doen, tenzij aan den slootkant voor hem koste
loos een hooge scheidsmuur gemetseld werd. Hij is 
onlangs overleden; thans derhalve zal misschien 
verbetering verkregen kunnen worden."? 

"Eene andere sloot in die gemeente is reeds ge
dempt en de afvoer van vuil is er in 1871 belangrijk 
verbeterd door het aanbrengen van zes stankafslui
tingen aan de riolen."9 

Langzaam won de gemeente terrein in haar 
streven naar verbeterde hygiënische omstandig
heden. In 1883 werd in een verordening de dem
ping van enige sloten bevolen. Toen enkele huis
eigenaren het jaar daarop weigerden hieraan te vol
doen, kregen zij forse boetes: ƒ 25,- of 2 dagen 
hechtenis. De gemeente had alle reden om weinig 
coulant te zijn. Er dreigde namelijk weer cholera, 
zo waarschuwde de geneeskundig inspecteur. Elke 
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burgemeester in de provincie werd in het najaar van 
1883 aangeschreven met de boodschap, dat hij 
moest zorgen voor een quarantaine plaats en toe 
moest zien op het verbeteren van de hygiëne. 

Bij een inspectie in Breukelen-Nijenrode, niet 
lang daarna, kwam aan het licht dat enkele sloten 
een potentieel gevaar voor de volksgezondheid 
waren. De inspecteur berichtte aan B & W: "Bij een 
onlangs aan Uwe gemeente gebracht bezoek, wer
den door mij drie sloten aangetroffen (...) die in 
zeer hoge mate onzindelijk zijn (...). De eene ge
legen tusschen de R.C. Kerk en het nieuwe post
kantoor,10 neemt niet alleen op de faecaliën van het 
openbaar privaat van de kerk, maar bovendien die 
van het tegenover het postkantoor aanwezige loge
ment, welke onder den publieken weg naar den 
sloot gevoerd, vlak nabij het postkantoor, aldaar 
open en bloot liggen te stinken en schadelijk moe
ten worden geacht voor de gezondheid der nabij-
wonenden. (...) Met het oog op de ons land bedrei
gende cholera, die wel is waar nog slechts in Egypte 

zijne slachtoffers maakt, maar door de stoom-
schepen iedere dag in de Nederlandsche handel-
plaatsen en vandaar door reizigers en goederen 
spoedig naar andere plaatsen, vooral naar die welke 
aan de spoorwegen gelegen zijn, kan worden over-
gevoerd, zie ik mij verplicht Uw college beleefd te 
wijzen op de noodzakelijkheid om groote zorg te 
dragen voor de openbare reinheid in de uitgebreid
ste betekenis van het woord, maar vooral op vuile 
en stinkende sloten, (...) een noodzakelijkheid die 
des te meer blijkt, wanneer men weet dat de smet-
stof bij cholera en typhus, hoofdzakelijk gehecht is 
aan de uitwerpselen der lijders, zonder nog te 
spreken van het nadeel dat uitwasemingen van rot
tende dierlijke stoffen, ook van niet zieke menschen 
op de gezondheid der nabijwonenden hebben kan."11 

De sloot waarop de riolen van Het State Wapen 
en de rooms-katholieke parochie uitkwamen, moest 
worden gedempt omdat deze in een "hoogst treu
rige toestand" verkeerde. Omdat de eigenaren de 
sloot nimmer uitbaggerden en schoonhielden, lagen 

Afb. 1. De Dannegracht in 1871, naar een tekening van P.J. Lutgers (Het Utrechts Archief). Rechts is een direct op het 
water uitkomend toilethokje zichtbaar. 
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de menselijke uitwerpselen op de droge bodem te 
rotten. Een lange strijd tussen de gemeente en de 
eigenaren ving aan. Pas in 1890 werd de sloot 
gedempt. 

Het is tekenend voor de moeilijke positie waarin 
de gemeente zich bevond. Particuliere en publieke 
belangen botsten en dikwijls duurde het jaren, voor 
een eigenaar bereid was aan de wensen van de 
gemeente tegemoet te komen. Slechts de hardnek
kigheid van de gemeente én een ruime schadeloos
stelling trokken menige eigenaar uiteindelijk toch 
over de streep. 

Maar was het ene probleem opgelost, dan kwam 
onmiddellijk een nieuwe vervuilingshaard aan het 
licht. Nog in 1885 werd geklaagd over "den hoogst 
vuilen toestand waarin gewoonlijk de Danne die 
door het bebouwde gedeelte der gemeente loopt, 
verkeert. Alle mogelijke vuile stoffen, bladeren, 
takken, overblijfselen van groenten enz. enz. 
worden door de Vecht in de Danne gestuwd, 
hoopen zich op voor de sluizen bij de rijksstraatweg 
en verspreiden, wanneer ze tot verrotting overgaan 
een verpestende stank, zeker niet in het belang der 
openbare gezondheid."^ 

Een ander aspect van de problematiek van het 
vuile oppervlaktewater betrof de gebrekkige rege
ling van de fecaliënafvoer. De meeste fecaliën 
kwamen indirect (via het open riool) of direct 
(sommige privaten waren boven een sloot getim
merd) in het open water terecht. Waar afvoer via 
het oppervlaktewater niet mogelijk was, werd de 
mest in beerputten verzameld. Deze beerputten 
waren een minstens even grote bron van onwel
riekende dampen. Het opruimen werd overgelaten 
aan particuliere vuilophaaldiensten, die de fecaliën 
verkochten aan de boeren. Maar wanneer de boeren 
voldoende mest hadden, daalden de prijzen voor het 
menselijk afval en werd het ophalen onrendabel. 
Vooral in achterbuurtjes hoopte de smeerboel zich 
dan soms jarenlang op. Daarbij kwam, dat de beer
putten slecht werden onderhouden, zodat vocht 
daaruit weglekte en in het grondwater terecht 
kwam, met alle gevolgen van dien voor het op te 
pompen drinkwater. 

De gemeente zag zich genoodzaakt ook op dit 
terrein van de openbare hygiëne de handen uit de 
mouwen te steken. De regelgeving moest worden 
aangescherpt en de controle verbeterd. In 1868 
werd in Breukelen-Nijenrode het politiereglement 
"betrekkelijk het ruimen van sekreetputten" gewij
zigd. In 1885 kwam er een "Verordening houdende 
voorschrift tot afvoer van faecaliën".7.13 Deze veror

deningen beoogden een strenger toezicht op het ge
bruik en het onderhoud van de beerputten. Vervui
ling werd - voor zover een duidelijke veroorzaker 
kon worden aangetoond - bestraft. "Tot geldboete 
of subsidiaire gevangenisstraf werd veroordeeld 
eene vrouw wegens het ledigen van een pot met 
drek op de publieke straat op een rooster van eene 
waterpomp."14 Tevens werden experimenten met 
het tonnenstelsel gestart.15 Het stelsel hield in, dat 
in woningen een goed afsluitbare ton werd geplaatst 
met ontsmettings- en ontgeuringsmiddelen (carbol-
zuur of ijzersulfaat). Deze tonnen werden regel
matig opgehaald door de gemeentelijke reinigings
dienst. In de grote steden (in Utrecht werd het 
tonnenstelsel in 1876 ingevoerd) werden daarmee al 
goede resultaten geboekt.16 De geneeskundig inspec
teur liet regelmatig weten, dit stelsel te prefereren. 

Ziekenzorg 
De gemeente trok dus belangrijke taken naar 

zich toe om te komen tot een verbetering van de 
openbare hygiëne. Maar ofschoon de plaatselijke 
politieagent op zijn ronde veel misstanden ontdekte, 
was de gemeente vooral afhankelijk van klachten 
van burgers en van medici. Bij huisbezoeken stuit
ten de plaatselijke geneeskundigen vaak op poten
tiële bronnen van ziekten, zoals overlopende se
kreten en verstopte riolen. In Breukelen-Nijenrode 
waren in 1867 een heelmeester en twee vroed
vrouwen actief. In 1888 waren dat een arts, een 
heelmeester en een vroedvrouw.17 

Een heelmeester was eerder een ambachtsman 
dan een professioneel medicus. Hij had niet ge
studeerd, maar soms wel een opleiding aan een van 
de klinische scholen genoten. De toelatingseisen tot 
deze opleiding waren laag: men moest slechts 
kunnen lezen en schrijven. Veelal had men van 
deze beroepsopleiding afgezien en had men het vak 
geleerd bij een stedelijk heelmeester of een apo
theker. Zijn voornaamste bezigheden bestonden uit 
het eenvoudige handwerk, zoals het zetten van 
breuken en het aderlaten. Om de schamele inkom
sten aan te vullen, hielden heelmeesters vaak ook 
een winkeltje waar drogisterijproducten en spece
rijen werden verkocht.18 We hebben echter gezien 
dat Breukelen niet te klagen had over zijn heel
meester Vos. Deze maakte met zijn werk en publi
catie de indruk zijn taak consciëntieus uit te voeren. 

De medische stand in Nederland werd met 
de Gezondheidswet van 1865 gereorganiseerd. Het 
werd niet langer mogelijk heelmeester te worden. 
Het beroep stierf langzaam uit. In zijn plaats kwam 
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/Aflb. 2. De Nieuwstraat (thans Kerkbrink) in 1868, naar een tekening van P.J. Lutgers (Het Utrechts Archief)- De pomp 
leverde zuiver drinkwater. 

de arts, die een universitaire opleiding had genoten. 
Ook de apotheker had in het vervolg een diploma 
nodig. De drogisten mochten niet langer medicijnen 
verkopen. Een Geneeskundig Staatstoezicht zag er 
op toe dat onbevoegden (lees: kwakzalvers) geen 
medische praktijk uitoefenden. Na 1865 werden tal
loze ongediplomeerde geneeskundigen aangepakt. 
Regelmatig werden ook in Breukelen rondreizende 
geneeskundigen vervolgd, die onbevoegd tandheel
kundige hulp verleenden of anderszins als medicus 
actief waren.1? De straffen waren niet misselijk. Zo 
werd in 1894 een koopman in brillen bij verstek 
veroordeeld (de vogel was meestal gevlogen) tot 
een boete van ƒ 25,- of 10 dagen hechtenis.20 

Zeven jaar na de Gezondheidswet, in 1872, werd 
de Wet op de besmettelijke ziekten van kracht. 
Aanleiding tot deze wet waren de grote cholera-
epidemieën van 1866 en 1867 en de pokkenepide
mieën van 1870 - 1873. De wet betekende een ver
dere uitbreiding en verscherping van het medisch 
regime. Het voorzag onder ander in: 

(1) Verplichte vaccinatie. 
(2) Verplichte aangifte van besmettelijke ziek

ten. Er moest een arts gewaarschuwd worden. De 
overheid wilde weten waar en wanneer een besmet
telijke ziekte uitbrak, zodat eventuele quarantaine -
maatregelen konden worden getroffen. Aan deze 
verplichting hield men zich slecht. Bij een ziekte 
als mazelen werd in Breukelen dikwijls geen ge
neeskundige hulp ingeroepen.21 Alleen tijdens epi
demieën werd streng opgetreden. Men kreeg dan bij 
het niet aanmelden van een ziektegeval een proces
verbaal.22 

(3) Vervolgens stelde de wet dat kinderen die 
een besmettelijke ziekte hadden of uit een gezin 
kwamen waar een besmettelijke ziekte heerste, van 
school waren uitgesloten. Soms werden zoveel 
kinderen tegelijkertijd ziek, dat de school tijdelijk 
zijn deuren sloot, zoals reeds in 1872 gebeurde met 
de bewaarschool in Breukelen-Nijenrode. Het dorp 
werd toen door een epidemie van mazelen getrof
fen. Het doel van deze maatregel was om versprei-
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ding van de ziekte te voorkomen. Ook volwassenen 
werden soms in een isolement gedwongen. Toen 
bijvoorbeeld in 1878 de stationschef van Breukelen 
roodvonk kreeg, werd er bij de spoorwegmaat
schappij op aangedrongen de dienst van de chef zo 
te regelen, dat hij niet in aanraking kwam met het 
publiek. Tegelijk werd het bureau met behulp van 
carbolzuur-dampen ontsmet.23 

(4) Tenslotte kwam de wet met een verplichting 
"tot het inrigten eener gelegenheid tot afzondering 
en verpleging van lijders aan besmettelijke ziek
ten", buiten de bebouwde kom van de gemeente. In 
1873 kwam er in Breukelen-Nijenrode een zieken-
barak aan het Kerkplein.^ De barak bevatte twee 
vertrekken met in elk twee bedden en "wat verder 
tot het verplegen van zieken direct noodig moet 
geacht worden". De lezer moet zich geen grote 
voorstellingen maken van de ziekenzorg. Het zie
kenhuis diende meer als quarantaine-opvang dan als 
een geneeskundige inrichting. Zo werd er geen arts 
aangesteld, maar werd iedere patiënt er door zijn 
huisarts behandeld. Een oppasser, die in het woon
gedeelte van de barak verbleef, zorgde hoogstens 
voor de meest primaire vormen van verpleging. Hij 
veegde de zaal aan, verschoonde het stro en de 
lakens en bereidde - wanneer de familie van de 
zieke tekortschoot - de maaltijd voor de patient. 
Desondanks waren er tot 1900 niet of nauwelijks 
klachten. Tijdens een inspectie in 1885 oordeelde 
de inspecteur dat het lokaal voldeed.25 

Ook in grotere instituten was een ziekenzaal in
gericht, zoals bijvoorbeeld op de kostschool die 
toen werd gehouden op kasteel Nijenrode. Tijdens 
een tyfusepidemie werd dit ziekenlokaaltje bezocht 
en "geheel ongeschikt" bevonden, omdat het te 
klein en laag was en het lokaal niet genoeg geïso-
leerd.2« 

Besluit: de cholera sloeg opnieuw toe 
Deze maatregelen en verbeteringen konden niet 

voorkomen dat in het najaar van 1892 een nieuwe 
cholera-epidemie uitbrak. Op 18 september werd 
een meisje van 7 jaar ernstig ziek. Ofschoon de 
oorzaak onbekend is gebleven, had zij vermoedelijk 
besmet Vechtwater gedronken. Bij bijna alle vol
gende sterfgevallen was hiervan ook sprake (zie 
Tabel 1). 

Vanuit Breukelen verspreidde de ziekte zich 
naar Maarssen, Zuilen en Utrecht. 

