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Redactioneel 

Het huis van Cors Stekelenburg was enige dagen 
nauwelijks toegankelijk: twaalfhonderd exemplaren 
liet onze Kring drukken van het laatste tijdschrift-
nummer van 1999, over Breukelen tussen 1000 en 
2000, terwijl de normale oplage in dat jaar 850 was. 
Toch zijn er van dat speciale nummer nog maar een 
paar tientallen over. Het is tot nu toe de best ver
kochte aflevering van ons tijdschrift geworden uit 
de geschiedenis van onze vereniging. 

Ook de reacties waren buitengewoon, door hun 
grote aantal en door hun enthousiasme en waarde
ring. Er zijn mensen die alle 66 bladzijden van het 
historisch overzicht achter elkaar hebben gelezen, 
of deze prestatie in twee achtereenvolgende avon
den volbrachten. Gewoon omdat ze het zo boeiend 
en verrassend vonden. 

En dan te bedenken dat het bestuur met enige 
aarzeling besloot tot dit zeer arbeidsintensieve ver
zamelwerk over te gaan. Willen de mensen van nu 
niet veel liever sappige verhalen en veel plaatjes? 
Een jaartallenlijst is toch niet meer iets van deze 
tijd! Die ervaart men immers als saai, niet meer om 
door te komen. Weten wat er in de loop van de ge
schiedenis is gebeurd is toch veel belangrijker dan 
pure chronologie . . . 

Nee dus. Wat onze lezers vooral waardeerden 
was de grote hoeveelheid aan informatie die op 
deze manier kon worden aangeboden, en de plaat
sing in een overzichtelijke tijdsvolgorde van heel 
veel zaken die in artikelen over deelonderwerpen in 
dit tijdschrift aan de orde zijn geweest. Daardoor 
werden details vaak beter begrepen en verbanden 
tussen gebeurtenissen en ontwikkelingen ineens 
goed duidelijk. De redactie is een positieve ervaring 
rijker en hoopt dat die in kringen van het geschiede
nisonderwijs niet onopgemerkt blijft. 

Bovendien, laten we ons wel realiseren dat een 
bondig overzicht met een jaartallenlijst als ruggen
graat naar verhouding waarheidsgetrouwer is dan 
het meeslepende verhaal. Door de beknoptheid van 
de tekst is de schrijver genoodzaakt dichter tot de 
feiten door te dringen. Hoe langer een tekst, hoe 
meer kans dat die subjectieve trekken gaat verto
nen. Een geschiedvorser is ook maar een mens, die 
zich in de interpretatie van verzamelde gegevens 
niet altijd kan losmaken van zijn eigen manier van 
denken, de tijdgeest van nu en zijn kennis over het 
verloop van de geschiedenis in de jaren na de perio
de welke hij (of zij) bestudeert. 

Dat is overigens niet alleen een probleem van 
nu. Heel veel oude documenten waarop een onder
zoeker zijn verhaal moet baseren zijn ook maar ge
woon brieven, akten, rapporten en dergelijke, waar
in personen hebben vastgelegd wat zij vanuit hun 
beperkte gezichtspunt voor "de feiten", "de werke
lijkheid" of "de waarheid" versleten. Zij waren 
vaak bemiddelde, heterosexuele, beter opgeleide 
mannen uit de hogere lagen van de samenleving, 
met eigen opvattingen en doelstellingen. Daardoor 
zijn de politieke en kerkelijke geschiedenis van 
onze streek voor onderzoekers toegankelijker dan 
de vrouwen- en mentaliteitsgeschiedenis. En is het 
moeilijk een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van 
- om nog maar iets te noemen - de Friese goden
dienst, zoals die in de voor-christelijke tijd in de 
Vechtstreek aangehangen werd, omdat het leeuwen
deel wat we daarover kunnen achterhalen uit ge
schriften van christelijke missionarissen komt. 

Dit type problemen onderkent men al eeuwen
lang. Het is veelzeggend dat onze nationale ge
schiedschrijver Jan Wagenaar (1709 - 1773) zijn in 
de jaren 1749 - 1759 in 21 delen verschenen boek
werk Vaderlandsche Historie de weloverwogen on
dertitel meegaf: "Uit de geloofwaardigste Schrijvers 
en egte Gedenkstukken samengesteld". 

Jaartallen en harde feiten bieden een hoge mate 
aan zekerheid. Hoe gebeurtenissen werkelijk zijn 
verlopen kom je nooit echt te weten, laat staan wat 
mensen hebben gedacht en gewild. Geschiedenis is 
de manier waarop we ons nu rekenschap geven van 
het verleden, zei Johan Huizinga, de beroemde au
teur van Herfsttij der Middeleeuwen. En dat is dus 
telkens wisselend. Al is het wel zo dat onze ge
schiedwetenschap een ander, steeds beter afge
wogen verhaal oplevert dan dat van de oude kronie
ken. We mogen dat vooruitgang noemen. 

Het achterhalen van de geschiedenis van ons ge
bied is dus niet een kwestie van brokken informatie 
terugvinden en die in een aanvaardbaar rijtje zetten, 
maar speuren in oude bronnen, kritisch puzzelen, 
lekker lezen, avontuurlijk reizen in de tijd, een o zo 
boeiende uitdaging. Want het verleden is het fasci
nerendst niet naar de mate waarin het herkenbaar is, 
maar naar de mate waarin het vreemd is geworden. 

Hebt u al zin om toch eens actief met ons mee te 
gaan op avontuur? We helpen u daarbij desgewenst 
graag. 

Huub A. Manten-Werker 
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De idylle aan de wand: de behangsels in de 
R.K. pastorie te Kockengen 

Wim Meulenkamp 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, Mariahoek 16 -17, 3511 LG Utrecht 

De huidige rooms-katholieke pastorie te Kockengen 
(Voorstraat 25) kan niet alleen bogen op een gang 
die is voorzien van het prachtigste stucwerk, maar 
ook op een kamer welke bijna geheel is bespannen 
met op textiel geschilderde voorstellingen: een 
wandbespanning of behangselschildering, gemaakt 
door Hendrik van Barneveldt in 1802. 

Was altijd al duidelijk dat het hier om een 
belangrijk kunstwerk ging, recent zijn deze behang
sels ook geconserveerd en waar nodig hersteld.1 De 
behangsels in Kockengen zijn van groot kunsthisto
risch belang, maar hun lokale waarde moet evenmin 
worden onderschat. Van nationaal belang zijn ze 
niet alleen omdat hun kwaliteit zo hoog ligt, maar 
ook omdat hier ten dele gebruik is gemaakt 
van (quasi-)realistische verbeeldingen, een relatieve 
zeldzaamheid in de wereld van het antieke behang. 

Handgeschilderde behangsels 
Een geschilderd behang of wandbespanning (zie 

Afbeelding 1) was oorspronkelijk bedoeld als ver
vanging voor de kostbare gobelins. Het is tegen
gesteld aan een bedrukt papieren behang, aan een 
stoffen (velours) of een goudleerbehang. Ofschoon 
men zou denken dat de stoffen behangen er het 
eerst waren, daarna de geschilderde en uiteindelijk 
de papieren behangsels, werden dergelijke bespan
ningen zowel in de 17de als de 18de en het begin 
van de 19de eeuw gebruikt, al zou men voor het 
geschilderd behang toch de jaren 1770 tot en met 
1810/20 als de glorietijd kunnen aanmerken. Vanaf 
het tweede kwart van de 19de eeuw werden geen 
opdrachten tot het maken van handgeschilderde 
behangsels meer gegeven. 

Behang was aanvankelijk, men kan het zich 
voorstellen, een aangelegenheid van de zeer gegoe
de burger en de adel, maar gaandeweg kon men 
papierbehang vinden in vele burgerwoningen, al 
bleef het tot in deze eeuw een weinig goedkope 
aangelegenheid, waarbij materiaal over het alge
meen kostbaarder was dan arbeid. Dat was niet zo 
bij het arbeidsintensieve geschilderd behang. En het 
was niet alleen arbeidsintensief: wilde men een 

enigszins smaakvol behang krijgen, dan was kunst
zin toch ook een vereiste. Zo hield een goede be-
hangselschilder voor ieder muurvlak de lichtgesteld-
heid van de voorbestemde kamerhoek zorgvuldig in 
het oog. Voor kwaliteit moest worden betaald. 

De behangselschilders 
Dergelijke behangsels werden soms door indi

viduele kunstenaars gemaakt, soms door ateliers 
en vaak ook door zogenaamde behangselfabrieken. 
Van deze toenmalige fabrieken was de Schilder-, 
Druck- en Behangselfabriek, een onderdeel van de 
Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koop
handel ter Liefde van 't Algemeen, welke in 1777 
in Hoorn werd opgericht, wel de bekendste (de wat 
merkwaardige naam van dit bedrijf kan worden 
verklaard uit het feit dat het werd opgericht ter 
bestrijding van de economische malaise in die 
streken). Zo'n atelier was in hoge mate gespeciali
seerd en gemechaniseerd - men maakte gebruik van 
voorbeeldboeken, er waren vaste medewerkers aan 
verbonden en men kon zonodig ongetwijfeld ook 
een beroep doen op 'losse' krachten. 

Veel van de ontwerpen voor behangsel schilde
ringen berustten op fantasie. De opdrachtgever kon 
uit bestaande ontwerpen bestellen en die eventueel 
laten aanpassen, maar kon natuurlijk ook zijn ge
heel eigen voorkeur laten weergeven. Wat men 
schilderde kon variëren van geïdealiseerde Italiaan
se of Zwitserse landschappen, chinoiserieën,2 klas
sieke voorstellingen, ruïne-stukjes, vogels (een spe
cialisme vooral van Aert Schouman) met of zonder 
bloemen en potten, gezichten op de piramides, een 
panorama van een Zuidamerikaanse jungle, of (en 
dat gebeurde heel vaak) een 'Hollands' landschap, 
feitelijk een idylle. 

/Aft). 1 (op blz. 5). Behangselschildering, in 1804 gemaakt 
door de Utrechtse schilder H. van Barneveldt voor een 
notabele woning in Ameide (Zuid-Holland), thans in 
gebruik als hoofdkantoor van de onderneming Koninklijke 
Woudenberg, Voorstraat 7. (Foto Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist.) 
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Afb. 2. Gedeelte van het 
havengezicht, zoals dat 
te zien is op de behangsel
schildering op de noord
wand van de ontvangst
kamer in de rooms-katho-
lieke pastorie te Kocken-
gen. Hij toont twee zee
schepen en een roeibootje 
en aan de kade een bin
nenvaartschip dat gelost 
wordt. Op de voorgrond 
drie molenstenen. (Foto H. 
van Walderveen, 1999, in 
Foto-archief Historische 
Kring Breukelen.) 

Voor zover we weten vond men in Amsterdam, 
Haarlem, Hoorn en Utrecht dergelijke behangsel-
fabrieken of grote ateliers, terwijl bijvoorbeeld 
Zuid-Limburg vanuit het Luikse met wandbespan
ningen werd bediend. Een fabriek als die te Hoorn 
leverde tot in het Duitse Ost-Friesland, maar even
zogoed zullen in Nederland buitenlandse behangen 
zijn geïmporteerd. 