Het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode 
nam weer maatregelen om verdere verspreiding van 
de ziekte te voorkomen. Deze bestonden uit "de bij 
de wet voorgeschrevene opplakking aan de wonin
gen en verwijdering van de kinderen uit besmette 
woningen en uit de scholen, desinfectie der faeces, 
opgevangen in daartoe van gemeente-wege ver
strekte tonnen, ontsmetting der woningen en klee-
deren en verbranding van beddegoed en kleederen, 
die met lijders aan Cholera-asiatica in aanraking 
geweest en voor ontsmetting ongeschikt waren, en 
daar, waar nodig, overbrenging der overledenen 
naar het lijkenhuis".28 

In verband met de cholera ging de loting voor de 
nationale militie, welke in die tijd in het dorp zou 
plaatsvinden, niet door en werd deze verplaatst naar 
Mijdrecht en Maartensdijk.29 Onderzoeken wezen 
uit, dat op verschillende plaatsen het drinkwater 
ondeugdelijk was, terwijl een rondgang langs ver
schillende slaapsteden één geval opleverde, waar de 
zindelijkheid zeer te wensen overliet. 

De epidemie toonde nog eens aan dat de ver
betering van de openbare en persoonlijke hygiëne 
niet een proces van voortdurende vooruitgang was, 
maar gekenmerkt werd door weerstanden, tegen
slagen en zelfs terugslagen. Er was onmiskenbaar 

Tabel 1 
Overzicht van de choleralijders in Breukelen in de tweede helft van 1892 27 

Datum ziekte Adres Geslacht Leeftijd Beroep man/vader Wijze van besmetting 

18-9 Kerkstraat A 17 V 7 werkman onbekend 
24-9 Achterstraat A 122 V 69 koopvrouw gebruikte pomp- en Vechtwater 
30-9 Achterstraat A 124 V 58 boerenarbeider dronk pomp- en Vechtwater 
1-10 Straatweg B 27 V 41 timmerman gebruikte Vechtwater 
1-10 Dannestraat A 215 M 14 knecht op een baggermolen onmatig gebruik van water en 

onrijp ooft 
1-10 Heerenstraat A 319 M 35 metselaar gebruikte Vechtwater 
2-10 Straatweg B 209 V 69 geen; woonde alleen gebruikte Vechtwater 
4-10 Straatweg B 128 V 32 bakker onbekend 
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een vooruitgang waar te nemen: in de diagnostiek, 
de medische voorzieningen en in de gezondheids
toestand. De hygiëne verbeterde: men waste zich 
vaker, kamers werden gelucht, het vee werd gelei
delijk uit de woonsteden verbannen. Tegelijkertijd 
werd op andere terreinen nauwelijk vooruitgang 
geboekt. Mensen bleven het Vechtwater drinken en 
de gemeente had de grootste moeite huiseigenaren 
ervan te doordringen dat zij hun drek niet overal 
konden lozen. 

Soms lijkt het alsof de terugslagen kenmerken
der waren voor een bepaalde periode dan de voor
uitgang. 
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Het huis Groenzicht aan de Poeldijk 
(nu Marükestraat 26) te Breukelen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Het huis Groenzicht staat al ruim 160 jaar aan de 
Kerkgracht met zijn voorgevel naar het water ge
keerd. Tot omstreeks 1950 was het alleen over een 
smalle houten draaibrug van de Poeldijk (nu 
Stationsweg) af bereikbaar (zie Afbeelding 1). Deze 
particuliere brug werd afgebroken toen de Gemeen
te Breukelen in het verlengde van de Engel de Ruy-
terstraat een ophaalbrug had laten leggen. De toe
gang naar Groenzicht kwam toen aan de zijkant van 
het huis, waar de verbindingsweg naar de Marijke-
straat was gekomen. 

De smeedijzeren ophaalbrug was in 1891 bij de 
Koninklijke Nederlandse Grofsmederij te Leiden 
vervaardigd en bij de aanleg van het Merwede-
kanaal ter hoogte van Nieuwersluis in de West-
kanaaldijk over de Angstel gelegd. Na zestig jaar 
was deze brug aan vervanging toe, maar nog goed 
genoeg voor het lokale verkeer tussen de wijken De 
Eendracht en De Poel in Breukelen. De ophaalbrug 
is, evenals de nabijgelegen sluis en de sluiswach-
terswoning, bij het Monumenten Inventarisatie Pro
ject (MIP) in 1991 door de provincie Utrecht op de 
lijst van potentiële jongere monumenten geplaatst 
en bij het Monumenten Selectie Project in 1998 

voorgedragen als rijksmonument. De gemeenteraad 
van Breukelen heeft op 29 juni 1999 een positief 
advies aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschappen gegeven om deze en enkele 
andere objecten' te Breukelen op te nemen in het 
rijksregister van beschermde monumenten. 

Ook het huis Groenzicht (Marijkestraat 26) is in 
1991 op de MIP-lijst geplaatst. Een deskundige van 
de Provincie Utrecht omschreef het als een "door 
tuin omgeven pand van 1,5 bouwlaag onder afge-
wolfd zadeldak met een symmetrische drie-assige 
ingezwenkte lijstgevel en een entree in de midden-
as; gevels van handgevormde baksteen met sier-
ankers, kroonlijst en gepleisterde plint; T-vensters 
met luiken; dak met blauwe Hollandse pannen, een 
lijstgoot en houten bakgoten". De deskundige noem
de de omgeving met grote beuken en ook de hoofd
vorm "zeer gaaf'. De detaillering kreeg de waar
dering "gaaf. Het huis (categorie 2), de beuken en 
de ophaalbrug (categorie 1) vormen samen een voor 
Breukelen markant punt aan de Kerkgracht. 

Het college van B&W was in 1998 niet zo onder 
de indruk van de historische en landschappelijke 
waarde van dit pand, dat sinds 1967 eigendom van 

Afb. 1. De huizen 
Groenzicht en Bohè
me aan de Poeldijk 
(nu Stationsweg) te 
Breukelen omstreeks 
1910 (in 1914 kreeg 
Bohème een eigen 
brug). Oude prent-
briefKaart. 
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de gemeente is, want het zei bij herhaling het te 
willen slopen. Op het vrijkomende terrein zou dan 
sociale woningbouw moeten komen ter vervanging 
van de af te breken woningen in de Kloosterhof. De 
monumentenwerkgroep van de Historische Kring 
Breukeien heeft in bezwaarschriften tegen het Cen-
trumplan het college gevraagd de sociale woning
bouw binnen dat plan te realiseren in plaats van op 
de locatie Marijkestraat 26.2 Ook de in 1998 door 
de gemeenteraad ingestelde Monumentencommis
sie wilde het karakteristieke pand voor ons dorp be
houden en schreef daarover een brief aan de ge
meenteraad van Breukelen. In de raadsvergadering 
van 27 april 1999 zegde wethouder M.J.M. Streng 
toe, dat die brief in de gemeenteraadsvergadering 
van 25 mei 1999 besproken zou worden. B&W 
zouden dan met een notitie komen, omdat bij dit 
pand niet alleen historische belangen gemoeid zijn, 
maar ook belangen op het gebied van financiën en 
volkshuisvesting. De Historische Kring Breukelen 
was hierover zo verontrust, dat zij op 10 mei 1999 
aan de leden van de gemeenteraad schreef: 

Burgemeester en wethouders zouden de sloop van het ge
bouw gemakkelijk kunnen verhinderen, want het is al sinds 
1967 eigendom van de Gemeente Breukelen. Kennelijk zijn zij 
niet overtuigd van de cultuurhistorische waarde, want die moet 
nu worden afgewogen tegen het financiële belang en het belang 
van de volkshuisvesting. Dit zijn echter geen vergelijkbare 
grootheden. De financiën kunnen immers op een andere wijze 
worden verkregen, bij voorbeeld door de verkoop van het pand. 
De gewenste bejaarden woningen kunnen voor het merendeel 
ook op de hoek van Marijkestraat en Domineeslaantje worden 
gebouwd. De cultuurhistorische waarde van het huis is echter 
onvervangbaar en is na het slopen voor altijd verloren gegaan. 
Een rechtgeaarde Breukelaar zal dat toch niet willen laten ge
beuren ? 

Behalve de Historische Kring en de Monumen
tencommissie maakten ook de Woningbouwvereni
ging Breukelen en enkele privé-personen hun be
zwaren tegen de afbraak van dit MIP-pand kenbaar. 
Hun inspanningen leidden tot een voorlopig positief 
resultaat, want in de vergadering van de Raadscom
missie Ruimtelijke Ordening op 18 mei 1999 kozen 
de commissieleden voor behoud van het pand. Bij 
de bespreking van de door de wethouder beloofde 
notitie bleek, dat de meeste commissieleden het 
pand wilden verkopen onder restauratievoorwaar-
den, zoals met de pakhuizen aan de Brouwerij is ge
beurd. De wethouder heeft toegezegd zijn notitie 
nader uit te werken, waarna te zijner tijd het college 
van B&W met een verkoopvoorstel naar de Ge
meenteraad zal komen. We hopen dat de afbraak-
plannen nu definitief van de baan zijn. 

Gebouwd in 1837 
Laten we de geschiedenis van het huis eens wat 

nader bezien, want behalve een fraaie vormgeving 
heeft het huis ook een boeiend verleden. In 1832 
stond het er nog niet, want op de kadasterkaart lag 
daar alleen een weiland van 2 ha 25 a 60 ca. De 
eigenaar van die grond was Jan van der Veen, café
houder in de Achterstraat te Breukelen.3 Omstreeks 
1836 verkocht hij het terrein aan de Amsterdamse 
juwelier Barend Jan de Groot, die er in 1837 een 
huis liet bouwen.4 De Groot verhuurde het perceel 
waarschijnlijk als tuinderij, want in het oudste be
volkingsregister van Breukelen-Nijenrode uit 1849 
stond de 45-jarige hovenier Cornelis van Zeijst als 
bewoner vermeld van dit huis Wijk B nr. 353. Hij 
was weduwnaar van Maria Geerlings en overleed 
op 14 juni 1854 in de leeftijd van ruim 49 jaar, 
waarna zijn kinderen uit Breukelen wegtrokken. 

Willem en Evert Schuurman 
De nieuwe huurder van de tuinderij was de 60-

jarige tuinman Willem Schuurman uit Breukelen-
St. Pieters. Op 24 oktober 1854 betrok hij met zijn 
vrouw en zeven kinderen de woning aan de Kerk-
gracht en was daar bijna twaalf jaar lang "warmoe
sier" of groentenkweker.5 Op 5 juli 1866 overleed 
Willem, twee weken na zijn vrouw Stijntje Maga-
rijn die op 19 juni 1866 op de leeftijd van 64 jaar 
was overleden. In 1866 heerste er cholera in Breu
kelen, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat Willem 
en zijn vrouw aan deze ziekte zijn bezweken. In 
Breukelen-Nijenrode werden dat jaar tussen 11 juni 
en 16 september 44 personen door de ziekte aange
tast, waarvan er 23 stierven.6 

Tot de slachtoffers behoorden ook vier leden van de familie 
Gerwig, die toen op de werf van de familie Van Stam aan de 
Dannestraat woonde.7 De grootouders Gerwig, die van 1852 tot 
1860 in Breukelen hadden gewoond en toen naar Ede waren 
verhuisd, kwamen tijdens de cholera-epidemie naar Breukelen-
Nijenrode om hun kleindochter Helena Petronella Gerwig, het 
kind van timmerman Nicolaas Engelbert Gerwig, te verplegen. 
Toen het meisje op 19 juli 1866 overleden was, ging grootmoe
der Johanna haar eigen dochter Helena Petronella verzorgen, 
die met de Breukelse timmerman Jan Stokvis was getrouwd en 
ook in de Koekenbuurt woonde. Op 31 juli bezweek ook deze 
Helena Petronella aan de gevreesde ziekte. Grootmoeder 
Johanna was besmet en overleed twee dagen na haar dochter. 
Haar man Dirk Nicolaas kreeg ook cholera en stierf op 7 
augustus.8 

De nog bij zijn ouders wonende 30-jarige Evert 
Schuurman werd in 1866 hoofdbewoner en huurder 
van het huis Groenzicht. Hij trouwde datzelfde jaar 
nog met de acht jaar jongere Lena Overman uit 
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Afb. 2. De Stations
weg te Breukelen 
met wandelaars ter 
hoogte van de dr aal-
brug van Groenzicht. 
(Foto Jac. Schippers 
Jr., omstreeks 1900.) 

Ouderkerk aan de Amstel. Evert was rietdekker, 
maar heeft waarschijnlijk ook de tuinderij van zijn 
vader voortgezet. Op 20 januari 1875 verhuisde 
Evert met zijn gezin naar Amsterdam, waarna huis 
en grond voor een jaar gehuurd werden door de 40-
jarige in Breukelen geboren kuiper Johannis Anto
nius Rijnders.9 

Hendrik Frederik Zelders 
Eigenaar Barend Jan de Groot had in 1874 de 

tuinderij verkocht aan zijn stadgenoot Hendrik Fre-
derik Zelders, die zonder beroep op de Herengracht 
woonde.10 Twee jaar later verkocht Zelders de tuin
derij aan Jacob Gerwig, bloemist te Utrecht, die er 
een groenten- en bloemenkwekerij begon.11 

Jacob Gerwig 
Jacob Gerwig trouwde op 25 februari 1876 met 

Engeltje van Stam uit Breukelen-Nijenrode en be
trok met haar op 1 maart 1876 de tuinderswoning 
aan de Poeldijk. Engeltje was Jacobs tweede vrouw, 
want vier jaar eerder, op 14 augustus 1872, was te 
Breukelen-Nijenrode zijn eerste huwelijk voltrok
ken met de twee jaar oudere zuster Helena Wilhel
mina van Stam. Zij woonden in Utrecht, waar 
Helena kinderloos overleed. Engeltje kreeg wel 
kinderen en beviel op 20 november 1876 van een 
dochter Johanna. Het kind was genoemd naar Jacobs 
moeder, die in 1866 te Breukelen-Nijenrode aan de 
cholera was overleden. 

De relatie tussen de families Gerwig en Van Stam dateerde 
al uit de tijd dat ze buren waren en onder hetzelfde dak woon
den. De vader van Nicolaas Engelbert en Jacob Gerwig was op
zichter geweest bij de Rhijnspoorweg en had acht jaar in Breu
kelen gewoond. In juli 1852 was hij als pikeur (= opzichter) uit 
Oudewater naar Breukelen gekomen, waar hij met vrouw en 
acht kinderen op het adres Broekdijk, wijk B nr. 294 ging 
wonen. In 1855 verhuisde hij naar de westzijde van de Nieuw
straat (wijk A, nr. 62) en tenslotte naar Dannestraat 134a. Dat 
was het zuidelijke deel van huis nr. 134 waarin de familie Van 
Stam woonde. Toen het gezin op 28 februari 1860 naar Ede 
was vertrokken, ging timmerman Nicolaas Engelbert Gerwig in 
het huis van zijn ouders wonen, dat toen het adres Dannestraat 
141 kreeg.12 

Op 19 juli 1878 werd op Groenzicht een zoon 
geboren, die naar Jacobs vader werd genoemd. De 
jonge Dirk Nicolaas is niet oud geworden, want op 
15 maart 1887 werd er opnieuw een Dirk Nicolaas 
Gerwig geboren, die eveneens jong overleed. Er 
kwamen nog drie dochters: Neeltje op 11 december 
1879, Petronella op 21 februari 1882 en Helena 
Wilhelmina op 21 mei 1885. De vier dochters van 
Jacob en Engeltje bereikten wel de volwassen leef
tijd. Intussen had moeder Engeltje van juni 1881 tot 
haar overlijden op 17 december 1882 een bejaarde 
tante verzorgd. Het was een tot dan in Utrecht 
wonende zuster van Jacobs vader, Maria Clazina 
Gerwig, die in 1809 te Linschoten geboren was. 

In 1881 liet Jacob achter zijn huis een schuur 
bouwen en ten oosten ervan een houten huis, dat de 
naam Bohème kreeg.13 De naam werd door de 
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Breukelaars uitgesproken als Bohemen, maar dat is 
onjuist, want het is niet genoemd naar de landstreek 
in Tsjechië. Bohème betekent "de wereld van jonge 
kunstenaars (bohémiens) die van de hand in de tand 
leven". De naam is aan het huisje gegeven door de 
kunstschilders Nicolaas Bastert en George Poggen-
beek, die het van 1881 tot 1887 van Jacob Gerwig 
huurden.1* Daarna woonde Neeltje Barneveld, de 
moeder van Jacobs vrouw Engeltje van Stam, zes 
jaar in het huis. 

De vader van Engeltje, de in 1826 te Breukelen 
geboren fruit- en teenhandelaar Dirk van Stam, 
woonde, evenals zijn zeventien jaar jongere broer 
en zakenpartner Willem van Stam, op het ouderlijk 
erf in de Dannestraat. Dirk was van 1869 tot 1886 
een gewaardeerd wethouder in Breukelen-Nijen-
rode. Op een zomeravond in juli 1886 ontstond er 
tussen Dirk en zijn broer Willem een heftige woor
denwisseling, waarna Dirk in de daaropvolgende 
nacht overleed.15 Zijn weduwe wilde niet op de 
plaats van het onheil blijven wonen. Ze verkocht 
haar bezit in de Dannestraat aan haar zwager Wil
lem van Stam en betrok met haar dochter Pietje het 
huis Bohème aan de Poeldijk, waar ze tot 1893 
woonde. 

In 1889 moest Jacob Gerwig een groot deel van 
zijn land aan Waterstaat afstaan voor de aanleg van 
het Merwedekanaal, de sluiswachterswoningen en 
het verbindingswater tussen Kerkvaart en Heycop.16 

In het Bevolkingsregister van 1890 kreeg de tuin
derswoning het adres Poeldijk 75, het huis Bohème 
het adres Poeldijk 74. Moeder Neeltje Barneveld 
verhuisde in 1893 naar haar kinderen op Groen-
zicht, waar ze tot 1913 de houten draaibrug over de 
Kerkgracht bediende. Bohème werd tot 1896 ver
huurd aan de brigadier van de rijksveldwacht J.M. 
Bergman, daarna tot 1900 aan de in Sliedrecht ge
boren onderbaas Joost Lansen 

Van 1 april 1899 af verhuurden Jacob en Engel
tje Gerwig een kamer van Groenzicht aan mejuf
frouw F.D. van Dränen, het hoofd van de Christe
lijke Naaischool. In 1906 verhuisde die naar een 
woning aan het Korenpad, nu Willink van Collen -
straat 7.17 Jacob Gerwig, die astmapatiënt was, 
overleed plotseling op 14 september 1901 in de 
leeftijd van 58 jaar. Zijn vrouw had geen inkomen 
en verhuurde daarom nog een kamer aan pension-
gasten, onder andere aan de gemeentesecretaris Eke 
van der Zee en daarna aan veearts D.M. Hoogland. 

De weduwe Gerwig verkocht in 1902 haar huis 
Poeldijk 75 aan haar broer Ruth Johannes van 
Stam, die veehouder en melkslijter in Breukelen 

was.18 Een jaar later verkocht Ruth het aan Gerrit 
Buys, een koopman in granen uit de Achterstraat 
(nu Kerkbrink 18), die al eigenaar van de boom
gaard was.19 Het huis Bohème (Poeldijk 74) ver
kocht Engeltje omstreeks 1903 aan de postbode 
Dirk Johannes de Jager, de enige zoon van Dirk de 
Jager uit de Dannestraat.20 

De bruiloft van Petronella Gerwig 
Engeltje Gerwig-van Stam bleef met haar vier 

dochters en haar moeder op Groenzicht wonen. De 
dochters vertrokken in de loop der jaren naar 
Utrecht; als laatste vertrok de toen 25-jarige Petro
nella op 31 augustus 1907. Dat was een dag na haar 
huwelijk met de 31-jarige Lodewijk Willem Hen
drik Belser, een ambtenaar bij het Staatsspoor te 
Utrecht. Als getuigen waren daarbij aanwezig de 
ooms van de bruid, Comelis en Ruth van Stam uit 
Breukelen-Nijenrode en Egbert van den Broek, 
drogist te Utrecht. De later beroemde Jean Louis 
Pisuisse en de later beruchte Max Blokzijl hebben 
deze bruiloft nog als muzikanten opgevrolijkt.21 

Vermomd als Italiaanse straatmuzikanten waren ze 
een week langs de Veluwezoom getrokken. Daarna 
reisden ze per trein van Zutphen terug naar Amster
dam. In Breukelen waren ze echter uitgestapt om 
een bezoek te brengen aan Kees de Tippelaar. Over 
hun reiservaringen schreven ze in het Algemeen 
Handelsblad en die stukjes vielen zo in de smaak, 
dat ze in boekvorm werden uitgegeven.22 In dat 
boek, "Avonturen als straatmuzikant", staat de vol
gende passage: 

Maar ten slotte ging de trein toch heusch nog weg en 
boemelden we voort van Utrecht naar Amsterdam. Juist dat 
geboemel bracht ons op 't idee, dat we toch eigenlijk nog wel 
een bezoek konden gaan brengen aan dien anderen "wereld
zwerver" wiens gastvrijheid wij, zij het ook in andere qualiteit, 
zoo vaak hadden mogen genieten: Kees de Wit op "Slangen-
vecht". Doch 't geluk diende ons niet. Na in Breukelen uitge
stapt te zijn en een korte wandeling gemaakt te hebben langs de 
lieflijke Vecht, vonden we Kees niet thuis en zijn juffrouw 
ziek, zoodat er niet eens muziek mocht worden gemaakt op 't 
erf. Jammer, zeiden we, en kuierden terug, besloten in het 
"State wapen" op een geschikten trein te wachten en dan weer 
verder naar 't goede Amsterdam te gaan. 

Maar neen. Er was daar op een buitenhuisje, terzijde van 
den weg naar 't station aan de overzijde van een vaart, op een 
buitenhuisje met den landelijken naam van "Groenzicht", een 
bruiloft. Dat wil zeggen, een bruiloft waar ze nog niet aan 't 
eten en toasten toe waren, maar waar ze zaten te wachten, op 't 
oogenblik van uit te rijden naar de kerk. Dat lijken me altijd 
wel moeilijke uren voor bruiloftsgasten. Moeder pleegt dan 
doorgaans een preludium te huilen en vader zegt, dat ze toch op 
moet houden met die malligheid, en de bruid, tussen lachen en 
huilen in, weet niet goed, hoe ze tegen 'r bruidegom zal zijn, 
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Afb. 3. Gezicht 
vanaf de kerktoren 
op de Poeldijk met 
de huizen Bohème 
en Groenzicht, het 
Merwedekanaal, 
de sluizen, het sta
tion en een stoom
trein in de richting 
Amsterdam. (Foto 
Jac. Schippers Jr., 
omstreeks 1910.) 

die dan toch wel weer heel wat anders is dan galant. En de 
oudere mannelijke familieleden zijn al aan de port en de siga
ren, waar de dames nog niet aan durven - aan de port bedoel ik; 
trouwens aan de sigaren ook niet; enfin, de lezers begrijpen me 
wel, hoop ik ... En de meisjes in 't gezelschap willen niet gaan 
zitten, bang voor 't kreuken van japonnen. En de jongens zijn 
lastig, omdat ze niet mogen weten waar 't lekkers staat. 

In zoo'n situatie zijn een joviale oom en twee muzikanten 
'n uitkomst. In dit geval waren èn de joviale oom - daar zag ik 
den man tenminste voor aan - èn de muzikanten, - twee Itali-
aansche nog wel - ter plaatse. De oom wenkte ons en een neefje 
assisteerde hem door "heè!" te roepen. Dadelijk kwamen we 
't bruggetje over en hoedezwaaiden onzen groet. - "We wouen 
wat muziek, En wat moet dat kosten." - "Nous ne comprenons 
pas l'hollandais, monsieur." - "Oh, je ... Wacht maar 's even
tjes." En er werd een andere oom of een neef - we wisten 
natuurlijk van de verhoudingen in de familie niets af; een van 
de ooms kan ook best de vader van de bruid zijn geweest -
geroepen, die Fransch sprak. - "Vraag eerst maar 'ns wat ze 
hebben moeten". 

De vraag werd gesteld en ik antwoordde met een weder
vraag: "Voor hoelang?" Ja, dat wisten ze zelf niet. - "Geef ons 
een gulden", opperde ik. - "Nee, waarachtig niet", zei de eerste 
oom, die een gekleede jas en een witte das droeg, "gelukkig dat 
ik 't eerst heb laten vragen". - "Ze doen 't wel voor minder 
ook," meende de ander, in een zwarte colbert, als ik me nog 

wel herinner. - "Un demi-florin, alors, monsieur". - "Zie je wel, 
nou doet ie 't al voor vijftig centen". - "Vooruit dan maar". 

En we speelden, speelden voor de bruiloftsgasten en voor 
een heel rijtje oude en jonge Breukelaars, die aan de overzij 
van 't vaartje in 't gras kwamen zitten. We speelden met en
thousiasme en zongen bruid en bruidegom onze meest Italiaan-
sche liederen toe, ofschoon het eigenlijk niet te pas kwam, 
mensen in die positie zooveel kwaad van de liefde te vertellen: 
"De liefde is als de zee, schoon, maar verraderlijk" of "O 
vrouw, zonder geweten en zonder hart, wee hem die u zoekt, 
maar u niet vindt".... 

Gelukkig verstonden de lui 't niet. - "Moeten die mannen 
niet gaan zitten?" vroeg de moeder van-de-bruid, die in een 
weeke stemming was. - "Mensch, hoe wil je nou, dat die men
schen gaan zitten? Dat kanne ze ommers niet. Kijk ze daar nou 
op d'r eigen muziek staan te danse. Denk je dat die er rustig bij 
kunne zitte. Dat zit die menschen in d'r bloed, Italiane. Da's 'n 
heel ander slag, dan wij, Hollanders. Wij luisteren alleen naar 
de muziek, maar zij worden er compleet gek van". 

We werden vriendelijk onthaald en dronken, ongedekten 
hoofde en met diepe buigingen het bruidspaar toe, dat hand in 
hand voor 't raam te luisteren zat. Maar de oom in de gekleede 
jas vond de stemming onder de menschen nog altijd niet vroo-
lijk genoeg, wou ze wel aan 't dansen hebben, wipte op 'n bank 
de wijs van de "Macchichne" mee. Daar wouen de anderen 
echter niet aan. Muziek, goed, maar geen uitbundigheid .... De 
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koetsen waren er nog niet .... En hèt moest toch nog gebeuren, 
niet waar? .... 

Wel heel aardig was 't, dat we, toen we klaar met spelen 
waren, in plaats van de twee kwartjes, waarvoor we hadden 
geaccordeerd, toch nog een heele gulden kregen. Dankbaar 
buigend en "Italiaansche" zegenbeden voor het jonge paar op
zendend - waar de mensen wel veel aan gehad zullen hebben -
verlieten we de plaats. Net waren we weg, toen reden de 
koetsen voor. 

Breukelen is een van die kleine plaatsen, waar je in een on
bedacht oogenblik afstapt, denkende, dat je er ook wel weer 
eens weg zult komen. De locomotief, die je er brengt, trekt 
zoo'n goedmoedig-gerust-stellend snuit van: "al mijne kamera
den stoppen hier ook" (zie Afbeelding 3). Maar 't is vuig ver
raad. Want als je eenmaal in Breukelen bent, dan rijden er ver
der alle treinen met treiterend geratel voorbij en ik zweer, dat ik 
locomotieven heb zien omkijken met zoo'n gemeene tronie 
van: "we laten je lekker staan". Wij wandelden dus genoegelijk 
in 't zonnetje langs 't kanaal naar Nieuwersluis, wat 'n veel 
eerlijker station is. Daar moesten we weliswaar nog een klein 
uur wachten, maar er hield ten minste toch ook nog eens 'n 
trein stil, die ons in den voorgeschreven tijd naar Amsterdam 
W.P. voerde.23 

Na de bruiloft van haar dochter woonde Engeltje 
op Groenzicht, tot ze op 10 augustus 1913 in de 
leeftijd van 60 jaar overleed. Haar moeder, Neeltje 

Barneveld, verhuisde toen naar de boerderij van 
haar zoon Ruth van Stam, Broekdijk 44 te Breuke-
len-Nijenrode, waar ze op 6 februari 1915 overleed 
in de leeftijd van ruim 90 jaar. 