Sterk wisselende beoordeling 
Men kan zich voorstellen dat een dergelijk ge

mechaniseerde wijze van kunstproductie niet altijd 
de waardering vond die ze eigenlijk verdient. Be-
hangselschilder staat tot nu toe eigenlijk nog steeds 
gelijk aan 'kladschilder', zoals men niet begrepen 
vroege neo-gotiek ook altijd nog 'stucadoors-
gotiek' schimpt. Overigens is dit een typisch 20ste-
eeuwse misvatting, blijkbaar ontstaan omdat het be
grip behangselfabriek of -atelier niet spoort met 
onze notie dat kunstwerken de schepping zijn van 
het 'genie' van een individuele kunstenaar, die zijn 
tijd voornamelijk doorbrengt met het wachten op 
'inspiratie'. In werkelijkheid werd de meeste kunst, 
ja bijna alle producten van kunst en kunstnijver
heid, vanaf de Middeleeuwen vervaardigd in meer 
of minder uitgebreide ateliers, waarbij men soms 
een hoge mate van productie-efficiency kan waar
nemend Dat neemt niet weg dat ook (of juist) be-
hangselschilders in staat waren zeer hoogstaande 
producten af te leveren. In werkelijkheid vormden 
de behangselschilders bijna de top van de laat-18de-
en vroeg-19de-eeuwse schilderkunst. De beste kun

stenaars uit die tijd waren behangselschilders of 
hadden hun leertijd als zodanig doorgebracht: Eg-
bert van Drielst ('de Drentse Hobbema'), Jurriaan 
Andriessen, Aert Schouman, de familie Knip, Abra
ham van Strij, de vaders en zoons Barbiers, en nog 
talrijke anderen. Juist onder behangselschilders ziet 
men ook velen die zich op meerdere gebieden van 
kunst en kunstnijverheid bezig hielden; zo zijn 
er merkwaardig genoeg nogal wat bouwmeesters 
en tuinarchitecten onder hen en (en dat is natuur
lijk minder verwonderlijk) decorschilders, ook een 
kunstvorm die in de 18de eeuw tot grote hoogtes 
werd ontwikkeld. 

De Idylle aan de wand 
Een andere populaire mythe (zelfs in studies 

over de geschiedenis van het behang) is dat de 
voorstellingen op behangselschilderingen altijd fan
tasielandschappen voorstellen. Met name een be
hang als dat te Kockengen laat zien dat er wel dege
lijk directe topografische connotaties zijn. 

In de R.K. pastorie te Beverwijk vinden we ove
rigens ook iets dergelijks: daar is Beverwijk en om
geving deels weergegeven, en ongetwijfeld zullen 
bij nader onderzoek meer onderdelen van wandbe
spanningen topografisch-realistisch blijken te zijn 
verbeeld. 

Ook onjuist is de wijd verspreide opvatting dat 
men bij dit soort afbeeldingen bewust teruggreep op 
de 17de eeuw, de Hollandse Gouden Eeuw. Niets is 
minderwaar. De laat-18de- en vroeg-19de-eeuwse 
schilderkunst laat in dit soort 'Hollandse' scènes 
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juist een contemporaine wereld zien, niet de 17de 
eeuw, ook niet in benadering. Wat men wel doet is 
de contemporaine wereld tonen in de zetting van de 
Idylle: de boer rookt zijn pijpje, de visser vist, het is 
op het land en in het dorp allemaal even vredig, 
prettig, ja zelfs paradijselijk. 

Die Idylle is juist een nieuw genre dat in Europa 
vanaf de 18de eeuw veelvuldige verspreiding ziet, 
en de behangselschilderkunst is haar profeet.4 

Maakte de 17de-eeuwer een 'landskapje' puur om 
iets aardigs aan de wand te hebben, in de laat-18de 
en 19de eeuw lijken dergelijke landschappen en 
dorpsgezichten veel dieper te gaan: ze zijn de 
drager van verlangens naar het 'natuurlijke', het 
pastorale, de idylle. De wereld die deze behangsels 
tonen is een ideale wereld, die wel ten dele ook in 
het echt bestond, maar in versnelde mate aan het 
verdwijnen was. De Idylle is een geheel nieuw 
genre in de schilderkunst en vormt een der vele 
gestaltes van de Vroeg-Romantiek. 

Nicolaas Beets 
Dat men nu ook weer niet al te serieus moet 

worden over een dergelijk onderwerp, laat een 
fraaie passage zien in Beets' boek Camera Obscur a 
uit 1839, waarin de tuinkamer van huize Stastok 
wordt beschreven, en waarmee veel van wat het 
geschilderd behang kon zijn en niet kon zijn wordt 
weergeven. De overeenkomst met schilderingen als 
die te Kockengen is opvallend, maar wat Beets hier 

beschrijft is juist het toonbeeld van een genre: de 
vaderlandse, laat-18de-eeuwse Idylle aan de wand. 
De passage is des te aardiger, omdat ze ook nog 
de daadwerkelijke praktijk van het 'aanpassen' van 
zulke schilderingen beschrijft: 

"Maar wat de feestelijke zaal, niet alleen nu, maar altijd 
den meesten luister bijzet, is zonder twijfel, boven een hooge 
grijze lambrizeering, op snee verguld, het prachtig behangsel, 
beschilderd met niet onaardige bergachtige landschappen, met 
op- en ondergaande zonnen, zandwegen met diepe sporen, 
en waterplassen met riet en zwanen; voorts gestoffeerd met 
vrouwen met manden op den rug, waar bovenuit een bos stroo 
steekt; mannen aan den waterkant, die aan lange hengels 
visschen opslaan; kinderen met bloote hoofden en blooten 
voeten, die bij een geit in 't gras liggen; reizigers op bruine 
paarden, met op den rug naar u toe om het valies te laten zien, 
en op witte paarden, die een dunne rijzweep rechtop houden; 
wandelaars met enorme wandelstokken en driekante ... Wat ga 
ik zeggen? Ja, zij hadden driekante hoeden opgehad, maar die 
tijd was voorbij; de kamer was voor een paar jaar "opgeknapt", 
en de heer Petrus Stastokius Sen., hoe ouderwetsch ook in vele 
opzichten, had in dezen gemeend een proeve te moeten geven, 
dat hij met zijn tijd was vooruitgegaan. Hij had al wat kledij 
was laten modernizeeren. Een geestig schilder had op zijn 
gebod al de hoeden veranderd, naar het toen nieuwste model, 
bij den hoedenmaker gehaald, en al de wandelaars hadden brui
ne, gele op gestreepte pantalons aangekregen met soupieds en 
naar de nieuwste snede. Al de pruiken waren verbannen [...]" 

Enzovoorts. Wat de stroeve Stastok heeft laten 
doen, daar in zijn tuinkamer, was zo ongebruikelijk 
niet, en de beschrijving van de behangsels is een 
meesterstuk in het weergeven van de grootste 
gemene deler van dergelijke wandbespanningen.5 

« * * * 

Afb. 3. Deel van de 
behangselschildering in 
het noordwesten van de 
ontvangstkamer. Bij de 
stippellijn in het midden 
gaat de noordelijke 
kamerwand over in de 
westelijke. Centraal 
staat een kapitaal pand, 
vermoedelijk in gebruik 
als boerderij. Over de 
brug loopt een boerin 
met op de schouders 
een juk waaraan melk
emmers hangen. (Foto 
H. van Walderveen, 
1999, in Foto-archief 
Historische Kring Breu-
kelen.) 
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Afb. 4. Gedeelte van de 
behangselschildering op de 
westelijke wand, nabij de 
noordwesthoek van de ont
vangstkamer. In de wetering 
zijn twee vissers in hun roei
boot aan het werk. Het rech-
terdeel is met meer detail te 
zien in Afb. 3. (Foto H. van 
Walderveen, 1999, in Foto
archief Historische Kring 
Breukelen.) 

Hendrik van Barneveldt 
Hendrik van Barneveldt, de maker van de be

hangselschildering in Kockengen, heeft het met de 
geschiedschrijvers slecht getroffen. Veel meer dan 
wat in kunstenaarswoordenboeken over hem wordt 
vermeld, is niet bekend over zijn leven en werken. 
Hij wordt zelfs niet genoemd in de recente litera
tuur over behangsels. En tot nu toe wist men ook 
niet dat de maker van de behangsels te Kockengen 
en die in Ameide (zie hieronder) een en dezelfde 
persoon was. Er is in feite zo weinig bekend over 
de man dat het hier opportuun is de gehele vermel
ding weer te geven die in Christiaan Kramm's 
kunstenaarswoordenboek te vinden is. Dit is feite
lijk de meest uitgebreide informatie die er over deze 
Van Barneveldt te vinden is. Andere publicaties 
baseren zich hier ook op: 

"... geboren te Utrecht, omstreeks den jare 1759, en aldaar 
in 1833 aan de cholera morbus overleden, was een zeer 
bekwaam behangselschilder enz., die de achting van zijne stad-
genooten in ruime mate genoot. Hij gaf onderwijs in de eerste 
beginselen der teekenkunst, zooals zulks bij hem ook door mij 
genoten is. Ik bezit zijn door hem-zelven geteekend portret."6 

Opvallend is hier de 'enz.', een aanduiding die 
men waarschijnlijk moet interpreteren in het licht 
dat, zoals gezegd, een behangselschilder gewoon
lijk meerdere takken van kunst beoefende. Overi
gens meldt Scheen nog "afbeeldingen van een ere
poort op de Neude te Utrecht (tekening in kleuren, 
1811)'V 

Veel meer is dus over Van Barneveldt niet 
bekend, behalve dan een tweede werk van zijn 

hand dat nog bestaat en is geïdentificeerd: wand
bespanningen uit 1804 in het pand Voorstraat 7 te 
Ameide.8 Dit behangsel (zie Afbeelding 1) toont 
een buitenplaats, gelegen in een uitgebreid weerge
geven park, vergezeld van de meest fantastische 
tuinsieraden: een neogotische belvédère, een Tar
taarse tent, een tempeltje, en een koepel. De schil
deringen zouden op de achtergrond de Utrechtse 
Dom en de Buurkerk laten zien, hetgeen opteert 
voor een buitengoed in de buurt van Utrecht, voor
opgesteld dat het hier om een min of meer realisti
sche weergave gaat. Een bijzonder werkstuk van 
groot belang, niet alleen in verband met de be
hangselschilderkunst. 

Het behang in Kockengen s 
De R.K. pastorie aan de Voorstraat te Kocken

gen was oorspronkelijk bezit van de rijke koopman 
Martinus de Bruyn Janszoon, gevestigd te Kocken
gen. Op vrijdag 8 september 1843 werd De Bruyn 
voor de Arrondissementsrechtbank te Utrecht fail
liet verklaard. De rechtbank gelastte toen dat er 
zegels moesten worden gehecht aan zijn pakhuizen, 
kantoren en roerende goederen, zodat niets aan het 
faillissement kon worden onttrokken. Op 1 oktober 
1843 werden de panden van De Bruyn aangekocht 
door zes rooms-katholieken uit Kockengen en om
geving: Martinus Boogaard, schipper te Kockengen, 
Luit Griffioen, landbouwer te Kockengen, Cornelia 
Verwey, landbouwster te Kockengen, Frederik 
Kerkwijk, landbouwer te Laag-Nieuwkoop, Gerrit 
van der Werf, landbouwer in de Geer, en Engeltje 
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van der Werf, landbouwster in de Geer. Hun doel 
was hier een kerk te laten bouwen, een kerkhof aan 
te leggen en een pastorie in te richten. In 1853, op 
10 december, werd het huis, waarin toen al een 
pastoor woonde, met de kort tevoren daaraan vast-
gebouwde kerk overgedragen aan het kerkbestuur. 
Zo verkreeg de R.K. kerk het hoofdhuis van De 
Bruyn als pastorie. Gelukkig heeft men er toen al 
voor gekozen de wandbespanning, die immers 
cachet zal hebben gegeven aan de 'goede kamer', 
ter plaatse te laten. 