1914- heden 
Van 1914 tot 1917 was Groenzicht nog eigen

dom van Gerrit Buys en werd het bewoond door de 
familie J.G. Löcke. Dirk Johannes de Jager wilde 
voor de toegang tot Bohème niet langer afhankelijk 
zijn van zijn buren en liet in 1914 door zijn neef, de 
timmerman Jacobus de Jager uit Nieuwersluis, een 
eigen draaibrug vervaardigen. Dirk Johannes over
leed in 1920; zijn weduwe bleef met pensiongasten 
op Bohème wonen tot ze in 1935 naar Tuindorp in 
Maartensdijk verhuisde. Het huis Bohème verkocht 
ze aan Hendrik van den Broek.24 Omstreeks 1985 
werd het huis eigendom van Dick Brouwer, die het 
liet afbreken en vervangen door een stenen woning 
met de naam Bohème. 

Groenzicht kwam in 1940 in het bezit van de 
pluimveehouder en melkhandelaar Teunis van der 
Waay en zijn vrouw.25 Zij lieten het huis gedeelte-

. ;;*| m;;:; "«%„i i 

Afb. 4. Het huis Marijkestraat 26 in 1999 (foto T.M.A. Simonis, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 3, 1999 



141 

lijk vernieuwen, waarna het kadasternummer 1488 
werd (huis schuur tuin 85 a 99 ca). In 1958 werd de 
kadastrale aanduiding Sectie Bnr. 1841 (huis tuin 
schuren 74 a 19 ca), want Van der Waay had een 
gedeelte (Sectie B nr. 1840 erf 11 a 80 ca) aan de 
Gemeente Breukelen verkocht. Waarschijnlijk was 
dit voor de aanleg van de weg tussen de ophaalbrug 
en de Marijkestraat. In 1967 werd Groenzicht ont
eigend voor de aan het Domineeslaantje te bouwen 
Vijverhofschool voor speciaal onderwijs. Na het 
vertrek van de familie Van der Waay werd in het 
huis Groenzicht het Bureau Gemeentewerken ge
vestigd, dat omstreeks 1976 naar het pand van de 
voormalige Boerenleenbank, Markt 15 verhuisde. 
Groenzicht, dat inmiddels het adres Marijkestraat 
26 had gekregen, werd door de Gemeente Breuke
len als woonhuis verhuurd aan de heer J.C. van 
Rhee, die met zijn gezin het zomerhuis van boerde
rij De Poel, Joris Dircksenstraat 20 moest verlaten, 
omdat daar de muziekschool in gevestigd werd. Nu 
in 1999 woont de familie Van Rhee nog op dit 
adres. 

We hopen dat het huis Groenzicht (zie Afbeel
ding 4) voor ons dorp behouden kan blijven. Het in 
1837 gestichte "warmoesiershuis" verdient het om 
als gemeentelijk monument te blijven voortbestaan. 

Noten 

1 Dat zijn onder andere de voormalige boerderij Korte Kerk-
weg 1, de boerderijen Straatweg 27 en 179 (respectievelijk 
van H. Brockmeier en B. Molenkamp), de kerken Straat
weg 37 en 146 (de gereformeerde en de rooms-katholieke) 
en het huis Guarda (Straatweg 43). 

2 Bezwaarschriften d.d. 19.9.1998 en 11.11.1998. In het laat
ste staat onder punt d: "Als door het afbreken van de 
Kloosterhof sociale huurwoningen verloren gaan (zie BRO-
rapport blz. 19), dan zal dit verlies in het centrumproject 
moeten worden gecompenseerd. Als een compensatie el
ders nodig wordt geacht, dan moet dat niet op het aan de 
Kerkgracht grenzende deel van de locatie Marijkestraat 26 
gebeuren. Het daar gelegen MTP-pand is een van de oudste 
huizen aan de Stationsweg en ligt zeer fraai naast de MIP-
brug over de Kerkgracht. De brug zal evenals het nabijgele
gen sluiswachtershuis worden voorgedragen als rijksmonu
ment. Deze voor ons dorp zeer karakteristieke locatie mag 
niet verstoord worden door moderne bejaardenwoningen. 
Daarvoor is nog wel een plaats te vinden op het achter- of 
naastliggende terrein van het perceel Marijkestraat 26". 

3 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te 
Breukelen), art. 127 t.n.v. Jan van der Veen, tapper te Breu
kelen-Nijenrode: Sectie B nr. 206 (weiland groot 1 bunder 
15 roeden 90 el) en nr. 207 (weiland 1.09.70). Jan van der 
Veen had op 29 oktober 1816 de tapperij Achterstraat 49 
(nu Kerkbrink 12 ?) van schipper Adrianus Koster overge
nomen [Notarieel Archief (in Het Utrechts Archief), inv. 
nr. 552, akte nr. 75]. 

4 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 191 t.n.v. Ba
rend Jan de Groot, juwelier te Amsterdam: Sectie B nr. 206 
en nr. 207. In d.j. 1838 werd nr. 207 gesplitst in nr. 499 
(bouwland 1.07.00) en nr. 500 (huis erf, 2 roeden 70 el). 

5 Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1849 - 1860 ver
meldt op het adres Poeldijk wijk B nr. 353: Cornelis van 
Zeijst, geb. Utrecht 1804, weduwnaar, R.C., hovenier, 
overl. Breukelen-Nijenrode 14.6.1854. De volgende be
woner, Willem Schuurman, geb. Zeijst 1794, tuinman te 
Breukelen-St. Pieters, werd op 24.10.1854 met vrouw en 
kinderen in het bevolkingsregister ingeschreven. In het 
Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1860 - 1874, had 
het warmoesiershuis de aanduiding Straatweg wijk B nr. 
112 gekregen. Als gezinshoofd stond ingeschreven: Willem 
Schuurman, geb. Zeijst 27.5.1794, N.H., warmoesier, overl. 
Breukelen-Nijenrode 5.7.1866, gehuwd met Stijntje Maga-
rijn, geb. Huizen 15.5.1802, overl. Breukelen-Nijenrode 
19.6.1866. Vier van hun kinderen waren uit Breukelen ver
trokken, maar hun zoon Evert (geb. Huizen 20.3.1836, 
N.H., rietdekker) bleef in het huis wonen en trouwde in 
1866 met Lena Hendrika Overman, geb. Ouderkerk aan de 
Amstel 25.3.1844. 

6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
165 en 166, ingekomen en uitgaande stukken in 1866, 
briefnummers 249, 293, 297 e.v. Nummer 249 is een rap
port van 15 mei 1866 voor het provinciebestuur over de in 
Breukelen getroffen voorzorgsmaatregelen. Op 11 juni 
1866 berichtte de burgemeester over het eerste cholera-
slachtoffer, op 12 juni over de twee volgende. De cholera-
epidemie te Breukelen duurde tot half september. Volgens 
de wekelijkse opgaven van de burgemeester aan de Com
missaris des Konings in de provincie Utrecht steeg het aan
tal zieken in die periode tot 44 en liep het dodental op tot 
23 (briefnummers 360, 378, 400, 413, 432, 443 en 484). 
Over de cholera-epidemie in Breukelen is uitvoerig ge
schreven in de vorige aflevering van dit tijdschrift: A. 
Schuurman, 1999. Breukelen-Nijenrode 1865-1900: voor
uitgang in tegenstellingen (2). Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 49 - 58, in het bijzonder 
blz. 54 - 58. De op blz. 54 en 55 genoemde voor cholera 
bevreesde vrouw is waarschijnlijk de 64-jarige Stijntje 
Schuurman-Magarijn. De auteur citeerde uit zijn bron: "De 
vrouw woonde achter de begraafplaats op eene boerderij, 
waar in vroegere epidemieën ook cholera was voorgeko
men". Dat zou kunnen betekenen, dat Cornelis van Zeijst 
op 14 juni 1854 eveneens aan cholera was gestorven. Dat 
lijkt echter niet waarschijnlijk, want het eerste slachtoffer 
in dat jaar, Jan van Leersum, overleed pas op 24 oktober 
(inv. nr. 142, briefnummer C7). 

7 Zie H.J. van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en 
Danne te Breukelen. 6. De tuinderij van Langezaal, later de 
werf van Van Stam. Tijdschrift Historische Kring, jaargang 
9, nr. 4, blz. 193 - 206, in het bijzonder blz. 195 bovenaan. 

8 Helena Petronella Gerwig was 15 maanden oud, toen ze op 
19.7.1866 op het adres Dannestraat 141 overleed. Haar 
tante Helena Petronella Gerwig, geb. Oudewater 1838, 
echtgenote van de timmerman Jan Adriaan Stokvis, Danne
straat 142b, was 28 jaar oud toen ze op 31.7.1866 stierf. 
Haar moeder Johanna van der Rhee bezweek aan de ziekte 
op 2.8.1866 in het huis van haar zoon, Dannestraat 141. Ze 
was 55 jaar oud, evenals haar echtgenoot Dirk Nicolaas 
Gerwig die vijf dagen later aan de ziekte overleed. Tot mijn 
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verrassing schreef de heer A. Schuurman in de vorige afle
vering van ons tijdschrift, zij het met enige afwijkingen, op 
blz. 55 kolom 1 en 2 over deze tragedie. Hij noemde als 
besmettingsbronnen de pomp op de werf van Van Stam en 
het nabij gelegen gemeenschappelijke privaat. De woon
plaats van de grootouders was in 1866 niet Veenendaal 
maar Ede (zie de doorhalingen in de overlijdensakten). 

9 In het Bevolkingsregister 1874 - 1884 heeft het huis de aan
duiding Breukelerwaard wijk B nr. 131. Evert Schuurman 
vertrok op 20.1.1875 met vrouw en drie kinderen naar Am
sterdam. De nieuwe huurder van het huis was Johannis An
tonius Rijnders, geb. Breukelen-Nijenrode 17.10.1837, die 
er een jaar met zijn vrouw en dochter zou blijven wonen. 

10 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 601, t.n.v. 
Hendrik Frederik Zelders, zonder beroep, te Amsterdam, 
regel 1 - 3, Sectie B nr. 206, nr. 499 en nr. 500. 

11 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 634, t.n.v. 
Jacob Gerwig, bloemist te Utrecht, regel 1 - 3. Het bevol
kingsregister Breukelen-Nijenrode 1874 - 1884 vermeldt 
als hoofdbewoner: Jacob Gerwig, geboren Oosterbeek 
26.10.1842, overleden Breukelen-Nijenrode 14.9.1901, 
N.H., warmoesier, gehuwd met Engeltje van Stam, geboren 
Breukelen-Nijenrode 30.1.1853, overleden aldaar 10.8. 
1913. Zij gingen op 1 maart 1876 op het adres Breukeler
waard 135 wonen. In 1885 werd dit adres veranderd in 
Poeldijk 75. Volgens het trouwboek van de Burgerlijke 
Standvan Breukelen-Nijenrode, akte nr. 15 d.d. 14.8.1872, 
was Jacob Gerwig, bloemist, oud 29 jaar, geboren te Ren-
kum en wonend te Utrecht, die dag getrouwd met Helena 
Wilhelmina van Stam, zonder beroep, oud 21 jaar, dochter 
van Dirk van Stam, koopman en Neeltje Barneveld, wo
nend te Breukelen-Nijenrode. De ouders van de bruidegom 
waren beiden overleden, maar als getuige was aanwezig 
zijn negen jaar oudere broer Nicolaas Engelbert Gerwig, 
timmerman te Breukelen-Nijenrode. 

12 Uit de huwelijksakte van Nicolaas Engelbert Gerwig, die 
op 4.11.1857 te Breukelen-Nijenrode trouwde met Kuinera 
Hoogendoorn, bleek dat hij een zoon was van Dirk Nico
laas Gerwig, opzichter van den Rhijnspoorweg en van Jo
hanna van de Ree. Dirk Nicolaas Gerwig (geb. Linschoten 
1811, overl. Breukelen-Nijenrode 6.8.1866, zoon van Nico
laas Gerwig en Engelina Beijer te Linschoten) was om
streeks 1832 te Oudewater getrouwd met Johanna van der 
Ree (geb. Oudewater 1811, overl. Breukelen-Nijenrode 
2.8.1866, dochter van Pieter van der Rhee en Helena Wes
terhout te Oudewater). Ze woonden lange tijd in Oudewa
ter, onderbroken door enkele jaren in Oosterbeek en Maars-
sen. Dirk werkte bij de spoorwegen waar hij opzichter was. 
Adriaan Prins, wiens grootvader Dirk Willem Gerwig eerst 
manufacturier en na 1901 timmerman was in de Danne-
straat (nu nr. 7), gaf mij de familieherinneringen ter inzage, 
die tante Co Gerwig uit Goes in 1972 had genoteerd. Zij 
schreef, dat de stamvader van de familie uit Triberg in het 
Scharzwald kwam, waar een Gerwig de grondlegger was 
geweest van de spoorverbinding aldaar. Het station, een 
standbeeld en een straat in Triberg dragen nu nog zijn 
naam. Voor zijn veiligheid zou de stamvader in een der 
Duitse oorlogen in een goederentrein naar Nederland zijn 
gekomen, daar spoorwegen hebben aangelegd en tenslotte 
in de Vechtstreek zijn blijven wonen. Het romantische ver
haal van tante Co lijkt me echter op grond van de Breukelse 
archiefstukken niet juist. De stamvader zou dan immers 

nog voor 1809 naar Linschoten zijn gekomen, maar toen 
waren er nog geen spoorwegen in Duitsland of Nederland. 

13 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 634 t.n.v. 
Jacob Gerwig, bloemist: Sectie B nr. 206 (boomgaard lha 
15 a 90 ca), nr. 499 (bouwland 1 ha 7 a) en nr. 500 (huis erf 
2 a 70 ca). In d.j. 1883 werd nr. 499 gesplitst in nr. 847 
(weiland en boomgaard 64 a 40 ca) en nr. 848 (het huis 
Bohème, la 10 ca); nr. 500 werd toen nr. 849 (Groenzicht, 
woning schuur bloemisterij 34 a 57 ca). In 1889 verkocht 
Gerwig een deel ( 62 a 60 ca) van kadasternummer 206 aan 
Rijkswaterstaat; zelf behield hij daarvan kadasternummer 
934 (boomgaard 53 a 30 ca). In 1896 werd nr. 934 samen
gevoegd met een deel van nr. 847 tot nr. 984 (tuin en 
boomgaard 66 a 5 ca). In 1902 kreeg Bohème het kadaster
nummer 1021 (woning schuur bloemisterij 11 a 47 ca), 
Groenzicht werd nr. 1022 (huis bloemisterij 33 a 46 ca), het 
overige werd nr. 1023 (tuin en boomgaard 61 a 13 ca). 

14 Zie hiervoor: Lia de Jonge, 1990. Nicolaas Bastert Vecht-
schilder 1854 - 1939. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 
blz. 26 - 30. 

15 Dirk van Stam, geb. Breukelen-Nijenrode 26.11.1826, 
overl. aldaar 1.8.1886. Zie H.J. van Es, 1994, blz. 195 en 
196. 

16 Zie noot 13. Ook: H.J. van Es, 1992. Gravers, grondeigena
ren en gevolgen van het Merwedekanaal bij Breukelen. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 3, 
blz. 121 - 137, in het bijzonder blz. 127. 

17 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, 
blz. 68 - 79, in het bijzonder blz. 68. 

18 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 817 t.n.v. Ruth 
Johannes van Stam, koopman te Westbroek, na d.j. 1901 te 
Breukelen-Nijenrode. Ruth van Stam werd boer op Oud Aa 
5, vervolgens boer op Straatweg 125, daarna melkhandelaar 
in de Dannestraat en tenslotte boer op de laatste boerderij 
aan de Broekdijk. 

19 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 947 t.n.v. 
Gerrit Buys, koopman in granen te Breukelen-Nijenrode. 

20 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 980 t.n.v. Dirk 
Johannes de Jager. Zie ook H.J. van Es, 1994. Dirk de Ja
ger, de onvermoeide polsstokdrager. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz.161 - 165. 

21 De cabaretier Jean Louis Pisuisse (geb. Vlissingen 
4.9.1880, overl. Amsterdam 26.11.1927) geldt als de pio
nier van de Nederlandse kleinkunst. Hij was oorspronkelijk 
evenals Max Blokzijl journalist voor het Algemeen Han
delsblad. Na een tournee in Nederland trokken zij samen 
van 1908 tot 1914 als journalist-chansonnier door Europa, 
Nederlandsch-Indië, China, Japan en Siberië. Pisuisse werd 
in 1927 op het Rembrandtplein met zijn derde vrouw Jenny 
Gilliams vermoord door een liefdesrivaal. De journalist-
chansonnier Max (Marius Hugh Louis Wilhelmus) Blok
zijl (geb. Leeuwarden 20.12.1884, overl. 's-Gravenhage 
16.3.1946) werd in 1903 verslaggever te Amsterdam en na 
1917 correspondent in Berlijn. Tijdens de Duitse bezetting 
werd hij in 1941 hoofd van de Afdeling Perswezen van het 
departement van Volksvoorlichting en Kunsten en in 1942 
leider van het Persgilde. Hij trad op als radiospreker ten 
gunste van het Duitse standpunt. Op 9.5.1945 werd hij ge
arresteerd en op 11.9.1945 door het Bijzonder Gerechtshof 
te 's-Gravenhage ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd op 
16.3.1946 met de kogel voltrokken. 
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22 J. Louis Pisuisse en Max Blokzijl ("Naphtalie de Rosa" en 
"Joseph Pardo"), 1907. Avonturen als straatmuzikant (ver
sierd met 23 teekeningen van Louis Raemaaekers en eenige 
Schaduwbeelden van Jan Feith). H.J.W. Becht, Amsterdam. 
Adriaan Prins, Straatweg 169 te Breukelen, maakte mij op
merkzaam op dit boek en was zo vriendelijk zijn exemplaar 
aan mij te lenen. 

23 De burgemeester van Loenen, de heer Doude van Troost
wijk, had doordat hij grondeigenaar was, bij de aanleg van 
de Rijnspoorweg in 1834 bedongen dat alle personen
treinen in Nieuwersluis zouden stoppen. De Nederlandse 
Spoorwegen hebben dit beding later voor veel geld moeten 
afkopen. Om lange wachttijden te vermijden, stapten veel 
Breukelaars die naar Amsterdam moesten, in Nieuwersluis 

op de trein. 
24 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 1541 t.n.v. 

Hendrik van den Broek, zonder beroep te Breukelen-Nijen
rode. In d.j. 1938 naar art. 1471 r. 4 t.n.v. Hendrik van den 
Broek, rijwielhersteller te Ruwiel, later in Breukelen-Nijen
rode. 

25 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 1647 tn.v. 
Teunis van der Waay, pluimveehouder-melkhandelaar: 
Sectie B nrs. 1022 (huis en bloemisterij 33 a 46 ca) en 1023 
(tuin en boomgaard 61 a 13 ca). Teunis was op 17.4.1897 
geboren in Zwammerdam, gehuwd met Helena Cazant, 
geboren Loosdrecht 20.12.1898, en had zich op 11.9.1931 
op Straatweg nr. 159 gevestigd. In 1940 verhuisde hij naar 
Groenzicht, Stationsweg 4. 

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel 

H.J. van Es, 1999. De boerderij-herberg Galgerwaard (2). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, 
nr. 2, blz. 77 - 85. 

Blz. 82, 1ste kolom, regel 5: "huis en werkplaats" moet zijn 
"dubbele woning met winkel en werkplaats". 

Blz. 82, 1ste kolom, regel 13-14: "Tussen ... gekomen" moet 
zijn "In de westelijke woning van Van 't Hoff, Oud Aa 2b, 

woonde Jan Hamoen en daarna H. Middelkoop". 
Blz. 84, linker kolom, regel 8: "in de Dudok de Witstraat" moet 

zijn "in de Van Couwenhovenstraat 24 bij de familie T. van 
Ekris". 

Dank aan de heren J. van 't Hoffen H. van Walderveen, die mij 
attendeerden op deze onnauwkeurigheden. 

HJvE 

De Vecht 
Er ligt een landhuis aan den stroom verlaten 
Verbleekt, met donkre luiken, staart het bünd 
En laat den stroom, die eenzaam voortglijdt, praten 
En luistert niet naar 't fluistren van den wind. 

Maar vroeger, toen Hoogmogenden der Staten 
Daar in den zomer poosden van 't bewind, 
En staat en krijg voor huis en vree vergaten, 
En kindren stoeiden over 't melkwit grint, 

Toen leefde 't Huis en de bevolkte stroom 
Wiegde de schepen, die blankzeilig gleden, 
Vredig van gang naar 't schatrijk Amsterdam. 

Nu droomt het landhuis daar zijn eeuw'gen droom 
Van eindloos heimwee naar die lang geleden 
Glorievoile eeuw, die nimmer wederkwam. 

Frans Bastiaanse 

Frans Bastiaanse (1868 -1947) was leraar Nederlands in Hilversum, 

(met dank aan de heer P. Gerritse te Huizen, die ons dit gedicht toezond) 
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Romeinse Rijk vreesde vrije Germanen 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het jaar 12 voor Chr. voegde de Romeinse veld
heer Drusus, in opdracht van keizer Augustus, ons 
gebied toe aan het grote Romeinse Rijk. Zijn in
vasiemacht, een vloot vol Romeinse militairen, voer 
toen al vrijwel meteen ook verder stroomafwaarts 
over de Vecht, met de bedoeling om de Friezen 
die noordelijker woonden eveneens onder Romeins 
gezag te brengen. 

Geheel bevredigend waren de krijgssuccessen 
van Drusus niet. De Friezen bleven erg gesteld 
op hun onafhankelijkheid. Omstreeks het jaar nul 
deden zich Fries-Romeinse schermutselingen voor 
in het gebied tussen Ems en Weser. Tiberius wist 
opstandjes in 4 en 5 na Chr. in Romeins voordeel te 
beslissen, maar in 9 na Chr. leden de Romeinen in 
het Teutoburger Woud een smadelijke nederlaag, 
waarbij drie legioenen ten onder gingen. 

In 16 na Chr. deden de Romeinen een poging 
hun prestige te herstellen. Vanuit hun voortvarend 
uitgebouwde vlootstation in Vechten (bij het huidi
ge Bunnik) voer toen een vloot, onder bevel van 
hun veldheer Germanicus, de Vecht af, richting 
Almere (voorganger van Zuiderzee en IJsselmeer), 
oer-IJ en Noordzee, om de volksstammen in het 
noorden van wat nu Duitsland is te gaan bevechten. 
De hoofd vaarroute over die rivier liep toen via de 
Aa en dus zagen de verspreide bewoners van de 
oeverwallen van Vecht en Aa een indrukwekkende 
macht op meer dan duizend schepen aan zich voor
bijtrekken. Dit gegeven, twee jaar geleden in dit 
tijdschrift gepubliceerd, heeft op veel lezers nogal 
indruk gemaakt en leidde tot vragen. 

Waarom deden de Romeinen zoveel moeite om 
de volkeren, die zij gewoonlijk samenvatten onder 
de naam Germanen, onder hun controle te brengen? 

Het motief was niet alleen hun ijveren naar zo 
veel mogelijk territoir en macht. Vrees, een hen 
door de geschiedenis ingegeven knagende bezorgd
heid, speelde in dit geval evenzeer een belangrijke 
rol. 

Kimbren, Teutonen en Ambronen 
De Romeinse behoefte de volkeren uit het verre 

noorden van Europa, die zij later Germanen zijn 
gaan noemen, volledig te onderwerpen ontstond in 

113 - 101 voor Chr. Hun in die tijd nog veel minder 
uitgebreide rijk werd toen bedreigd door de eerste, 
maar meteen ook de omvangrijkste, ingrijpendste 
en gevaarlijkste Germaanse inval die het te ver
duren heeft gekregen tot de tijd van de Grote 
Volksverhuizing, zo'n vier eeuwen later. 

Verantwoordelijk voor die inval waren de 
Kimbren en hun bond- en lotgenoten. De Kimbren 
woonden in het noordelijke kustgebied van de 
Noordzee. Door het opdringen van de zee land
inwaarts raakten zij een deel van hun leefgebied 
kwijt. Vanwege gebrek aan land en voedsel trok een 
deel van hen omstreeks 120 voor Chr. uit dat stam-
gebied weg, met meeneming van hun gezinnen en 
bezittingen. Zij gingen naar het zuiden, op zoek 
naar nieuwe woonplaatsen. Onderweg sloten zich 
ronddolende groepen van twee andere Germaanse 
stammen, de Teutonen en de Ambronen, eveneens 
afkomstig uit de kuststreken van de Noordzee, bij 
de op drift geraakte Kimbren aan. 

Ze trokken kriskras door allerlei streken. De 
volkeren die woonden in de doorkruiste gebieden 
wilden de Kimbren c.s. nergens als medebewoners 
van hun land toelaten. Daardoor waren deze mi
granten genoodzaakt rovend en plunderend in het 
levensonderhoud van hun - zeer talrijke - mensen te 
voorzien. Dat bezorgde ze een slechte naam. Enkele 
malen kwamen ze ook in contact met de Romeinen, 
maar die beletten hen om Noord-Italië binnen te 
trekken, waarna ze maar weer in een andere richting 
verder zwierven. 

In 109 voor Chr. stuitten de Kimbren c.s. in het 
zuiden van Gallië opnieuw op een Romeinse consul 
en een onder zijn bevel staand leger. Die consul zag 
het als zijn taak de Romeinse provincie in Gallië, de 
gebieden langs de kust van de Middellandse Zee 
met inbegrip van de tegenwoordige Provence, tegen 
de indringers te beschermen. Nadat een verzoek van 
de Kimbren om land waar ze zich zouden mogen 
vestigen, was afgewezen, kwam het opnieuw tot 
een gewapend treffen, waarbij de Romeinen een 
nederlaag leden. 

In 107 voor Chr. leden de Romeinen bovendien 
een smadelijke nederlaag tegen de Tigurini, een van 
de Helvetische stammen die zich inmiddels ook bij 
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de Kimbren hadden aangesloten. Kort daarop koos 
het met Rome geallieerde Tolosa (Toulouse) de 
kant van de Kimbren, maar in 106 voor Chr. wisten 
de Romeinen Tolosa bij verrassing weer in te 
nemen. Het jaar daarop bevonden zich twee Ro
meinse legers in de Romeinse provincie in het 
zuiden van Gallië. Beide werden bij Arausio 
(Orange) verpletterend door de Germaanse landver
huizers verslagen. Sinds de nederlaag tegen Hanni
bal bij Cannae in 216 voor Chr. hadden de Romei
nen niet meer zo'n zwaar verlies geleden. Het be
richt hierover werd in de stad Rome dan ook met 
grote ontsteltenis ontvangen. Besloten werd dat de 
gevechtskracht van de Romeinse strijdkrachten aan
zienlijk moest worden opgevoerd. Daartoe werd 
met spoed de beste generaal waarover men beschik
te aan het hoofd van de totale strijdmacht geplaatst. 

Gaius Marius 
Die generaal was Gaius Marius, die kort tevoren 

de langdurige oorlog in Noord-Afrika tegen de 
Numidische koning Jugurtha tot een succesvol 
einde had gebracht. Onder Marius' voorgangers was 
die oorlog verworden tot een wisselvallige guerilla 
in de Numidische halfwoestijn. Marius slaagde er 
echter in alle tegenstand definitief te breken en 
Jugurtha gevangen te nemen. 

In die oorlog had hij zich als een innoverend 
leider doen kennen. Zo had hij afstand genomen van 
de oude wijze van rekrutering van Romeinse solda
ten, waarbij de troepen werden gelicht uit de kapi
taalkrachtiger burgers, die in staat werden geacht 
zelf te voorzien in de kosten van een volledige mili
taire uitrusting. Arme burgers werden niet ingelijfd. 
Marius besloot om iedereen die zich aanmeldde in 
zijn leger op te nemen. Dat waren vooral bezitloze 
burgers, Proletariers. Die waren er toen nogal wat 
omdat veel boeren als gevolg van de agrarische 
crisis in de 2de eeuw voor Chr. al hun bezit kwijt 
raakten. De voor hen benodigde uitrustingen liet hij 
door de staat betalen. Daardoor verving Marius in 
feite een dienstplichtleger door een beroepsleger. 
De nieuwe beroepssoldaten waren beter gemoti
veerd, want zij konden zodoende weer in hun 
levensonderhoud voorzien, hadden uitzicht op buit 
en mochten verwachten dat ze aan het eind van hun 
diensttijd een stuk land zouden krijgen waarop en 
waarvan ze de rest van hun leven konden bestaan. 