En wat daar in de huidige pastorie te bekijken 
is, vormt een zeer goed voorbeeld van de aan
trekkingskracht die behangselschilderingen kunnen 
hebben. Want hier zien we, al dan niet aangevuld 
met fantasiestukken (bijvoorbeeld een strook met 
onder meer een klassiek tempeltje), impressies van 
het dorp Kockengen en de directe omgeving daar
van, afgebeeld zoals het was rond 1802, in kleur, op 
groot formaat en goed geschilderd. Men kan zich 
voorstellen dat een 19de eeuwer zoiets graag zag, 
het buiten voor altijd binnen verbeeld, de hele 
wereld (de wereld te Kockengen althans) in een 
enkele kamer ondergebracht. De behangselschilde
ringen vormen een redelijke eenheid met de daar 
aanwezige lambrizering uit vermoedelijk de 20ste 
eeuw. 

De verschillende onderdelen van de schilderin
gen zijn de volgende: 

(1) Een havengezicht, een huis aan de kade, vele 
schepen, waarvan er één gelost wordt van een 
lading tonnen (Afbeelding 2), en enkele hout
vlotten. Sleperswerk met een sleperspaard op 
de kade. Voorts een kuiper die tonnen maakt, 
pakketten worden samengesteld, etc. Boven 
de deur van het pand aan de kade staat: 
'KOOPHANDEL EN ZEEVAART', en inderdaad 
zijn een aantal van de schepen zeewaardig. 
Achter de openstaande deuren is een grote, 
beladen bascule zichtbaar. 

(2) Laan met bomen en echtpaar met kind, er 
wordt gewezen naar het havengezicht links van 
de deur. 

(3) Deel van havengezicht met twee zeeschepen, 
dat overgaat naar een oever met landschap, drie 
personen in een roeiboot. 

(4) Landschap, hoort bij voorgaand (Afbeelding 3). 
Huizen, kerktoren, polders en een vaart, wei
landen met runderen, keuvelende mensen. 

(5) Dorpsgezicht met een haven aan een vaart. 
Twee vissersmensen in een bootje (Afbeelding 
4), waarvan één een vaarboom of plonsstok in 

de hand heeft om de vissen in een bepaalde 
richting te drijven; op de achtergrond nog twee 
vissersbootjes met in elk twee vissers, die bezig 
zijn een groot net in te halen dat dwars over 
de vaart uitgezet was. Aan de oever laadt men 
een met paarden bespannen boerenkar, ernaast 
balen met 'H.S.D.B.', hetgeen geïnterpreteerd 
moet worden als 'Handels Sociëteit De Bruyn'. 
(Op een van de gevulde balen aan de haven, ge
noemd onder (1), zijn ook nog de letters S.D.B, 
zichtbaar.) Een vrouw die op een waterstoep 
kleren aan het wassen is. 

(6) Overgang naar polders, landschap, vaart en een 
wagen waarop hooi wordt geladen door land
arbeiders (Afbeelding 5). 

(7) Herberg, genaamd 'DE SWAAN', met waardin, 
gasten en een voorrijdende koets (Afbeelding 
6); op een kribbe met hooi voor de paarden de 
signatuur: 'H.V.BARNEVELDT 1802'. 

(8) Park met tempeltje, bomen, wetering en weg; 
een pijprokende heer die een boek leest, en een 
wandelend echtpaar met kind. 

Afb. 5. Fragment van de behangselschildering op de 
zuidelijke wand, met links een wandelaar met hond, op 
de achtergrond boerderijen en rechts druk werk in de 
hooibouw, met oppers en het laden van een hooiwagen. 
(Foto H. van Walderveen, 1999, in Foto-archief Histori
sche Kring Breukelen.) 
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Afb. 6. Herberg DE 
SWAAN op de behang
selschildering aan de 
zuidwand. In de deur van 
de herberg staat de waar
din, geflankeerd door drie 
mannen. Links arriveert 
een gerij met twee paar
den, koetsier op de bok, 
twee deftig geklede da
mes in de koets. (Foto H. 
van Walden/een, 1999, in 
Foto-archief Historische 
Kring Breukelen.) 

* i », : a Ä t f . « ^ » 

(9) Pastoorsportret op doek - dit laatste hoort niet 
bij de behangselschilderingen, maar dateert uit 
ongeveer 1856 en stelt pastoor Ph.J.W. van Bij-
levelt voor, die sedert 1852 in Kockengen de 
eerste rooms-katholieke geestelijke was na 
de Reformatie. 

De betimmeringen in de kamer lijken ook uit die 
tijd (1802) te zijn, terwijl bijvoorbeeld een schilderij 
met een sneeuwige jachtvoorstelling boven de toe
gangsdeur uit de tweede helft der 19de eeuw zal da
teren, en mogelijk dus een eerder daar aangebrachte 
schildering heeft vervangen. Dit thans aanwezige 
winterlandschap is geschilderd op hardboard gevat 
in een houten omlijsting, die bekroond wordt door 
een eierlijst. De plaatsing van dit schilderstuk lijkt 
samengegaan te zijn met herstelwerkzaamheden. 
De deur in de noordwand was uit het lood geraakt 
als gevolg van een verzakking van het huis. De 
opening die hierdoor ontstond, werd toen opgevuld 
met hout. 

Bijna spectaculair is verder het stucwerk dat aan 
de schoorsteen in de ontvangstkamer en in de gang 
van de pastorie te bewonderen is, sierwerk met 
vooral in symbolen referenties naar de handel. 

De schilderingen tonen niet alleen een zicht op 
Kockengen en omgeving, maar geven dus tevens 
een verslag van de activiteiten der Handels Sociëteit 
De Bruyn. Gezien de levendigheid aan de kades zou 
men hier van import-export kunnen spreken. De 
Bruyn bezat overigens onder meer ook de hier ge

toonde herberg De Swaan (de naam staat onder de 
witte vogel), ofschoon er twijfel is of die er aldus 
uitzag.10 In Kockengen zou men rond deze tijd 
veel brouwerijen hebben gekend die bier en mede 
(honingdrank) maakten, terwijl Kockengen ook de 
stapelplaats was van de kaasproductie in deze regio. 
Een en ander zal dus ongetwijfeld in die tonnen en 
pakketten hebben gezeten, naar de rest moeten we 
raden. Vanuit Kockengen voeren markt- en beurt-
schippers enkele malen per week naar Utrecht en 
Amsterdam v.v. 

Bijna alles op deze schilderingen was dus direct 
of indirect gerelateerd aan de handelsonderneming 
van De Bruyn. Het is natuurlijk niet de schilder 
Hendrik van Barneveldt geweest die 'zo maar' wat 
aardige gezichten in en rond Kockengen heeft 
willen weergeven. Ongetwijfeld heeft Martinus de 
Bruyn hem aangegeven wat hij vereeuwigd wilde 
zien aan de wanden van zijn kamer. 

Conclusies 
Een waardestelling van deze behangen te Kock

engen is zeker te geven, ook al is er nog geen 
corpus aan wandbespanningen en historische be
hangsels in Nederland. Überhaupt dient men eerst 
op te merken dat de laat-18de- en vroeg-19de-
eeuwse kunst in Nederland nog steeds zeer onder
gewaardeerd is. In tegenstelling tot de ouderwetse 
opvatting dat de schilderkunst na de 17de eeuw in 
ons land niet veel voorstelde, ziet men juist in de 
genoemde periode in de schilderkunst en de grafiek 
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een bijna ongeëvenaarde activiteit waarbij zeer 
hoge kwaliteit wordt afgeleverd en een geheel 
nieuw concept wordt gebruikt waarin de Idylle als 
een thema in de (proto-)Romantiek de boventoon 
voert. In zoverre sluit de Nederlandse kunstproduc
tie aan bij stromingen in het buitenland, maar na
tuurlijk zet men ook zijn eigen accenten, en die zijn 
bij uitnemendheid zichtbaar in de wandbespannin
gen van Kockengen: idealisering van de contempo
raine omgeving, gepaard aan een (quasi-)exacte 
weergave van de realiteit. Van Barneveldt blijkt in 
deze werken (en die te Ameide) een zeer competent 
kunstenaar die de thema's van zijn tijd met over
tuiging wist te presenteren. Bovendien zijn de be
hangsels van zeer groot lokaal belang, aangezien ze 
praktijk en ideaal weergeven zoals men zich dat te 
Kockengen dacht, zoals althans Martinus de Bruyn 
ze gerepresenteerd wilde zien. Complete wandbe
spanningen die gaaf en bovendien nog op de oor
spronkelijke locatie zijn, zijn zeldzaam, en dat is 
een ander punt van belang. Ook zijn deze schilde
ringen een waardig voorbeeld van dat specifieke 
genre van die tijd, de verbeelding van de landelijke 
Idylle. Maar al deze gedachten op de achtergrond 
vallen in het niet bij het pure esthetische genot dat 
deze wandbespanningen de toeschouwer bezorgen. 
Men moet wel een hart van steen hebben om niet 
verblijd te zijn met dit zicht op Kockengen in 
1802.il 

Noten 

1 E. Geldhof, 2000. De restauratie van de ontvangstkamer in 
de R.K. pastorie te Kockengen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 15, nr. 1, blz. 12 - 15. 

2 Over dit begrip: A.A. Manten, 1998. Chinoiserie. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 4, 
blz. 231 -232. 

3 Zie hiervoor onder meer Paul Huys Janssen, 1995. Werken 
aan kunst: economische en bedrijfskundige aspecten van de 
kunstproduktie 1400 - 1800. Hilversum. 

4 Over de Idylle in Nederland is hoegenaamd niets gepubli
ceerd; het enige Nederlandse onderzoek dat zich met dit 
onderwerp bezighoudt, maar dan bijna uitsluitend voor wat 
betreft de Duitstalige landen, is M.J. Roding, 1985. De bur
ger en zijn idylle 1750 - 1850, ongepubl. doctoraalscriptie 
Univ. Utrecht. 

5 Hildebrand [= Nicolaas Beets], 1839. Camera Obscura. 
Gebruikte editie: Haarlem 1947, blz. 61-62. 

6 Christiaan Kramm, 1857. De levens en werken der 
Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, 
graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen 
tijd. Deel I, Amsterdam, blz. 55. 

7 Pieter A. Scheen, 1969. Lexicon Nederlandse beeldende 
kunstenaars 1750 - 1950. Deel I, Den Haag, blz. 51. 

8 Zie Catharina L. van Groningen, 1992. De Nederlandse 
monumenten van geschiedenis en kunst, geïllustreerde be
schrijving. De provincie Zuid-Holland: De Alblasserwaard. 
Zeist/Zwolle, blz. 308 - 309. 

9 Voor Kockengen in de 18de eeuw, zie A.J. van der Aa, 
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel VI, 
1845. Gorinchem, blz. 506 - 507, en W. van der Pas, 1952. 
Tussen Vecht en Oude Rijn: beschrijvende geschiedenis 
van Noord-West Utrecht naar aanleiding van het eeuwfeest 
der R.K. parochie Kockengen. Uitg. Het Spectrum, Utrecht 
en Antwerpen. Voor het pand aan de Voorstraat, zie Van 
der Pas, blz. 171 - 173. 

10 Dr Arie A. Manten wees mij op een tekening van Dirk Ver-
ryk uit 1762, met op de hoek van de kaatsbaan in Kocken
gen een herberg met trapgevel, waaraan een uithangbord 
met een zwaan is te zien (zie ook Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 10 [1995], nr. 4, blz. 228). Ook 
attendeerde hij mij op het bekende rapport uit 1759 van de 
Geheym-Schrijver van Staat en Kercke der Verenigde 
Nederlanden, beginnende met die van de Provincie Utrecht, 
die in Kockengen twee voorname herbergen waarnam, 
waarvan een genaamd was de Swaan. 

11 Dit artikel is deels ontleend aan een SKKN-rapportage ten 
behoeve van de restauratie: Karin Westerink, 1996. De 
wandbespanning in de R.K. pastorie te Kockengen, (ts.), 
Utrecht s.a., en aan [P.J. te Poel], Aartsbisdom Utrecht In
ventaris van het kerkelijk kunstbezit van parochie O.L. 
Vrouw ten Hemelopneming te Kockengen, (ts.), 1983, 
inv. nrs. 22 en 23. 

Algemene literatuur over behangsels 

Hendriekje Bosma, 1985. Behangsel schilderkunst in Noord-
Holland. [Amsterdam/Hoorn]. 

Hendriekje Bosma, 1987. Het verderf van onze kunst in de 
18de eeuw, het zoogenaamd behangselschilderen...: over de 
Nederlandse behangselschilderkunst, de fabriek voor ge
schilderd behangsel te Hoorn en enkele kamerdecoraties 
die daar werden vervaardigd, in: Leids Kunsthistorisch 
Jaarboek 1985: Achttiende-eeuwse kunst in de Nederlan
den. Delft (publicatiejaar 1987), blz. 57 - 376. 

[W.A. Braasem], 1982. Painted Designs for Dutch 18th Centu
ry Wallcoverings from the Collection in the Westfries 
Museum in Hoorn. Den Haag. 

J.H.P. Heesters, 1988. Vier eeuwen behang: de geschiedenis 
van de wandbespanning in Nederland. Delft. 

E.F. Koldeweij e.a., 1991. Achter het behang: vierhonderd jaar 
wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis. Amsterdam. 

M. Roding, 1991. De behangsels in de trouwzaal van het ge
meentehuis te Assen. Asser Historisch Tijdschrift, jaar
gang 1, nr. 4, blz. 1 - 9. 

* De auteur schreef dit artikel in opdracht van het Aartsbisdom 
Utrecht. Dank aan dhr. Herman Westerbeek, bouwinspecteur 
bij het Aartsbisdom Utrecht. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 

http://1802.il


12 

De restauratie van de ontvangstkamer in 
de R.K. pastorie te Kockengen 

Elsbeth Geldhof 
Stichting Restauratie Atelier Limburg, Daemslunet 1c, 6221 KZ Maastricht 

Enkele inwoners van Kockengen hebben de eerste 
maanden van 1999 ongewone taferelen waargeno
men in de ontvangstkamer van de rooms-katholieke 
pastorie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming 
aan de Voorstraat (Afbeelding 1). Deze kamer, ge
legen aan de straatzijde ten zuiden van de hoofd
ingang, waar normaal gesproken alleen wordt ver
gaderd, werd wekenlang bewoond door mensen op 
steigers en trappen. De Stichting Restauratie Atelier 
Limburg voerde het historisch kleuronderzoek, de 
restauratie van de wandbespanningen en de restau
ratie/reconstructie van de schouwpartij uit, na een 
grondig onderzoek naar de bouwhistorie van de 
ontvangstkamer. 

De ontvangstkamer is de voorkamer van een 
voormalig deftig woonhuis, dat sinds 1853 in ge
bruik is als pastorie. Vanaf het begin van de 19de 
eeuw was het de residentie van de koopman Marti-
nus de Bruyn Janszoon (zijn vroegere pakhuis staat 
nog naast de pastorie - red.). De reliêfvoorstelling 
op de boezem van de schouw refereert waarschijn
lijk aan zijn handelsactiviteiten met symbolen als 
de geldbuidel, de inktpot met penneveer en de 

wereldbol. De Bruyn liet zijn geld rollen toen hij in 
1802 de kamer liet bekleden met wandbespannin
gen vervaardigd door de Utrechtse schilder Henrick 
(of Hendrik) van Barneveldt, en de houten be
timmeringen in de kamer liet schilderen in een bij
passend kleurenschema. Over Van Barneveldt en 
het genre behangselschildering kunt u meer lezen in 
het voorafgaande artikel in dit tijdschrift, van de 
hand van W. Meulenkamp. 

Bijna twee eeuwen later kunnen wij de kamer 
nog maar ten dele zien zoals Martinus Jansz de 
Bruyn hem toen zag. Rond 1843 - 1853, tijdens de 
inrichting van het pand als pastorie en de over
dracht ervan aan het kerkbestuur, vonden grote ver
anderingen plaats in het huis. Waarschijnlijk is de 
voorgevel (westgevel) toen opnieuw opgetrokken. 
Een bouwnaad in de zuidelijke zijgevel, met aan 
weerszijden andere bakstenen in een ander metsel-
verband, is daar getuige van. Het moderniseren van 
de voorgevel heeft consequenties gehad voor de 
ontvangstkamer. De twee vensters met een muur-
kast daartussen zijn een toevoeging uit het midden 
van de 19de eeuw, en ook het zijraam dateert uit die 

Afb. 1. Voorgevel van de 
R.K. pastorie, Voorstraat 
24, Kockengen, met 
daarnaast, rechts op de 
foto, het oude pakhuis. 
(Foto Mw. M. Kiela, 
1989, in Foto-archief 
Historische Kring Breu-
kelen.) 
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periode. In het interieur is te zien hoe de plafond-
balk is afgeschuind om ruimte te maken voor dit 
zijvenster. Wellicht is een deel van de wandbespan
ning toen verwijderd ten behoeve van de plaatsing 
van dit raam. 

Uitgangspunten voorde restauratie 
Het streven naar een eenheid in een historisch 

interieur vormt een zeer belangrijk uitgangspunt bij 
een restauratie. Helaas worden maar al te vaak 
restauratoren en schilders onafhankelijk van elkaar 
gevraagd zorg te dragen voor een onderdeel in een 
ruimte, met als gevolg dat zeer verschillende restau
ratie-opvattingen voor een verwarrend beeld kunnen 
gaan zorgen. In de ontvangstkamer werden wij in 
de gelegenheid gesteld om de behandeling van de 
wandbespanningen, de afwerking op de betimme
ring en enkele andere kleine ingrepen goed op 
elkaar af te stemmen. 

De werkzaamheden van Stichting Restauratie 
Atelier Limburg begonnen met een bouwhistorisch 
kleuronderzoek naar de afwerking van de houten 
onderdelen in de kamer. De kamer zou ter gelegen
heid van de restauratie opnieuw geschilderd wor
den, en het doel van het onderzoek was daarom de 
afwerking terug te vinden uit de tijd toen de wand
bespanningen werden aangebracht. 

De geschiedenis van de opeenvolgende afwer
kingen op de houten delen in de kamer werd onder
zocht door op verschillende plaatsen zogeheten 
stratigrafieën te maken: met een scalpel (een zeer 
scherp mesje) worden trapsgewijs kleine vlakjes 
van de opeenvolgende verflagen blootgelegd. Het is 
belangrijk dat deze kleurentrapjes doorlopen van de 
grote vlakken naar de profileringen en andere hou
ten elementen, waardoor een eventuele differentia
tie in kleurnuances zichtbaar wordt. 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn kleine 
verffragmenten tot op het hout weggenomen. Deze 
verfmonsters zijn ingebed in een kunsthars en ver
volgens dwarsgeslepen zodat onder de stereomicro
scoop de laagopbouw van elke dwarsdoorsnede be
studeerd kan worden. 

Het meest complete beeld wordt verkregen 
door deze twee onderzoeksmethoden, namelijk de 
stratigrafieën en de verfdwarsdoorsneden, naast 
elkaar toe te passen en met elkaar te vergelijken. Bij 
het maken van de kleurentrapjes wordt niet altijd 
de gehele laagopbouw zichtbaar: dunne lagen als 
vernis- en glacisafwerkingen kunnen worden gemist 
en afwerkingen in één kleurtint kunnen na onder
zoek onder de microscoop uit meerdere lagen 

Afb. 2. Restauratrice aan het werk in de noordwestelijke hoek van de 
ontvangstkamer. In de hoek tussen de twee kamerwanden is een 
groot pand te zien, met links daarvan een hengelaar met een hondje. 
Gewerkt wordt aan een brug die leidt naar een landweggetje, waarop 
een echtpaar met kind wandelt. Rechts een wetering met praam en 
boer, en een landschap met vee en een boerderij. Zie ook Afb. 3 en 4 
bij het artikel van de heer Meulenkamp. (Foto Stichting Restauratie 
Atelier Limburg.) 

blijken te bestaan. 
Door het kleuronderzoek werd zo meer inzicht 

verkregen in de geschiedenis van de geschilderde 
afwerkingen op bijvoorbeeld het plafond, de lam
brisering, of de suitedeuren. 

Uit het kleuronderzoek was het mogelijk om een 
kleurschema te relateren aan de wandbespanningen. 
Ten behoeve van de restauratie van de wandbespan
ningen werd de lambrisering rechts van de deur ge
deeltelijk verwijderd. Op het deurkozijn kwam toen 
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op een stukje van 3 x 4 cm een grijsgroene verflaag 
tevoorschijn, met daarop donkergroene stippen die 
aanzetten van lijnen lijken te zijn. 

Deze grijsgroene kleur was snel te identificeren 
als de oudste afwerklaag, en de donkergroene stip
pen als de groene kleur van de kwartrond profielen 
op de plafondbalken. Daarbij bleek de pigment-
opbouw van deze donkergroene kleur dezelfde als 
die van de groene biezen op de wandbespanning. 
De stippen op de grijsgroene verflaag doen vermoe
den dat deze decoratie met groene biezen doorgezet 
was op de betimmering. 

Uit het kleuronderzoek kwam ook naar voren dat 
het lijstwerk op de suitedeuren verguld is geweest. 
Martinus Jansz de Bruyn kocht zichzelf een rijke 
kamer die overdag weidse uitzichten bood op de 

Afb. 3. Een deel van een bomenlaan, afgebeeld op de 
behangselschildering op de westelijke wand, bij de 
noordhoek. (Foto Stichting Restauratie Atelier Limburg.) 

panoramische landschappen van de wandbespan-
gen, en die 's avonds met kaarslicht moet hebben 
geflonkerd van al het goud! 

De restauratie van de wandbespanningen 
De wandbespanningen verkeren in een relatief 

goede conditie en zijn voor een groot deel nog nooit 
van hun plaats verwijderd geweest. De vele spijkers 
waarmee de doeken aan een rachelwerk waren op
gehangen, zijn nog voorzien van de oorspronkelijk 
aangebrachte verf. Na het bevestigen van de wand
bespanningen in de kamer heeft de schilder ter 
plekke de spijkers geschilderd zodat ze zouden op
gaan in de schildering. Dit was de voornaamste 
reden om bij de restauratie de wandbespanningen 
in Kockengen ter plaatse te willen behandelen 
(Afbeelding 2) en deze niet te demonteren ten be
hoeve van een restauratie in ons Limburgse restau
ratieatelier. Ingrepen bij een restauratie zouden in 
beginsel zo terughoudend moeten zijn als de situa
tie toestond, en zoveel mogelijk omkeerbaar. 