Marius, die van eenvoudige boerenafkomst was, 
at samen met zijn soldaten en sloofde zichzelf even
zeer uit als zij. Hij werd vertrouwd en gewaardeerd 
en kon heel veel met hen bereiken. 

Reorganisatie en training van de Romeinse 
legers 

Deze praktijk paste Marius ook in zijn nieuwe 
functie toe. Tevens verbeterde hij de cohorten-
tactiek: door een nieuwe indeling werden de cohor
ten (10 per legioen van ongeveer 6000 man) tot 
eenheden, die in staat waren zelfstandig te opereren. 
Verder liet Marius de legioensoldaten tijdens de 
marsen zelf een deel van hun bagage meedragen, 
waardoor de legertros werd ontlast en het leger als 
geheel beweeglijker gemaakt. 

Naast de reorganisatie van de Romeinse strijd
krachten voerde Marius ook een betere training in 
van de soldaten. Hij had daarbij het geluk dat de 
Kimbren en Teutonen en hun verdere aanhang ge
ruime tijd een voortzetting van de strijd tegen Rome 
vermeden. Ze bleven echter gedoemd tot een 
zwervend bestaan; al hun pogingen om buiten het 
Romeinse Rijk nieuwe woonplaatsen te vinden faal
den nog steeds. 

Daardoor rijpte tenslotte, toen een hernieuwd 
verzoek van de Kimbren om land voor zichzelf en 
hun bondgenoten was afgewezen, toch het plan om 
zich dan maar met geweld meester te maken van 
een deel van het rijke Italiaanse akkerland, waar
over men ongetwijfeld diverse berichten had ont
vangen. Een nieuw gewapend treffen met de 
Romeinen zagen ze duidelijk als hun allerlaatste 
redmiddel. Daartoe trokken de Kimbren over de 
Rijn oostwaarts om via de Alpen Italië binnen te 
vallen en de Teutonen en Ambronen door het 
Rhônedal zuidwaarts om van het westen uit in de 
Povlakte binnen te vallen. Het moet hun bedoeling 
zijn geweest ongeveer gelijktijdig aan te vallen, 
maar toen de Kimbren omstreeks het eind van 102 
voor Chr. het noorden van Noord-Italië binnentrok
ken, waren de Teutonen en Ambronen bij Aquae 
Sextiae (Aix en Provence) al vernietigend verslagen. 

De Kimbrische ruiterij wist het, in de befaamde 
slag bij Vercellae, 101 voor Chr., de Romeinse 
strijders nog wel knap lastig te maken, maar deze 
Germanen ondervonden grote hinder van de hitte, 
waaraan zij niet gewend waren, en van de strategie 
van Marius die hen noodzaakte recht tegen de felle 
zon in te kijken, terwijl ze ook nog eens last had
den van de weerkaatsing van het zonlicht op de Ro
meinse wapens en verdere uitrustingen. De Kimbren 
werden vanuit het open veld geleidelijk terugge
worpen op hun laatste bastion, hun als wagenburcht 
ingerichte kampement, waar ook de vrouwen in een 
alles of niets situatie dapper meevochten. Toen het 
kampement tenslotte eveneens verloren dreigde te 
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Afb. 1. De rivier de Aa, 
gezien vanuit het zuid
oosten (foto Miep Kiela, 
augustus 1987, in Foto
archief Historische Kring 
Breukelen). 

gaan, doodden veel Kimbren zich eigenhandig, 
zowel mannen als vrouwen met hun kinderen. De 
overigen werden gevangen genomen en tot slaven 
gemaakt. 

Toen Marius in Rome terugkeerde, werd hij als 
een held ingehaald. In de voorafgaande jaren was 
hij al, tegen alle Romeinse wetten en precedenten 
in, ieder jaar herkozen als consul. In 100 voor Chr. 
werd hij maar liefst voor de zesde keer consul. 

Historici hebben zich meermalen afgevraagd 
hoe de inval der Germanen zou zijn afgelopen als 
zij voortvarender waren opgetreden en hun aanvan
kelijke successen meteen hadden uitgebuit; dus als 
ze Marius niet de tijd hadden gegeven om de 
Romeinse strijdkrachten effectief te reorganiseren 
en te trainen. De Romeinse geschiedschrijver 
Floras concludeerde al in de 2de eeuw na Chr. dat 
zonder Marius het met Rome gedaan zou zijn 
geweest. 

Germaanse invasie heeft de Romeinen nog 
lang geheugd 

De inval der Germanen en de uiteindelijke over
winning door Marius en zijn soldaten heeft diepe 
sporen getrokken in het bewustzijn van de Romei
nen. Toen de Romeinen een dikke veertig jaar later 
hun rijk naar het noorden toe gingen uitbreiden, 
was het afwenden van mogelijke nieuwe dreigingen 
uit het noorden een van de belangrijke motieven. In 
58 voor Chr., toen de Romeinse strijders al diep in 
Gallië waren doorgedrongen, maar in het noord
oosten te maken dreigden te krijgen met de onstui
mige krijgers van de Germaanse koning Ariovistus, 
voelde Caesar zich genoodzaakt zijn manschappen 
indringend toe te spreken en te bemoedigen. Daar
bij herinnerde hij hen er nadrukkelijk aan dat ook 

de Kimbren en Teutonen destijds ten slotte door 
Marius en diens soldaten waren verslagen. 

Omstreeks 98 na Chr., ongeveer 210 jaar na 
de overwinningen van Marius, schreef Tacitus nog 
over de Kimbren: "nu een klein volk, maar zijn 
roem is geweldig". 

Kortom, de grote oorlogsvloot die in 16 na Chr. 
de Vecht en Aa bevoer, confronteerde onze oer-
Breukelaars en oer-Ter Aaiers met een belangrijke 
episode in een grootse, maar wisselvallige histo
rische ontwikkeling voor zowel Romeinen als 
Germanen. 

Hun doelstelling om de Noordzee de noorde
lijke grens van hun grote rijk te maken, door 
de onderwerping van alle in de kustlanden wonen
de Friezen en andere Germanen, hebben de Romei
nen nooit kunnen realiseren. In 47 na Chr. werd be
sloten genoegen te nemen met de Rijn als noord
grens, daarbij inbegrepen de Kromme Rijn en de 
Oude Rijn. Hierlangs werd vervolgens de nieuwe 
grenslinie, de Limes, met een groot aantal castella, 
ingericht. Een opstand in 69 na Chr., onder Julius 
Civilis, bracht de Romeinen er toe zich definitief 
achter die Limes terug te trekken. De Vechtstreek 
ten noorden van Trajectum (Utrecht) kwam weer 
vrij van vreemde overheersing. Zakelijk verkeer 
met de Romeinen bleef echter bestaan. 
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Bonifatius, Velsen en Breukelen 
Arie A. M anten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Al spoedig nadat ik mij intensiever ging verdiepen 
in de Middeleeuwse geschiedenis van Breukelen en 
omgeving' stuitte ik op een oude mededeling dat de 
missionaris Bonifatius (ca. 674 - 754) omstreeks 
720 zendingswerk deed in Woerden, in Attingahem 
(= Breukelen) aan de Vecht, en in Velsen.2 Deze 
mededeling komt voor in de levensbeschrijving die 
de uit de Vechtstreek afkomstige evangelieprediker 
Liudger (742 - 809) schreef over een van zijn be
langrijkste leermeesters, de Utrechtse Abt Grego-
rius.3 Liudger, die stamde uit een zeer godvruchtige 
familie, heeft in zijn jonge jaren de oude Bonifatius 
nog gekend en schreef ook over hun ontmoeting. 

Eind mei 1999 kwam ik er eindelijk toe eens in 
Velsen te gaan kijken naar het kerkje (Afbeelding 1), 
dat Bonifatius daar - zo dacht ik - had gesticht. Dat 
het bedehuis zijn oorsprong vond in de tijd van Bo
nifatius staat vast, omdat het volgens een oude oor
konde, waarvan de echtheid weliswaar omstreden 
is maar de ouderdom niet,4 door Karel Martel (ca. 
676 - 714) geschonken zou zijn aan de door Willi-
brord gestichte Abdij van Echternach. 

Tot mijn verwondering bleek zowel in een infor
matiepaneel bij de kerk als in een meer algemeen 
informatiepaneel niet ver daar vandaan, de kerste
ning van Velsen niet aan Bonifatius maar aan de 
ongeveer 17 jaar oudere Willibrord te worden toe
geschreven. Bovendien is de Middeleeuwse kerk 
van Velsen een Engelmunduskerk en niet een Pie
terskerk, zoals ik min of meer had verwacht omdat 
de pausgezinde Bonifatius de kapellen en kerken 
die hij hielp stichten heel vaak aan Sint-Pieter (de 
heilige Petrus) wijdde (zo ook in Breukelen). 

Bijgevolg zat ik met drie prangende vragen. Was 
ik wel op de goede plek geweest, op welke gronden 
wordt een relatie gelegd tussen de kerstening van 
Velsen en Willibrord, en is in Velsen zelf meer be
kend over een optreden aldaar van Bonifatius? 

Om geen onderzoek te beginnen dat vermoede
lijk al lang was gedaan, zocht ik eerst uit of in Vel
sen een geschiedkundige vereniging bestaat. Dat 

Afb. 1. De Engelmunduskerk te Velsen (foto J. Leeste-
maker, Santpoort-Noord, juli 1999). 

bleek het geval en via de Historische Kring Velsen 
kwam ik in contact met de heer Siebe Rolle, die in 
december 1998 juist een zeer informatief boekje 
had gepubliceerd over de oudste geschiedenis van 
Velsen.5 Dat hielp me snel een eind verder. 

Willibrord, Engelmundus, Bonifatius 
Velsen was 20 eeuwen geleden een belangrijke 

plaats door de aanwezigheid van twee Romeinse 
fortificaties met een bijbehorend vlootstation.s Het 
lag op de oude stroomrug aan de zuidoever van het 
toen daarlangs stromende oer-U, de noordelijkste 
Rijntak in die tijd, op circa 65 kilometer stroomaf-
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Afib. 2. Vroeg-Romeins Nederland (volgens Polak en 
Wynia, 1991). 1 = open water, 2 = zone van de grote 
rivieren, de hoofdverbindingen in een tijd waarin het 
meeste, zo niet alle transport over water plaatsvond; 
A - D = belangrijke Romeinse fortificaties (A: Velsen, 
B: Vechten, C: Nijmegen, D: Valkenburg). 

waarts van Vechten (Fectio) via Vecht en oer-U 
(zie Afbeelding 2).7 De inheemse Friese bevolking 
woonde in die tijd verspreid in de wijde omgeving 
daarvan en moest belasting betalen aan de Romei
nen.6 

Toen de Franken omstreeks 690 daar de macht 
overnamen van de sinds circa 200 na Chr. weer 
vrije Friezen verklaarden de overwinnaars de voor
malige Romeinse forten tot kroongebieden of ko
ningsgoed waarover zij vrij konden beschikken. De 
evangelieverkondiger Willibrord vond, volgens zijn 
biograaf Alkewijn (Alcuinus, ca. 735 - 804) die 
plek belangrijk genoeg om daar spoedig een kerk te 
stichten, of door helpers te laten stichten, die mede 
kon dienen als uitvalsbasis voor verder missiewerk. 
Toen echter de Friezen in 714 het gebied herover
den, trok Willibrord zich om veiligheidsredenen 
vandaar terug. 

Na de dood van de Friese koning Radbod (719) 
keerde het tij opnieuw. De Franken namen, onder 
leiding van Karel Martel, niet alleen Utrecht weer 
in, maar maakten zich meteen ook opnieuw meester 

van het noordelijk en westelijk daarvan gelegen 
voormalige missiegebied van Willibrord. Willibrord 
keerde ijlings terug en begon met een aantal mede
werkers (waaronder Werenfridus en mogelijk ook 
Engelmundus) een tweede missie in het veroverde 
gebied. Ook Bonifatius kwam hem daar spoedig te 
hulp.« 

Willibrord wijdde de kerk van Velsen aan de 
apostel Paulus. Tegen de zuidelijke buitenwand van 
deze houten zaalkerk werd na verloop van tijd mo
gelijk een Engelmunduskapel bijgebouwd. Engel
mundus was in de 16de eeuw aantoonbaar de pa
troonheilige van Velsen, maar kreeg die rol waar
schijnlijk al eerder. In het eind van de 15de eeuw 
werd de kerk verbouwd en vergroot, waarbij de ka
pel in de kerk werd opgenomen. Geleidelijk kreeg 
de Velser kerk daarna vermoedelijk de naam Engel-
munduskerk.9 

Het heiligenleven van Engelmundus werd pas in 1564 op 
schrift gesteld. In die tekst lezen we, dat hij in Engeland werd 
geboren uit christelijke ouders van Friese afkomst. Op jeugdige 
leeftijd trad hij in een benedictijnenklooster, waar hij tot 
priester werd gewijd. Hij stak later de Noordzee over dan 
Willibrord (en zal dus diens eerste werkzaamheden in Velsen 
niet meegemaakt hebben). Engelmundus stierfin Velsen in een 
niet genoemd jaar aan een koortsaanval en werd daar begraven. 
Uit de 14de en 15de eeuw zijn wonderbaarlijke genezingen van 
lijders aan keel- en mondziekten gemeld. Van heinde en ver 
kwamen bedevaartgangers naar Velsen om de heilige Engel
mundus te vereren en op zijn voorbede genezing van lichaams
kwalen te vragen. Na de Reformatie bleven - ondanks diverse 
strenge plakkaten tegen het katholicisme - deze bedevaarten 
doorgaan tot in de 18de eeuw.10 

Engelmundus staat afgebeeld in een laat-Middeleeuwse 
muurschildering in de dorpskerk van Westbroek, onder belang
wekkende schilderingen die verband houden met de Stichtse 
Burgeroorlog (1481 - 1483). 