Hoewel in goede staat, waren de wandbespan
ningen vóór de restauratie erg donker en vergeeld. 
De vernislaag, die net als bij 'gewone' schilderijen 
onder meer als bescherming werd opgebracht, was 
erg geel geworden. Daarbij waren de wandbespan
ningen nog vervuild door met name nicotine-aan-
slag door het jarenlange gebruik van de ontvangst
kamer als vergaderruimte. Ondanks dat de wand
bespanningen de tijd goed hebben doorstaan, waren 
er scheuren ontstaan die in het verleden weer be
plakt werden met doek en grof overschilderd. Over 
het gehele oppervlak waren ook kleine lacunes in 
de voorstelling ontstaan. Door al deze factoren was 
het zicht op de landschappen met de vele boten, 
koeien en vogels sterk verminderd. 

De restauratie van de wandbespanningen be
stond uit verschillende fasen. Het oppervlaktevuil 
moest eerst verwijderd worden voordat met het 
vernis begonnen kon worden. Na testen met ver
schillende oplosmiddelen werd een middel gevon
den om de vettige vuillaag te kunnen verwijderen. 

De vergeelde lagen vernis hadden een verschil
lende laagdikte. Het vernis op de schilderingen waar 
nauwelijks licht op valt was zeer donker geworden 
terwijl de vernislagen in het licht minder sterk ver
geeld waren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
het vernis zou worden teruggebracht tot een dunne 
laag en zo het ouderdomspatina behouden kon 
blijven. Helaas bleek het in de praktijk niet moge
lijk om het vernis egaal af te dunnen en moest in 
een later stadium toch besloten worden het geheel 
te verwijderen en een nieuw vernis aan te brengen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



15 

Afb. 4. Huis aan een 
havenkade, met boven 
de deur het opschrift 
KOOPHANDEL EN ZEE
VAART, als afgebeeld 
op de behangselschil
dering op de noord
wand. (Foto Stichting 
Restauratie Atelier Lim
burg.) 

Vóór het verwijderen van het vernis werden 
opnieuw eerst testen gedaan om een geschikte 
methode en een geschikt oplosmiddel te vinden. 
'Geschikt' betekent in deze situatie een oplosmid
del dat het vernis kan oplossen, zonder dat daarbij 
veel gewreven hoeft te worden en zonder dat de on
der het vernis aanwezige verflaag aangetast wordt. 
Door de vele kleine lacunes in de schildering was 
de verflaag kwetsbaar, dus hoe minder die aange
raakt hoefde te worden, des te beter het was. 

In deze fase konden vele kleine 'reparaties' uit
gevoerd worden. Scheuren in de wandbespanning, 
waaronder een enorme winkelhaak, werden hersteld 
door de randen met linnen draadjes te verbinden en 
zo de scheuren te kunnen dichten. Daarna werden 
de herstelde scheuren op kleur gebracht zodat ze 
optisch de voorstelling niet langer verstoorden. Om 
dezelfde reden werden de talloze kleine lacunes in 
de verflaag gevuld met op kleur gebrachte was. 

De schouw 
Centraal in de zuidwand van de ontvangstkamer 

bevindt zich de schouwpartij. De rechte, zwart-
marmeren schoorsteenmantel heeft een decoratie in 

reliëf. Op de regel is centraal een bloemmotief met 
lauwerkrans te zien, op de hoeken een roset en 
daaronder hangende festoenen (guirlandes) op de 
stijlen. De schouw heeft een licht klokvormige 
boezem waarop een decoratief reliëf in stucwerk 
is aangebracht. Deze voorstelling bestaat uit ver
schillende handelssymbolen die aan een strik van 
lint lijken te hangen. De voorstelling wordt om
kaderd door een parel-en-staaflijst en een kwastlijst. 
De kroonlijst is voorzien van een eierlijst, een blok-
lijst en een profïellijst. De zijkanten van de schouw 
hebben een middenvlak in reliëf met in de in
springende hoeken een roset. Aan weerszijden van 
de schouw zijn de wandbespanningen voorzien van 
een verticale, brede, gemarmerde band. 

De restauratie van de schouw 
Ook de schouw werd behandeld gedurende dit 

restauratieproject. De boezem van de schouw was 
wit overschilderd. Tijdens het kleuronderzoek kwam 
echter naar voren dat onder de wit beschilderde 
boezem van de schouw een geschilderde marmering 
schuil ging. Marmerimitaties zijn geschilderd om 
de bezoeker te doen geloven dat het van echt 
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marmer is. Hoewel het 'nep' is, kon een geschilder
de marnieren schouw in de tijd van De Bruyn net 
zo kostbaar zijn als een van echt marmer. Marmer-
schilders waren meesterschilders die goed gewaar
deerd werden. 

De eenheid van de kamer kwam al naar voren bij 
de kleurovereenkomst tussen de biezen op de be
timmering en de wandbespanning. Er bleek ook een 
relatie te bestaan tussen de afwerking van de 
schouw en de wandbespanning. Aan weerszijden 
van de schouw is de wandbespanning voorzien van 
een oranje gemarmerde band die goed past bij de 
marmerimitaties op de schouwboezem. 

Hoewel er geen zekerheid kon worden ver
kregen over de ouderdom van de marmeringen op 
de schouw, zijn deze van een zodanige kwaliteit en 
schoonheid dat besloten werd deze in het zicht te 
brengen. De witte hoogglanslak werd mechanisch 
verwijderd met behulp van een scalpel en een 
warmteblazer, zodat de marmerimitatie daaronder 
zoveel mogelijk zonder beschadigingen vrijgelegd 
kon worden. Op de schaduwzijde van de schouw 
bleek deze werkwijze wat moeilijker uit te voeren. 
Daarom werd de marmerimitatie gereconstrueerd 

door het op de schaduwzijde opnieuw te schilderen 
met de vrijgelegde marmering als voorbeeld. 

De ontvangstkamer gerestaureerd 
Alle handelingen zijn verricht vanuit de gedach

te dat alleen het hoogst noodzakelijke moet worden 
gedaan. De ontvangstkamer is terughoudend geres
taureerd, waarbij de geschiedenis en ouderdom van 
de kamer gerespecteerd werden, vanuit de gedachte 
dat de kamer niet een losse verzameling elementen 
is, maar een eenheid van interieuronderdelen. 

De restauratie van de ontvangstkamer van de 
pastorie te Kockengen is uitgevoerd door de Stich
ting Restauratie Atelier Limburg, als onderdeel van 
de opleiding tot restaurator en onderzoeker van 
historische binnenruimten. 
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Correcties en aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen 
H.J. van Es, 1999. Het huis Groenzicht aan de Poeldijk 
(nu Marijkestraat 26) te Breukelen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 3, blz. 135-143. 

Bij nader onderzoek bleek mij, dat in bovengenoemd artikel 
twee correcties moesten worden aangebracht. 

In het Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijetirode vond 
ik in de inkomende en uitgaande brieven in 1866 de "Opgave 
van overledenen aan cholera", met de regel: "19 juni, Poeldijk 
112, v. 64 jr. z.b.; 5 juli, Poeldijk 112, m. 72 jr., tuinier". De 
passage op blz. 136, 2de kolom, 2de alinea: "zodat het niet on
waarschijnlijk is dat Willem en zijn vrouw aan deze ziekte zijn 
bezweken" is dus onnodig voorzichtig geformuleerd en moet 
zijn: "Willem en zijn vrouw overleden beiden aan deze ziekte". 

Noot 6 op blz. 141 behoeft ook een correctie, want "de 
voor cholera bevreesde vrouw" was inderdaad de op 19 juni 
1866 aan cholera overleden Stijntje Schuurman-Magarijn. Het 
woord "waarschijnlijk" kan dus in deze noot vervallen. Het eer
dere cholerageval in dit huis betrof niet Cornells van Zeijst in 
1854, maar zijn vrouw Maria Geerlings, die op 6 september 
1849 in de leeftijd van 37 jaar aan de cholera was overleden. 
Dat bleek uit het Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijen-
rode, inv. nr. 137, Ingekomen stukken in 1849, brief Cl 1, d.d. 
11.9.1849. Op die datum meldde de geneesheer Floris Vos aan 
de burgemeester dat hij tussen 31 juli en 11 september 25 nieu
we cholerapatiënten had behandeld, waarvan er 14 overleden 
waren. Daartoe behoorde ook de vrouw van Cornelis van 
Zeijst. Het eerste slachtoffer was al op 13 januari 1849 door de 

arts Dr Jan Turk bij de burgemeester gemeld. Floris Vos gaf in 
juni nog 5 sterfgevallen door en na 11 september nog eens 5. In 
1849 zijn er dus minstens 25 mensen aan cholera gestorven. 
Daartoe behoorde ook de 70-jarige grutter-wethouder Jan Bots, 
die op 14 september in Het Huys te Keyserrijck overleed. 

HJvE 

A.A. Manten, 1999. Breukelen en omgeving van 1000 tot 
2000. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
14, nr. 4, blz. 153-218. 

1670: Volgens E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman 
(Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, uitgave 1997, blz. 120) 
was Joost van den Vondel aangetrouwde familie van Agnes 
Blok (oom van haar eerste echtgenoot). 

1673: De Lindeboom (= Het Regthuys). 
1940: Ook de inwoners van Breukelen-Proostdij ten oosten 

van de Vecht werden geëvacueerd. 
De vrouw op de foto op blz. 200 is de toen circa 20 jaar 

oude Bep van Wijk, die woonde op Wagendijk 16 en werkte bij 
de tolpoort van Gijs Bos, Wagendijk 14. 

1945: De tweelingbroers Eddy en Menno Jaarsma waren 
beiden betrokken in de gevechtshandelingen bij Westbroek, 
maar het was Menno (niet Eddy) die daar omkwam. Deze be
treurenswaardige fout stond ook al in jaargang 10 (1995), nr. 2, 
blz. 116 en 117. 

1983: In 1985 werd Thea van Rijnsoever opnieuw Neder
lands kampioene. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



17 

BrancUes blussen in Arcadië aan de Vecht 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Korte toespraak, gehouden bij de oplevering, op 29 oktober 1999, van het in oude luister herbouwde 
brandspuitenhuisje, Kerkplein 19 te Breukelen 

Het leek allemaal zo idyllisch in 1869, 130 jaar 
geleden. De twee gemeentes Breukelen, te weten 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters, 
waren beide toe aan een verbetering van hun brand-
wezen en een vervanging of renovatie van hun 
brandspuit. Op de valreep van het oude jaar 1868 
werden ze het in principe eens om de brandweren 
van beide gemeenten samen te voegen en dan ge
zamenlijk een moderne spuit te kopen, en tevens de 
oude spuit van Breukelen-St. Pieters grondig te 
laten reviseren. Een kleine acht weken later werd 
ook besloten tot de bouw van een gezamenlijk 
nieuw brandspuitenhuis, waarin beide spuiten een 
plaats zouden kunnen krijgen. Nog een week of 
zeven later kon worden vastgesteld dat de Hervorm
de kerkvoogdij bereid was op erfpachtbasis mede
werking te geven aan de bouw van dat brand
spuitenhuis op het Kerkplein. Omstreeks diezelfde 
tijd kwam een zeer welwillende brief binnen van de 
heer Daniël Willink van Collen, bewoner van Gun
terstein, waarin deze aanbood de volledige prijs van 
de nieuwe brandspuit en het nieuwe brandspuiten-
huis voor zijn rekening te nemen. Ondertussen had
den de Heren Belder en Cie uit Amsterdam zeer tot 
ieders tevredenheid in Breukelen al een demonstra
tie gegeven van de nieuw aan te schaffen spuit. En 
Breukeleveen kreeg, als bijproduct van deze gang 
van zaken, een geheel eigen brandweer. 

Was dat alles bij elkaar niet een prachtige de
monstratie van een goede verstandhouding tussen 
twee gemeentes, een constructieve krachtenbunde
ling, grote besluitvaardigheid, een vlotte uitvoering 
en een voorbeeldige publiek/private samenwerking! 
Het doet denken aan een Arcadië aan de Vecht. 

Arcadië (de naam is ontleend aan een landstreek 
in Zuid Griekenland) is al sedert het begin van de 
hellenistische tijd in de literatuur van veel landen de 
naam van een idyllisch geluksland, waar de herders 
en herderinnen in de eenvoud van lieflijke en zuive
re landelijke omstandigheden een gezond, niet door 
de beschaving bedorven bestaan zouden leiden. Het 

leidde tot lyriek over geliefden met mooie namen 
als Daphnis, Condon, Phyllis of Chloë en werd 
tenslotte ook verbeeld in drama en opera. Dat Arca
dië is eigenlijk te mooi om waar te kunnen zijn. 

Een zijspoor werd gevormd door de arcadische verhande
lingen in proza en poëzie uit de 16de tot 18de eeuw, waarin, 
doorgaans in het raam van gesprekken gevoerd tijdens een 
gezelschapsreisje, een beschrijving van een landstreek werd 
gegeven. Enkele Nederlandse voorbeelden zijn de Batavische 
Arcadia (1637) door Johan van Heemskerk, de Kleefse en Zuid 
Hollandsche Arcadia (1716) en de Noord Hollandsche Arcadia 
(1723), beide van Claas Bruin (u mogelijk bekend door zijn 
dichtwerk Speelreis langs de Vechtstroom, dat staat afgedrukt 
in De Zegepraaiende Vecht uit 1719), en de Amstellandsche 
Arcadia (1737), geschreven door Daniël Willink; vier genera
ties, ruim 130 jaar, eerder dan de Daniël van het brandspuiten
huisje uit 1869. De voorzitter van de Stichting Behoud Brand
spuithuisje Breukelen is dus duidelijk erfelijk Arcadisch belast. 

Als reactie op het zo lieflijke en zoete Arcadië 
schiep de westerse cultuur vanaf de Renaissance 
ook nog een ander beeld van Arcadië, dat van een 
ruige duistere ruimte waar slangen en primitieve 
paniek heersen. Sedertdien strijden al eeuwenlang 
die twee Arcadiës in de voorstellingswereld van ons 
westerlingen om de voorrang. 

Dit laatste beeld, van twee Arcadiës, was ook in 
Breukelen in het midden van de 19de eeuw realis
tischer dan de oude idealistische voorstelling. Het 
dualisme zat echter niet zozeer tussen de beide 
Breukelens onderling, maar vooral intern binnen 
Breukelen-St. Pieters. 

De na de Franse Tijd gevormde Gemeente Breu
kelen-St. Pieters kwam tot stand door een samen
voeging van twee vroegere gerechtsheerlijkheden: 
Breukelen-Proostdij en Breukeleveen. Het gerecht 
Breukelen-Proostdij, ook wel het Breukelen-St. 
Pietersgerecht genoemd, omvatte het oude rivier-
grondengebied tussen de Vecht en de Scheenwete-
ring, met bovendien een kleine lob aan de west
kant van de Vecht bij De Oliphant en Slangevecht. 
Breukeleveen was een in de Middeleeuwen ontstane 
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Afb. 1. Het brandspui-
tenhuis op het Breukel-
se Kerkplein in juli 1986 
in sterk vervallen toe
stand (alle foto's bij dit 
artikel zijn gemaakt door 
H. van Walderveen en 
opgenomen in het Foto
archief Historische Kring 
Breu kelen). 

veenontginning, die zich uitstrekte van de Scheen-
dijk tot aan de zandgronden van het Gooi. Breuke-
len-St. Pieters kende dus twee verschillende land-
schapstypen en twee duidelijk verschillende bevol
kingsgroepen. Bijna 60% van de inwoners van 
Breukelen-St. Pieters bestond uit Breukeleveners, 
de rest woonde vooral bij de Vecht; aan de Scheen-
dijk zaten in 1869 maar weinigen. Breukeleveen 
leverde traditioneel drie van de vijf raadsleden en 
die zetten in de gemeenteraad vaak de toon. 

Dat bleek vooral toen in de jaren 1848 - 1857 
een de gemoederen sterk roerende discussie werd 
gevoerd over een gemeentelijke herindeling. - U 
ziet, er is niets nieuws onder de zon. - Breukelen-St. 
Pieters wilde toen niets weten van een samenvoe
ging van gemeenten waarvan met haar ook Breuke-
len-Nijenrode deel zou uitmaken. Zij profileerde 
zich bij herhaling als zijnde "meerendeels een veen
derij, waarover volgens de Veenwet het toezigt en 
bestuur wordt uitgeoefend door het Veenderij-

Afb. 2. Het brandspui-
tenhuis doet dienst voor 
de rommelmarkt van de 
Breukelse kindervriend 
"ome" Chris van Elk, die 
hier in de deuropening 
staat; september 1988. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



19 

Afb. 3. Bij de officiële 
verwijdering van de eer
ste steen op 13 februari 
1998, waarmee de ver
plaatsing en renovatie 
van het brandspuiten
huisje begon, verliet de 
brandweer nog eenmaal 
het gebouw met de 
oude, handgetrokken 
brandspuiten. Rechts op 
de voorgrond brand
weerman/trompettist 
Jacob Brouwer. 

bestuur". De leden van de gemeenteraad maakten 
qualitate qua ook deel uit van het veenderijbestuur. 
Gevreesd werd dat na een samenvoeging met 
Breukeien-Nijenrode en enkele kleinere gemeenten, 
de gemeenteraad, en daardoor ook het veenderij-
bestour, in meerderheid zou gaan bestaan uit 
"mannen die, hoewel zij met den besten wil mogen 
bezield zijn, der zake ten eenenmale onkundig zijn, 
of zich op vreemde dikwijls onjuiste voorlichting 
moeten verlaten". Als het provinciaal bestuur 

samenvoeging van gemeenten onvermijdelijk zou 
vinden, dan was voor het gemeentebestuur van 
Breukelen-St. Pieters en de Breukeieveners alleen 
een samengaan met Tienhoven eventueel bespreek
baar, omdat in beide de inwoners een bestaan von
den in de veenderijen en in de landbouw. Uiteinde
lijk werden het provinciaal bestuur en de minister 
van Binnenlandse Zaken het er over eens Breuke
len-St. Pieters maar te laten wat het was. 

In de hele, bijna 9 jaar durende discussie kwa-

Afb. 4. Op 17 februari 
1998 was al een flink 
deel van het brandspui-
tenhuis gedemonteerd. 
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Daniël Willink, geboren te Amsterdam 31 mei 1676, over
leden te Beverwijk 16 oktober 1722, was een zoon van Jan 
Willink en Margaretha des Masières. Hij werd door zijn 
vader bestemd voor de wijnhandel, waarin hij tot zijn 
dood werkzaam is gebleven. In zijn vrije tijd schreef hij 
literaire werken en bewoog hij zich in een kring van gelet
terden en kunstenaars Constantia et Labore. Zijn grootste 
bekendheid dankt hij aan zijn lokaal-Amsterdamse poëzie, 
waarin hij de schoonheden van Amsterdam en omgeving 
bezong; deze poëzie lichtte hij bovendien toe met ge
schiedkundige aantekeningen, die blijk gaven van een 
uitgebreid onderzoek. Zijn oudste gedicht in dit genre is 
Amstelstroom (eerste druk omstreeks 1710), dat in zijn 
tweede druk (1712) werd gecombineerd met een tweede 
gedicht: Amsterdamsche Tempe of Nieuwe Plantagie, be
grepen in twee boeken. Nevens den Amstelstroom. Be
roemd was ook zijn posthuum gepubliceerde gedicht de 
Amsterdamsche Buitensingel, nevens de omliggende dor
pen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voor-
naame geschiedenissen (1723). Nog later na zijn dood 
verscheen zijn Amslellandsche Arcadia, of beschrijving 
van de gelegenheit, toestanl en gebeurtenissen van 
Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlijk
heden, ambachten, lusthoven, wateren enz. Met koperen 
platen. In orde geschikt en overzien door Gerrit Schoema-
ker (1737), die grote populariteit genoot. Willink geeft 
daarin een beschrijving van de toestand en geschiedenis 
van Amstelland, naar de trant van de toen erg in de smaak 
vallende Arcadia's in de vorm van een reisverhaal waarin 
de voornaamste leden van het gezelschap sprekende 
worden ingevoerd. Ook als stichtelijk dichter had Willink 
naam. Hij trouwde op 10 april 1698 met Wijnanda de 
Bruin, dochter van Jacob de Bruin en Machteld van Tol, 
die hem overleefde. 

men de belangen van de mensen die in het oude 
Proostdijgebied bij de Vecht woonden, en die sterk 
op het dorp Breukelen georiënteerd waren, nauwe
lijks aan de orde. 

U kunt zich voorstellen dat mensen zoals Geer-
truida MJ. Huidekoper (Vrede en Rust), de wedu
we Abraham Dudok de Wit (Slangevecht), Daniël 
Willink van Cohen (Gunterstein), Joan Adam Mat-
thes (Queekhoven) en Moses Rodriquez Nunez 
Hart (Groenevecht) zich niet erg konden vinden in 
de omschrijving van hun woonplaats als een grote 
veenderij, de afwijzing van een samengaan met 
Breukelen-Nijenrode en de bestuurlijke vrijerij in 
de richting van Tienhoven. 

Bijgevolg bestond er sinds die tijd bij diverse in
woners van Breukelen-St. Pieters die nabij de Vecht 
woonden een neiging om op geëigende momenten 
hun gerichtheid op het dorp, en daarmee op de Ge
meente Breukelen-Nijenrode, duidelijker te bena
drukken. De bereidheid om tot een samenwerking 
op het gebied van de brandweer te komen tussen 
het oude Proostdijgebied van Breukelen-St. Pieters 
en de Gemeente Breukelen-Nijenrode, en Breuke-
leveen op dat punt te verzelfstandigen, moet ook 
worden gezien in het licht van die interne spanning 
tussen, zeg maar, de verlichte heren en dames aan 
de Vecht en het klompen- en laarzenvolk in het 
ruige en duistere veengebied. 

Zonder het Arcadië als jungle aan de oostelijke 
zijde van de rivier in 1869 zou het idyllische Arca
dië aan de Vecht er mogelijk niet zijn geweest. 