Oude Friese offerplaats 
Opmerkelijk is dat de kerk van Velsen excen

trisch ligt ten opzichte van de oude nederzetting en 
dat op enige afstand daarvandaan tevoren een oud 
heiligdom lag, een eeuwenoude rituele offerplaats 
(zie Afbeelding 3). Het bestaan hiervan moet uit 
overlevering bij Willibrord en Bonifatius bekend 
zijn geweest. Deze offerplaats werd in 1989 ontdekt 
en tussen 1990 en 1994 grondig onderzocht. Er zijn 
veel vondsten gedaan van inheems aardewerk, ijze
ren voorwerpen, munten, sieraden, wapentuig, man-
telspelden en kuilen met dierenbotten. Er is gesug
gereerd dat de ligging van de kuilen het sterren
beeld Pegasus (Paard) weergaven. De rijkdom aan 
gevonden voorwerpen weerspiegelt dat de offer
plaats zeer belangrijk moet zijn geweest. De vond-
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Afb. 3. Reconstructietekening, in 1998 gemaakt door Bert 
Bus, van het oude Friese heiligdom bij Velsen omstreeks 
20 na Chr. In de grijze oudheid liep door Velsen over het 
lage duingebied een weg, die ter hoogte van Santpoort 
oostwaarts afboog en die over een uit palen bestaand 
wegdek langs de offerplaats door een uitgestrekt moeras
gebied (het Velserbroek) liep, om zuidelijker weer over te 
gaan in een zandweg. Op de achtergrond een van de 
Romeinse burchten. (Uit Rolle, 1998, blz. 27.) 

sten zijn te dateren vanaf de Midden Ijzertijd (circa 
400 voor Chr.) tot de 4de eeuw na Chr. Naar ver
houding veel materiaal dateert uit de 1ste eeuw na 
Chr. en dus uit de Romeinse Tijd.11 De Romeinse 
militairen maakten er echter vermoedelijk geen ge
bruik van.6 De archeologische gegevens duiden er 
op dat het heiligdom in ieder geval zo'n 800 jaar 
door de toenmalige Friese bevolking is gebruikt. 
"Hoewel vondsten het niet staven, is niet uitgeslo
ten dat het gebruik van de offerplaats heeft voortge
duurd tot het moment, waarop Willibrord rond 700 
na Chr. vanuit een eerste houten kerkje zijn missie
werk [tegen de Germaanse afgoderij] in Velsen 
begon."11 

Eerder stelde ik dat de Breukelse Pieterskerk 
mogelijk is gevestigd op of nabij de plek waar 

tevoren een Friese godentempel stond, met niet 
ver daar vandaan een heilige plaats in een bos- en 
moerasrijke omgeving.12 Die tempel met bijbehoren 
zou al hebben bestaan toen de bevolking nog niet 
geconcentreerd in een dorp bijeen was gaan wonen. 
Deze combinatie van oorzaken zou kunnen ver
klaren waarom deze kerk buiten het Middeleeuwse 
Ronde Dorp van Breukelen stond, in plaats van in 
het centrum daarvan. De historische gang van zaken 
in Velsen geeft extra voeding aan die gedachte. 
Helaas ontbreekt in ons geval echter een doorslag
gevend archeologisch bewijs. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1986. Hoe oud is Breukelen?. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 2, blz. 41 - 72. 

2 De relatie Bonifatius - Velsen was, zo bleek al spoedig, 
geen nieuwe signalering van mij; ze is in de literatuur 
eerder al gerapporteerd door onder meer de oud-archivaris 
van het (voormalige) Rijksarchief te Utrecht (thans Het 
Utrechts Archief) Dr. C. Dekker. 

3 Vita Gregorii abbatis Traiectensis. In druk uitgegeven in 
1887 te Hamburg, onder redactie van O. Holder Egger, in 
de reeks Monumenta Germaniae Historica, als Scriptores 
XV-1, daarin blz. 67. 

4 A.C.F. Koch dateert het bewaard gebleven document in het 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (deel 1, 
nr. 4) in de periode 719 - 739. 

5 S. Rolle, 1998. Aantekeningen bij Velsens Vroege Ver
leden. Uitgave Museum Beeckestijn, Velsen-Zuid, 60 blz. 

6 A.V.A.J. Bosman, 1997. Het culturele vondstmateriaal van 
de Vroeg-Romeinse versterking Velsen 1. Proefschrift 
Universiteit van Amsterdam, 448 blz., in het bijzonder 
blz. 9, 317, 318, 320. 

7 M. Polak en S.L. Wynia, 1991. The Roman forts at 
Vechten. A survey of the excavations 1829 - 1989. 
Oudheidkundige Mededelingen van het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden, deel 71, blz. 125 - 156. 

8 Rolle, 1998, blz. 18. 
9 Rolle, 1998, blz. 25,20, 21. 

10 Rolle, 1998, blz. 20. 
11 Rolle, 1998, blz. 26 - 28. 
12 A.A. Manten, 1992. De kerstening van de Vechtstreek. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, 
blz. 65 - 82. 
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Mededelingen van het bestuur 
Wekelijkse werkbijeenkomst op dinsdagavond 
vanaf 19.30 uur 

Op dinsdag 7 september worden na twee maanden 
zomervakantie de wekelijkse HKB-werkavonden in het 
souterrain van Boom en Bosch hervat. U kunt daar, via 
de buitentrap aan de zuidzijde, terecht op ieder gewenst 
moment tussen 19.30 en 22.00 uur, zowel om de HKB te 
helpen in allerlei bezigheden of om geschiedkundige vra
gen waar u mee zit te bespreken. Daar zijn ook de nog 
resterende exemplaren van de uitvoerige routebeschrij
ving van onze fietstocht door het westelijk weidegebied 
(Oud Aa, Portengen, Spengen, Teckop, Kockengen, 
Kortrijk) te koop, evenals onze tijdschriften, prentbrief-
kaarten enz. 

Najaarsledenbijeenkomst op 15 september 1999 
Op de HKB-ledenavond op woensdag 15 september, 

20.00 uur, in het Parochiehuis te Breukelen, vertelt de 
heer Arie A. Manten op veler verzoek nogmaals over de 
Stichtse Burgeroorlog, waaronder onze omgeving zozeer 
te lijden heeft gehad en waarin diverse edellieden uit 
onze buurt een belangrijke rol speelden. Kasteel Nijen-
rode werd enkele malen aangevallen door de Utrechters, 
het dorp Breukelen kreeg het zwaar te verduren en kas
teel Ruwiel viel ten prooi aan krijgslieden uit Woerden. 
Overheden bankierden niet, maar vaardigden gewoon 
een verordening op roofbuit uit. Ruime aandacht wordt 
besteed aan de bloedige slag bij Westbroek op Tweede 
Kerstdag 1481. De entree tot deze HKB-avond is voor 
leden gratis en kost niet-leden ƒ5,- . 

Excursie naar Westbroek op zaterdagochtend 
18 september 

Er ligt een relatie tussen de Stichtse Burgeroorlog, 
waarover op 15 september wordt gesproken, en de 
prachtige muurschilderingen (enkele jaren geleden gron
dig gerestaureerd) in de dorpskerk van Westbroek. Daar
om is er op zaterdag 18 september een HKB-excursie 
naar die kerk, waar we een deskundige uitleg krijgen bij 
wat daar te zien is. Zeer aanbevolen! Deelnemers moeten 
uiterlijk 10.30 uur in de Westbroekse kerk aanwezig zijn 
(carpoolen wordt aanbevolen). Deelname is voor HKB-
leden gratis, niet-leden betalen ƒ 5,-. 

Ledenbijeenkomst in Nieuwer Ter Aa op woens
dagavond 10 november 

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. De heer Evert Boeve uit 
Ankeveen, vermaard fotograaf en filmer, zal dan twee ei
gen kleurenfilms laten zien. De eerste, getiteld "Aan de 
Lijn", gaat over een boer in Huizen die jaarlijks in sep
tember volgende oude tradities ook het beroep van lijn-

draaier of touwslager uitoefende. Hij maakte in de laatste 
periode van zijn lijndraaierij vooral dubbel gedraaide 
waslijnen, waarin het wasgoed kon worden vastgeklemd 
zonder het gebruik van wasknijpers. De tweede, langere 
film "Achter de Schermen" gaat over de gang van zaken 
in een eendenkooi, waarin eeuwenlang met behulp van 
lokeenden en een kooikershondje wilde eenden en ander 
waterwild werd gevangen. Bij beide films geeft de heer 
Boeve ook een korte mondelinge toelichting. De oude 
beroepen van lijndraaier en kooiker bestonden vroeger 
ook in ons gebied, maar daar is weinig documentatie 
over bewaard gebleven. Leden gratis, anderen ƒ5,- . 

Verkeersonderzoek Centrumgebied Breukelen 
Op het gebied van de monumentenzorg werkt de 

HKB samen met de Commissie voor de Vecht en het 
Oostelijk en Westelijk Plassengebied, het Oudheidkun
dig Genootschap Niftarlake, de Dr. R. van Luttervelt 
Restauratie Stichting en de Bond Heemschut, in de Be-
raadsgroep Historisch Breukelen. Ir. dat kader is uitvoe
rig stilgestaan bij het rapport "Verkeersonderzoek 1998" 
dat het gemeentebestuur van Breukelen heeft laten op
stellen als aanvulling op de plannen voor de ontwikke
ling van het centrumgebied van Breukelen. Ons veront
rust vooral de conclusie dat alleen een tweede Vechtbrug 
een structurele oplossing kan bieden voor de verkeers
problemen in het centrum. Wij zijn van mening dat een 
tweede Vechtbrug een aantasting van de naar verhouding 
landschappelijk en cultuurhistorisch extra waardevolle 
oostelijke Vechtoever tot gevolg zal hebben: ontsluiting 
van dit gebied, meer wegen, toename van recreatie en 
een toenemende kans op meer bebouwing. De Beraads-
groep heeft daarom aan DHV Milieu en Infrastructuur 
B.V. te Amersfoort opdracht gegeven na te gaan welke 
andere mogelijkheden er zijn. Van de vier aangeboden 
varianten verwierp de Beraadsgroep er twee: Brugstraat 
als nu open in twee richtingen (voldoet niet aan de eisen 
met betrekking tot verblijfskwaliteit en verkeersontwik-
keling in het dorp) en afsluiten van Vechtbrug en Brug
straat voor autoverkeer (voldoet weliswaar het best aan 
de belangen die de Beraadsgroep wil behartigen, maar is 
te ongunstig voor andere belanghebbenden). Eenrich
tingsverkeer in de Brugstraat (richting Kerkbrink) zou 
een aanvaardbaar compromis kunnen zijn. Als belang
rijkste nader te onderzoeken variant kozen we echter 
voor doseren van het autoverkeer tussen de Vecht en de 
Danne met behulp van verkeerslichten. Daardoor kan 
naar alle waarschijnlijkheid de verkeerscirculatie in de 
Brugstraat zelfs sneller verlopen dan thans het geval is. 
Ergernis en ongemak zullen minder snel optreden. Daar
enboven verdient het aanbeveling na te gaan of een goe
de regeling voor het openen van de brug voor vaarver-
keer hieraan verder kan bijdragen. 
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Beeldkwaliteitsplan Centrum Breukelen 
In juni 1999 bracht het gemeentebestuur van Breuke

len het Beeldkwaliteitsplan voor het Centrum van Breu
kelen uit, dat is opgesteld door het bureau BRO. De kern 
hiervan is dat het hele centrumgebied wordt opgedeeld 
in vier verschillende kwaliteitszones met verschillende 
basisregels en spelregels, lopend van nieuwe ontwikke
lingen die op klassieke wijze het historisch beeld moeten 
ondersteunen (zone A) tot eigentijds bouwen en functio
neel inrichten, ook met nieuwe materialen (zone C) en 
het voldoende achten van het reguliere welstandsbeleid 
zonder verdere regelgeving (zone D). 

Commentaar op het Beeldkwaliteitsplan 
Na goed overleg met onze partners in de Beraads-

groep Historisch Breukelen, hebben wij via onze ver
tegenwoordiger in de door de Gemeente Breukelen in
gestelde Klankbordgroep uitvoerig gereageerd op het 
Beeldkwaliteitsplan Centrum Breukelen. Onze visie vat
ten we hieronder sterk bekort samen. 
(1) Wij hebben waardering voor de intensieve manier 
waarop de plannen voor het Centrum van Breukelen nu 
worden ontwikkeld, voor de bereidheid te luisteren naar 
wat er hieromtrent leeft onder de bevolking, en voor de 
aandacht die de Cultuurhistorische Effectenrapportage 
(CHER) krijgt. Het verheugt ons dat het streven er op is 
gericht voor het Centrum beleidsregels vast te leggen, 
waardoor meer zekerheid ontstaat over toekomstige ont
wikkelingen. 
(2) We bespeuren in het Beeldkwaliteitsplan sporen van 
stedelijk denken. Zo wordt over de Brugstraat opge
merkt: "De tegenstelling tussen stad en land en de brug 
die deze verbindt zorgt voor een prachtig klassieke stads-
entree" (cursiveringen van ons). Ze schuilen ook in de 
aandacht die wordt gegeven aan de entrees naar het Cen
trum, die volgens het plan herkenbaar en voelbaar moe
ten zijn en een gewenste uitstraling moeten hebben. Een 
kenmerk van een dorp is echter juist dat het "vloeiend" 
in het landschap ligt. Er is gewoonlijk geen scherpe 
grens; door een verdichting van de bebouwing gaat tradi
tioneel het buitengebied geleidelijk over in een dorpscen
trum. Een groene uitstraling van dorpen was tot een eind 
in de 20ste eeuw normaal. Aandachttrekkende entrees 
aanbrengen (bijvoorbeeld door markante gebouwen) is 
on-dorps en doet geforceerd aan. 

(3) Breukelen groeide in de loop der eeuwen betrekkelijk 
evenwichtig en maar heel langzaam uit. Het gebied dat 
we nu Breukelen-Centrum noemen, telde, na een ontwik
kelingsgeschiedenis van ruim 13 eeuwen, omstreeks 
1900 toch nog maar circa 1500 inwoners (omstreeks 250 
huishoudens). Zo'n klein woon-werkgebied vormde één 
harmonisch geheel, ook al was daarbinnen wel enige dif
ferentiatie, die meestal pas in de loop der tijd tot stand is 
gekomen. In een grootstedelijk gebied was het onder
scheid tussen allerlei deelgebieden veel en veel groter. 
Willen we het Centrum van Breukelen recht doen, dan 
moeten we het in de eerste en veruit belangrijkste plaats 

als één eenheid beschouwen in plaats van meteen over te 
gaan tot een analyse van de daarbinnen aanwezige, niet 
echt dominante verscheidenheid. Het gebied is boven
dien te klein om zo nadrukkelijk in kwaliteitszones opge
deeld te worden als in het Beeldkwaliteitsplan wordt ge
daan. Daarom zou het plan eerst uitvoerig en helder in 
moeten gaan op de kwaliteit van het Centrum van Breu
kelen als geheel, de versterking daarvan en de daartoe te 
hanteren spelregels. Daarbij moet hoog en niet te vrijblij
vend worden ingezet. De formuleringen in het Beeld
kwaliteitsplan moeten zo min mogelijk ruimte laten voor 
een verscheidenheid aan interpretaties, die door iedere 
belanghebbende al snel ten eigen gunste worden uitge
werkt. Wees ook uiterst terughoudend in het opnemen 
van vrijstellingsregels (precedentwerking vermijden). 