Afb. 5. In juni 1999 had 
de herbouw al duidelijke 
contouren, maar stond 
het brandspuitenhuis 
nog zonder deuren. 
Links het inmiddels in 
functie zijnde Hervorm
de gemeentecentrum 
het Bonifatiushuis. 
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Afb. 6. Het verplaatste, fraai 
gerenoveerde en als galerie 
"Brandwacht" ingerichte brand-
spuitenhuis bij de officiële op
levering op 29 oktober 1999. 

Gelukkig was dat er wel en hielden we er een 
fraai brandspuitenhuis aan over. 

Het mag ons tot vreugde stemmen dat het er 
thans nog en opnieuw is. Moge het ons indringend 
en gedurende heel veel jaren inspireren tot een 
nieuw Arcadië aan de Vecht. 

Allen die tot het bereiken van deze heropening 
hebben bijgedragen, gun ik, geboren Breukele-
vener, van harte een idyllisch geluksland. 
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Uit oude raadsnotulen (16) 

Automobielen veroorzaakten een stof plaag, 1907 

"Evenals door zoovele andere gemeentebesturen, zegt de Voor
zitter, komt het hem wenschelijk voor een adres terichten tot 
Zijne Excellentie de heer Minister van Waterstaat teneinde zoo 
mogelijk teverkrijgen dat van Rijkswege maatregelen worden 
genomen tegen den meer dan verschrikkelijken stofplaag ten
gevolge van het rijden met automobielen langs de Rijkswegen, 
vooral ook in het belang van de openbare Veiligheid. 

Nadat een concept adres door den Secretaris is voorgelezen 

wordt besloten overeenkomstig het Voorstel des Voorzitters te 
handelen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 60. Notu
len van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethou
ders, juli 1906 - maart 1908. Daarin: Vergadering van B&W gehouden 
26 juli 1907. Aanwezig de heren J.Th.A. Braams, burgemeester, A.M. 
Kasteleijn en M. van Waart, wethouders, benevens de secretaris en 
de gemeente-architect.) 
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De Christelijke Naaischool te Breukelen 
Nijenrode 

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

In 1989 verschenen in ons tijdschrift twee artikelen1 

van de hand van H.J. van Es over het gebouw "Het 
Posthuis", gebouwd in 1884. In het kort vermeldde 
hij ook iets over de Christelijke Naaischool, die van 
ca. 1895 tot 1949 daarin gevestigd was. 

In dit artikel wil ik iets meer vertellen over de 
Christelijke Naaischool. Na een oproep van Ds. J. 
van Heerde, Hervormd predikant alhier, namens het 
bestuur van de Christelijke Bewaarschool, aan de 
bewoners van de Gemeente Breukelen om stoffelij
ke medewerking te verlenen om te komen tot de op
richting van een Christelijke Naaischool, waar vol
ledig onderricht gegeven zou worden in linnen en 
wolnaaien, stoppen, merken, mazen en knippen, 
kwamen voldoende gelden binnen. In maart 1878 
werd de in Afbeelding 1 afgebeelde prospectus ver
spreid onder de inwoners van Breukelen. Op de op
richtingsbijeenkomst van 7 mei 1878 werden reeds 
12 meisjes ingeschreven, te weten Marie Boom, 
Jansje van Dijk, Jansje van Ginkel, Marretje van de 
Heuvel, Mietje de Haas, Johanna Kramer, Paulia 
Smaling, Mietje Snel, Jansje Steenbrink, Jetje van 
Woudenberg, Willemijntje Wismeijer en Hillegon-
da Karssemeijer. 

Hoofdonderwijzeressen en helpsters 
Volgens de financiële stukken over 1878 werd 

als eerste hoofdonderwijzeres mej. N. Bosman aan
gesteld, die dienst deed van mei 1878 tot oktober 
1879. Per 1 november 1879 werd mej. C. Hartman 
voor 4 maanden hoofd van de naaischool. In maart 
1880 werd mej. P.W. Keidel aangesteld, die tot 
31 oktober 1882 hoofd van de naaischool was. 
Op 1 november 1882 volgde mej. F.D. van Dränen 
(Afbeelding 2) haar op, die na een 43-jarig dienst
verband in 1925 met pensioen ging. 

De eerste cursussen werden tot ca. 1894 gegeven 
in het pand van de zadelmaker P. Huchshorn in 
de toenmalige Achterstraat (thans zuidzijde Kerk
brink). Het Posthuis aan de Straatweg (nu nr. 90) 
werd ca. 1895 betrokken, nadat het gebouw enkele 
jaren daarvoor als postkantoor dienst had gedaan. In 
de loop der jaren waren er ook steeds jonge help
sters, die een kleine vergoeding kregen. In de jaren 

1880 tot 1910 waren dit voor langere of kortere tijd: 
Nel Broekhuizen, Mina de Jong, Aaltje Vervat, 
Willemijn Griffioen, Jansje Hogendoorn, Aartje 
Smink, Aagje Vermeulen en Cornelia Huisman. In 
de jaren 1910 - 1926 waren dit onder anderen Gijsje 
van Lingen, Gerritje de Jong, Ida Huchshorn, Lena 
van Eijk en als vaste helpster mej. B. van Essen van 
1912 tot 31 augustus 1921. Hiervoor in de plaats 
kwam mej. A.M. Eijgenstein van 1 september 1921 
tot april 1924. Mej. A.G. Leebeek volgde haar op 
en toen in 1925 mej. F.D. van Dränen met pensioen 
ging, werd zij hoofd van de naai- en breischool tot 
1928. In 1928 werd mej. S. Fook als hoofd van de 
school aangesteld; zij bleef dit tot 1952, toen de 
naai- en breischool opgeheven werd. 

Statuten, huishoudelijk reglement, bestuur 
In 1916 werden de statuten vastgesteld en goed

gekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1916 nr. 
29. Enkele artikelen luidden: 

Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: Vereeniging tot 
instandhouding der Christelijke Naaischool te Breukelen-
Nijenrode, en is gevestigd te Breukelen-Nijenrode. 

Art. 3. De vereeniging stelt zich ten doel, alles wat in de 
nieuwere leermethode prijselijk en proefhoudend wordt be
vonden, aan naai- en handwerkonderwijs en Christelijke 
opvoeding dienstbaar te maken. 

Art. 15. De vereeniging wordt aangegaan voor een tijdvak van 
29 jaren, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 
1 Mei 1916. 

Het bestuur bestond toen uit Jkvr. J.M.E. Wil
link van Collen, voorzitster; Jkvr. W.A.J. Backer, 
secretaresse; en Jkvr. M.E. Willink van Collen, 
penningmeesteresse. 

Tevens werd een huishoudelijk reglement vast
gesteld. Enkele artikelen luidden: 

Art. 1. De Vereeniging stelt zich ten doel eene deugdelijke 
Naaischool te handhaven met eene juffrouw, liefst van de 
Ned. Herv. kerk, aan het hoofd. De benoeming van de juf
frouw berust bij het bestuur. 

Art. 8. De inkomsten der naaischool bestaan uit naailoon, 
schoolgelden, contributiën, giften en legaten. 

Art. 10. Om de twee jaren wordt, zoo de omstandigheden het 
toelaten, een uitgaaansdag aan de naaimeisjes gegund. 
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oprichting van een Christelijke Naaischool 
in Breukelen op 7 mei 1878 (in Archief Her
vormde Gemeente van Breukelen). 
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CHRISTELIJKE NAAISCHOOL 

Breökelen 
t e openen f MEI 1878. 

Het onderwijs in bovenvermelde Inrichting omvat het LINNEN- en WOLLEN-
NAAIEN, STOPPEN, MERKEN", MAZEN en KNIPPEN. 

Er zal eene d a g - en eene a v o n d s e h o o l zijn, dagelijks te houden, behalve op 
Zaterdag. Op de d a g s e h o o l wordt onderwijs gegeven 

des voormiddags van 9—12 uur 
des namiddags van 2—4 uur, gedurende de zomermaanden. 

en van l'A—37: uur, gedurende de wintermaanden. 

De a v o n d s c h o o l wordt gehouden van^O-^S uur. 

Er zullen drie vacanties zijn in het j aa r , en wel: 's zomers veertien dagen: en 
met Kerstmis en Pinksteren telkens eene week. 

Des Maandags mogen de leerlingen eigen werk medebrengen. 
Om de d a g s e h o o l te kunnen bezoeken moeten de meisjes den leeftijd van 12 

jaren bereikt en lager onderwijs genoten hebben. Op de a v o n d s c h o o l worden geene 
leerlingen toegelaten tenzij zij minstens- ló jaar zijn ty^ij-Z^^r^J-^-^ 

Alle leerlingen moeten vooraf een bewijs overleggen, dat zij met goed gevolg 
gevaccineerd zijn. 

Voor het o n d e r r i c h t op de d a g s e h o o l wordt betaald 15 C t. per week 
(behalve gedurende de vacanties en bij ernstige ongesteldheid der leerlingen, mits er aan 
het Bestuur kennis van zij gegeven); telken Maandag te voldoen aan de Onderwijzeres. 
Zij die de a v o n d s c h o o l bezoeken betalen 5 g u l d e n in h e t j a a r , te voldoen per 
vierendeel jaars. 

Het BESTCUR vleit zich door de oprichting dezer school in eene dringende 
behoefte te voorzien en zal zich beijveren door degelijk onderricht en eene christelijke 
leiding aan de leerlingen te geven, haar stoffelijk en geestelijk belang naar eisch te 
behartigen. 

Buste daartoe 's Heeren beste zegen op zijne pogingen! 

BREOKEI.EJC , 

Maart 187S. 

Het Bestuur der Chr. Naaischool te Breukelen, 

A'<tmcns liC'.ziht 

I. M. E. WILLINK VAN COLLEN, 

Art. 11. Elk der Dames-bestuursleden is verplicht om de maand 
af en toe de school te bezoeken en schrijft dan hare bevin
ding in het bezoekboek. Tijdens haar bezoek beziet zij ook 
het in die maand af te leveren werk. 

Geldmiddelen 
In 1884 kocht het bestuur van de naaischool 1 

obligatie van de Groot Russische Spoorweg Maat
schappij tegen 3% rente, groot 125 Roebel gelijk 
aan 236 Gulden of 500 Franse francs of 20 Pond 
Sterling of 402 Reichsmark. 

In 1891 kocht men nog eenzelfde obligatie en te
vens nog 3 obligaties van de Groot Russische 
Spoorweg Maatschappij tegen 3% rente, ieder groot 
625 Roebel gelijk aan 1180 Gulden of 2500 Franse 
francs of 100 Pond Sterling of 2010 Reichsmark. 