(4) De differentiatie die zich binnen het dorp voordeed, 
veranderde met de tijd. Een recent voorbeeld: het gebied 
tussen Dannestraat, Markt, Straatweg en Danne zou een 
halve eeuw geleden met de functie wonen zijn aange
duid, maar wordt nu in het Beeldkwaliteitsplan bestemd 
voor functies gericht op dienstverlening. Met andere de
len van het dorp gebeurde iets soortgelijks, maar op ver
schillende tijdstippen. De beeldkwaliteit onderging her 
en der gestaag veranderingen, maar het tempo was, als 
zich geen ramp(jaar) voordeed, laag. De 'markt' bepaal
de wanneer zich ergens een bepaalde ontwikkeling vol
trok. Tegen deze achtergrond gezien is het tegen-histo
risch om de toevallig op dit moment bestaande differen
tiatie beleidsmatig te fixeren door het bestemmen van 
kwaliteitszones. Als nu de tijd politiek en economisch 
rijp is voor een "facelift" van het hele Centrum, dan is 
het het meest verdedigbaar de kwaliteit van het hele ge
bied tot het best-haalbare niveau op te voeren. 

(5) De belangrijkste differentiaties die dan aandacht blij
ven vragen, zijn die welke worden bepaald door aanwe
zige cultuurhistorische waarden en het gebruik van de 
ruimte. Pas als het algemene deel van de aanpak degelijk 
is uitgewerkt, is er dus ruimte voor de constatering dat er 
binnen het totale plaatje van het dorpscentrum enige 
nuancering kan worden onderscheiden. Daarvoor zouden 
we liever niet de nogal nadrukkelijke, scheiding en per-
manentie suggererende, term "kwaliteitszones" gebruikt 
zien, maar een mildere aanduiding, zoals "vlekken", 
"velden" of "segmenten". Per vlek zou dan enig onder
scheid in de spelregels kunnen worden aangehouden. Wij 
zouden in ieder geval de zgn. zone C willen laten verval
len (onder A brengen). Historisch gezien is er geen reden 
om langs de Straatweg een "zone" C te creëren, want dat 
deel vormde ten noorden van de Aldipanden tot het mid
den van de 19de eeuw één geheel met "zone" A (zie ver
der onder punt 8, voorlaatste alinea). 

(6) Wij pleiten er voor om de spelregels voor de vlekken 
zo in de richting van A te heroverwegen dat een wande
laar door Breukelen na toepassing van deze regels de 
grenzen tussen de beleidsmatig onderscheiden vlekken in 
de realiteit niet ervaart. De scheidslijnen tussen de zones 
in het thans voorliggende Beeldkwaliteitsplan kunnen 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 3, 1999 



152 

gemakkelijk leiden tot contrasten die vermoedelijk nie
mand zal willen. De bewoners van het dorpscentrum en 
de mensen die er hun inkopen komen doen, voelen zich 
het prettigst wanneer de sfeer van het hele Centrum een
zelfde aangename en boeiende uitstraling heeft. 
Toeristen/recreanten moeten door de aantrekkelijkheid 
van de totale gebouwde omgeving worden uitgenodigd 
zich niet te beperken tot het bekijken van enkele objec
ten, maar ook nog wat verder rond te wandelen, enz. Hun 
verblijfsduur in Breukelen is van invloed op hun con
sumptief gedrag. Het hebben van een mooi oud dorps
centrum is dus ook van economisch belang. 
(7) Het herhaald gebruik van de term "eigentijds 
bouwen" geeft ons een benauwd gevoel. Een beleid 
waarin vooral ad hoc naar "eigentijdse" bouwplannen 
werd gekeken en weinig naar hun bijdrage aan de kwali
teit van het dorp als geheel, heeft in het verdere en het 
nabije verleden tot aanwijsbare missers geleid. Wij plei
ten voor traditioneel bouwen. Dat is bouwen met een 
uitstraling zoals die uitgaat van wat zich als waardevol 
heeft bewezen, met materialen die ook destijds werden 
gebruikt (dus bijvoorbeeld geen beton, marmerplaten, 
glaswanden, staal, zink, kunststof), in goede verhoudin
gen (bijvoorbeeld verticale ramen, ramen op de verdie
ping kleiner dan op de begane grond, daklijst, schuin dak 
met dakpannen). Wij wensen dit te onderscheiden van 
klassiek bouwen (waarbij alles op de oude manier moet) 
en "historiserend" bouwen (te veel imitatie, waardoor het 
snel kitscherig wordt), wat we verstarrend en gekunsteld 
vinden. Gelukkig vinden we in het plan aanwijzingen dat 
wat "klassiek" is in de ogen van de opstellers goed past 
in wat wij "traditioneel" noemen. 
(8) Een kleine keus uit de gemaakte opmerkingen met 
meer een detailkarakter: 

De spelregels voor de Hazeslinger spreken van 
"maximaal 4 bouwlagen", maar het nieuwe pand van 
Albert Heijn wordt getekend met vijf lagen (komt zelfs 
boven de kerk uit!). Wij vinden vier al te hoog, want veel 
te stads. 

In de Herenstraat (en Brugstraat), in de zgn. zone A, 
geldt behoud van het bestaande. Daarbij past geen goot
hoogte van 10 meter. Verhoging van de panden terwijl 
de breedte van de Herenstraat juist naar de oorspronkelij
ke wordt teruggebracht, achten wij tegenstrijdig. Boven
dien moet aan een straat (zoals de Herenstraat) de maxi
maal toegestane hoogte lager zijn dan aan een plein 
(Kerkbrink). 

Ons inziens ten onrechte wordt de constatering dat de 
stoepen en stegen openbaar terrein zijn, niet verder uitge
werkt; het geformuleerde aandachtspunt zou moeten 
spreken van het vergroten van het openbaar karakter van 
de stegen en hun uiteinden aan de Vecht. Het openbaar 
karakter van de stegen kan ook worden versterkt door ze 
officiële namen te geven en die op straatnaambordjes aan 
te brengen (desgewenst bieden we het gemeentebestuur 
graag enige namen ter keuze aan). 

Markt 2a, waarin de oude contouren van een gebouw 
met kaas waag nog zo duidelijk herkenbaar zijn, verdient 
als zone A te worden gewaardeerd; het draagt bij tot de 
identiteit van het marktplein, die eerder om versterking 
dan om verdere verzwakking vraagt. 

Gelet op de discussies in de afgelopen jaren over het 
verbeterde zicht op de fraaie dorpskerk, zou het vreemd 
zijn om in het Tinus de Witplantsoen bebouwing terug te 
brengen. Bovendien heeft dit lapje grond inmiddels een 
als zinvol ervaren andere maatschappelijke invulling ge
kregen (bevrijdingsbank, ontmoetingsruimte) die moge
lijk in de toekomst nog kan/zal worden versterkt. 

Merkwaardigerwijs wordt niets geschreven over het 
oude Straatweggedeelte tegenover het Kerkplein en de 
oude pastorie, met een voor het dorpsgezicht karakteris
tiek rijtje winkelpanden, waarvan de geschiedenis terug
gaat tot het midden van de 17de eeuw (en één Rijksmo
nument is). Ze passen hier ook goed bij de vernauwing 
van de Straatweg; anders zou die Straatweg het beeld 
van een grote doorgaande weg krijgen. Afbraak en ver
vanging van die pandjes zou bovendien een vernietigend 
effect hebben op de historische uitstraling van de omge
ving. 

De onregelmatige bebouwingswand aan de oostzijde 
van het noordelijke deel van de Straatweg weerspiegelt 
de dorpsontwikkeling (het dorp ontwikkelde zich vanaf 
de Vecht; de Herenstraat was de hoofdweg en de Vecht-
dijk - pas sinds Napoleon een straatweg - werd eeuwen
lang als wagenweg of achterdijk aangeduid; afgezien van 
enige bebouwing tegenover de dorpskerk, kwam het ei
genlijk pas in de tweede helft van de 19de eeuw tot pan
den met de voorgevel aan de Straatweg, zoals de R.K.-
kerk). Dit gebied toont nog sporen van de oude, vriende
lijke, groene uitstraling. Reconstructie van de voormalige 
boerderij De Eendracht zou die uitstraling kunnen ver
sterken. Bij vervanging door zogenaamde "majeure be
bouwing" dreigt verminking van het historische en vrien
delijke karakter door grootstedelijke gevels en daken. 

Het kleurgebruik zou in een verordening geregeld 
moeten worden, zoals in diverse andere gemeenten al is 
gebeurd (zie als voorbeeld waarom dit nodig is de mais-
gele muur naast een van de onlangs geherstructureerde 
panden aan de Brouwerij). 

Leven na de dood - Gedenken in de Late 
Middeleeuwen 

Onder deze titel vindt van 11 december 1999 tot en 
met 26 maart 2000 in Museum Catharijneconvent te 
Utrecht een tentoonstelling plaats van prachtige Middel
eeuwse voorwerpen (o.a. schilderijen, beeldhouwwerken 
en handschriften) die tonen hoe onze voorouders uit ca. 
500 - 1500 zich voorbereidden op de dood. Welke begra
fenispraktijken bestonden er, hoe dacht men over het 
hiernamaals (hel, hemel of vagevuur), hoe bleven de 
overledenen in gedachten? Dinsdag - vrijdag 10 - 17 uur, 
zaterdag en zon- en feestdagen (niet 1 jan.) 11-17 uur. 
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Millenniumnummer Tijdschrift HKB 
Het volgende nummer van ons tijdschrift, het laatste van deze eeuw, wordt heel bijzonder. De titel is 

"Breukelen en omgeving van 1000 tot 2000", en het beschrijft aan de hand vanjaartallen de hoofdlijnen van 
de geschiedenis van het gebied van de huidige Gemeente Breukelen en van Breukeleveen. De historische 
ontwikkelingen hebben in de loop der tijd een versnelling en een schaalvergroting gekregen: in de laatste 

200 jaar gebeurde hier bijna net zo veel als in de acht eeuwen daarvoor. Maar het is geen droge opsomming; 
op unieke wijze zijn hierin vele honderden gebeurtenissen, hun onderlinge samenhang en plaats in het 

tijdsbeeld verzameld. Een naslagwerk waar u veel in zult blijven bladeren, studeren en ontdekken. 
Dit geïllustreerde, extra dikke tijdschriftnummer is een leuk geschenk voor uitwonende kinderen en 

kennissen, die om welke redenen dan ook nog een band met Breukelen voelen. Als zakelijk relatiegeschenk 
is het eveneens zeer geschikt. We geven desgewenst graag nadere informatie. 

Mocht u extra exemplaren van dit nummer willen kopen, laat het de redactie dan a.u.b. weten vóór 
1 november 1999, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het vaststellen van de drukoplaag. 

Mooie nazomerdag ? Zin in een leuk eind fietsen ? 
Maak dan gebruik van de prachtige fietsroute die de HKB heeft samengesteld door het mooie poldergebied 
van Oud Aa, Portengen-Noord, Spengen, Teckop, Kockengen en Kortrijk. De beschrijving biedt u allerlei 

boeiende bijzonderheden, waardoor u onderweg veel meer zult opmerken. De lengte van de route is 22 km. 
De routebeschrijving kost slechts ƒ 5,- (met inbegrip van de antwoordenlijst op de in de tekst opgenomen 

vragen) en is verkrijgbaar op de dinsdagavonden, als de HKB actief is in het souterrain van Boom en Bosch; 
verder bij de heer H. van Walderveen, Van Couwenhovenstraat 15, Breukelen, 

en bij mevr. Bep van Schaik-van Kooten, Wagendijk IA, Kockengen. 

Rond de eeuwwisseling er even uit ? 
Naar Keizer Karel V en Vlaanderen ! 

In september 1999 begint in Gent het Keizer-Kareljaar, met een groot aantal deelprojecten over Karel V 
(1500 - 1558), die heel belangrijk is geweest in de eenwording van de Nederlanden. Hij is "den Coninck van 

Hispanjen" die prins Willem de Zwijger altijd geëerd heeft en waarvan we zingen in het Wilhelmus. 
Een belangrijk hoogtepunt is de tentoonstelling Carolus, Keizer Karel V1500 -1558, die van 6 november 1999 t/m 30 januari 2000 

in de Sint-Pietersabdij in Gent te zien is. Aan de hand van topwerken van onder meer Titiaan, Dürer, Metsys, Cranach, Gossaert, Van 
Cleve, geschriften en prachtige kunstobjecten wordt de rol belicht die Karel V vervulde jegens Gent, de oude Nederlanden, Europa 
en de Nieuwe Wereld. Belangwekkend wordt ook de tentoonstelling Mise-en-Scène, Keizer Karel en de verbeelding van de 19de 

eeuw, in het Museum voor Schone Kunst te Gent, 1 december 1999 t/m 19 maart 2000. Daar worden schitterende voorbeelden 
getoond van de Europese historieschilderkunst. Officiële staatsportretten tot vaak verrassende anekdotes scheppen een levendig 

beeld van Karel V, vanuit het oogpunt van de 19de eeuw. 
Veel meer projecten staan vermeld in een grote brochure, die verkrijgbaar is via Toerisme Vlaanderen & Brussel, Kennemerplein 3, 

2011 MH Haarlem, tel. 023 534 44 34, fax 023 531 32 93. 

Afbeelding op de voorkant van het omslag van dit tijdschrift: 
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 verzameling van zeer fraaije gezigten in en 

omtrent de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintiën - 900 kopergravures naar J. de Beijer, 1792, 
9 delen; daarvan deel 7, nr. 84. 
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