Elk jaar werd 3% rente ontvangen tot en met 
juni 1917. Toen bleken deze obligaties door de 
Russische revolutie niets meer waard te zijn. De 
laatste vermelding was op de balans van 1934. De 
obligaties liggen nu nog in het Archief van de Her

vormde Gemeente van Breukelen. 
Op de balans van 1917 stonden de volgende be

legde gelden: 
Spaarbank Breukelen ƒ 677,31 
Obligaties Nationale Werkelijke Schuld ƒ 400,-
Russische obligaties ƒ 4012,--

Afb. 2. Portret van 
mej. F.D. van Drä
nen te Breukelen, 
gemaakt toen zij op 
1 november 1922 
haar 40-jarig jubile
um vierde als hoofd 
van de Breukelse 
naai- en handwerk-
school (Foto-archief 
Historische Kring 
Breukelen). 
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Afb. 3. Foto van de leerlingen, oud-leeriingen en het onderwijzend personeel van de Christelijke Naaischool te Breukelen 
uit ca. 1933, aan de Historische Kring Breukelen geschonken door Mevr. H.M. van der Horst. 1 = Lina Klarenbeek; 2 = ?; 
3 = Annie Vos; 4 = Teuntje van der Grift; 5 = Alie Boom; 6 = Mien van Oosterom; 7 = Truus van Stam; 8 = Bets Vos; 
9=7; 10 = Janna Hoegee; 11 = ?; 12 = Rieka Last; 13 = Clazien Smit; 14 = Lena de Boer; 15 = ?; 16 = ?; 17 = Juffrouw 
S. Fook; 18 = ?; 19 = ?; 20 = Jansje Pfeiffer; 21 = Annie van Elk; 22 = Teuntje van den Hoed; 23 = ?; 24 = Greta de Gier; 
25 = ?; 26 = ?; 27 = ?; 28 = ?; 29 = ?; 30 = ?; 31 = ?; 32 = ?; 33 = Jansje Vermeulen; 34 = Riek van Doorn; 35 = ?; 
36 = ?; 37 = ?; 38 = ?; 39 = ?; 40 = Greet Bakker; 41 = Marie Cazant; 42 = ?; 43 = ?; 44 = ?; 45 = Teuni Griffioen; 
46 = Dith van Dee; 47 = Lena van der Horst; 48 = ?; 49 = Janny Rijksen; 50 = Johanna Boellaard; 51 = Janny Boverhof; 
52 = Corrie Rijksen; 53 = Map Hoogendoorn; 54 = ?; 55 = Co Lith; 56 = ?; 57 = ?; 58 = Mien Boellaard; 59 = Nel 
Grasmaijer; 60 = Wil van de Schaft; 61 = Willy Oskam; 62 = Trudy Barreveld; 63 = Greet de Bruin; 64 = Melia Nagtegaal; 
65 = Klaasje Mur; 66 = Cor Nagtegaal; 67 = ?; 68 = Johanna van Elk. Mocht iemand nog aanvullende namen weten, dan 
houdt schrijver zich hiervoor aanbevolen. 
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Helpsters aan de naaischool vanaf 1926 
Voor langere of kortere tijd waren de volgende 

helpsters in dienst van de naaischool: Alida Boom, 
1926 - 1934; Mien van Oosterom, 1932 - 1941; 
Regina Fook, 1942 - 1950; Lena van der Horst, 
1941 - 1946; Elisabeth Hoogedoorn, 1943 - 1951; 
Truus de Jeu, 1946 - 1947; Dini Heeger, 1946; 
Maria Determan, 1946 - 1950; en Mej. Everaers, 
1946-1951. 

Na de opheffing in 1952 werd de financiële ad
ministratie van de naaischool afgesloten in septem

ber 1957. Het restant bedrag van ƒ 181,94 werd op 
23 juni 1958 volgens de statuten overgemaakt aan 
de Diaconie van de Hervormde Gemeente van 
B reukeien. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, 
blz. 68 - 79. Idem (2), jaargang 4, nr. 2, blz. 120-131. 

2 Archief Hervormde Gemeente van Breukelen (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 82. 

Brief uit de Bataafse Wet 
Henk van Walderveen 

G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Onderstaande brief vond ik in het Archief van de 
Hervormde Gemeente van Breukelen, onder inv. nr. 
5IA. Hij stamt uit de tijd van de Bataafse Repu
bliek. Deze ontstond in mei 1795, na de Bataafse 
Omwenteling en de opheffing van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, onder Franse en patriotti
sche invloed. Ze vormt het begin van wat we 
gewoonlijk de Franse Tijd noemen. 

De brief ("messive") werd in 1798 door het over-
gangsbestuur van de provincie Utrecht gestuurd aan 
het voorlopige gemeentebestuur van Breukelen, dat 
op zijn beurt een afschrift zond aan de Hervormde 
Gemeente van Breukelen. Hij gaat over het vernie
tigen van diverse zaken die te maken hadden met de 
vroegere standsverschillen, zoals familiewapens en 
graftombes. Die "copija" van deze brief luidt: 

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap 
Utrecht den 28e maart 1798 in het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid 

Het Intermediair adminis
tratief bestuur van het 
voormalig gewest Utrecht 

Aan 
Het provisioneel gemeente 
bestuur van Breukelen 

Medeburgers! 
Uyt Uwe messive vanden 21e dezer loopende maand Maart, zien wij tot onze verwondering 
dat de Burgers en anderen bij ulieden de kracht der door ons gemaakte wet omtrent het 
amoveeren van wapens etc, gestoeltens etc. trachten illusoir te maaken. Wij gelasten Ued. 
op Uwe verantwoordelijkheijd, den burgers voorzegt en anderen dadelijk te doen aanseg-
gen, dat zij ingevolge den door ons geëmaneerde wet, de wapens en andere onderscheyde-
ne tekenen van adel of rang, niet zullen hebben te bedekken en voor het oog te verbergen in 
houten kasten, of hoe zulx ook zoude moogen zijn, maar die in de daad en geheel en al 
wegteneemen, zonder enig verwijl, op poene dat bij nalatigheyt die tombes, of wat zulx ook 
zoude mogen zijn te hunnen koste zullen worden weggebrooken en geamoveerd. 

Hijl en Broederschap 
was getekend 

amoveren = opruimen 

illusoir maken = ontduiken, ontkrachten 

geëmaneerd = uitgevaardigd 

op poene van = op straffe van 

ter ordonnantie = tot afkondiging van 

de verordening 

Gt. Nieuwenhuyze vz. 
Ter ordonnantie vant zelve 
en was getekend P. 't Hoen 
Accordeert met de originele 
messive 

J. de Jong, schout 
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Breukelen en omgeving bü het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog, 1914 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op 31 augustus 1914, de verjaardag van H.M. ko
ningin Wilhelmina, stuurde de burgemeester van de 
beide Breukelens, mr M.P. Thomassen à Thuessink 
van der Hoop van Slochteren, haar een telegram 
met de volgende inhoud: 

"H.M. de Koningin, den Haag. De Gemeenteraden van 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters betuigen Uwe 
Majesteit hunne eerbiedige hulde en wenschen Haar op dezen 
dag nu alle openlijk feestvertoon moest vervallen, de verzeke
ring te geven van hunne onwankelbare trouw en innige ver
knochtheid aan Uwe Majesteit en Haar doorluchtig Huis; dat de 
Heere Uwe Majesteit nog lang moge sparen voor Vorstenhuis 
en Vaderland." 

De koningin reageerde op dit telegram met een 
"brief van dankbetuiging". Deze correspondentie 
bevat de oudste verwijzing naar de Eerste Wereld
oorlog in de Breukelse archieven. 

Mobilisatie 
Medio juli 1914 werd het voornemen tot mobili

satie van het Nederlandse leger afgekondigd (Af
beelding 1). Op 30 juli kwam de algehele mobili
satie fors op gang. Alle militie- en landweerplichti-
gen, in totaal ongeveer 200000 man, moesten zich 
op 1 augustus in hun opkomstcentra melden. Voor 
de handhaving van Nederlands neutraliteit leek die 
omvang van het leger voldoende. Nog nooit zelfs 
had het Koninkrijk der Nederlanden zo'n groot 
leger op de been gehad. De defensiebegroting steeg 
met een ongelooflijke vaart (zie Afbeelding 2). 
Zorgen waren er echter over de wapen- en munitie-
voorraad. Geweren en karabijnen waren er genoeg, 
maar het ontbrak de troepen aan voldoende mitrail
leurs en veldgeschut. Ook de voorraden kleding en 
schoeisel lieten veel te wensen over. 

Uiteraard vormde de landsgrens de eerste verde
digingslijn, maar ook de Nieuwe Hollandse Water
linie moest in staat van paraatheid worden gebracht. 
Die Nieuwe Hollandse Waterlinie was vanaf om
streeks 1880 verdeeld in zeven zogenaamde Groe
pen (Naarden, Nieuwersluis, Blauwkapel, Lunetten, 
Vreeswijk, Gorinchem en Woudrichem). Elke 
Groep was weer onderverdeeld in twee of meer 
Vakken. Onder de maatregelen die in 1914 getrof

fen werden voor de Waterlinie vielen ook bijna al 
de toenmalige gemeenten die later geheel of ten dele 
zijn opgegaan in de huidige Gemeente Breukelen: 
Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Loe-
nersloot, Ruwiel en Laag-Nieuwkoop; alleen Kock-
engen viel hierbuiten. Breukelen en omgeving 
ressorteerden onder de Groep Nieuwersluis. 

Het in staat van paraatheid brengen van Fort 
Nieuwersluis ging bijna ten koste van de buiten
plaats Rupelmonde. Op 5 augustus 1914 deelde de 
Groepscommandant Nieuwersluis aan de bewoner, 
de kunstschilder Nicolaas Bastert, mee dat hij direct 
zijn huis moest ontruimen, omdat Rupelmonde in 
het schootsveld van het fort lag. Het huis zou waar
schijnlijk nog diezelfde avond worden opgeblazen. 
"Met schuiten en wagens zijn wij toen onmiddellijk 
verhuisd", schreef Bastert in zijn dagboek. Geluk
kig bedacht men zich op het Departement (= minis
terie) van Oorlog nog bijtijds. 

De Waterlinie werd na de mobilisatie niet met
een geïnundeerd, maar alle voorbereidingen werden 
getroffen om dat wel te kunnen doen zodra men dat 
uit defensieve overwegingen nodig zou vinden. Be
stuurders en burgers hadden daarvoor begrip. 

Er was veel werk te verzetten, want in 1885 was 
de brisantgranaat ingevoerd, waartegen geen fort 
bestand was, maar er was sindsdien heel weinig ge
daan om de vestinglinie ingrijpend te moderniseren. 
De forten waren ook nauwelijks meer geschikt als 
opstellingsplaatsen voor het vestinggeschut, waar
voor zij in eerste instantie bedoeld waren. De ves
tingartillerie moest het geschut nu verspreid over 
het terrein opstellen. De soldaten werden meteen 
aan het werk gezet om met spoed loopgraven rond 
en tussen de forten aan te leggen. 

Het inundatieterrein moest worden bewaakt met 
zogeheten "uitleggers". Dat waren gevorderde bur
ger- en boerenvaartuigen met weinig diepgang, zo
als zolderschuiten en pramen. Met enkele aanpas
singen konden die omgebouwd worden tot drijven
de batterijen voor één stuk geschut. Vanaf de 
uitleggers konden eventuele vijandelijke troepen, 
die probeerden over een ondergelopen dijk het ge
bied door te trekken, onder vuur worden genomen 
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en patrouilles met uitleggers moesten vijandelijke 
oversteekpogingen met vaartuigen verhinderen. In 
het Plassengebied kon goed met de uitleggers wor
den geoefend. Als het tot een daadwerkelijke inun
datie van het hele Liniegebied zou komen, moesten 
uiteraard veel meer schepen worden gevorderd. De 
verdediging van de Vecht werd toevertrouwd aan 
de Koninklijke Marine, die beschikte over kleine 
lichtgepantserde stoomvaartuigen met een geringe 
diepgang ("hekwielers") en een 3,7 cm kanon op de 
boeg. 

Het lijkt onmiskenbaar dat de Waterlinie belangrijk bijge
dragen heeft tot het behoud van de Nederlandse neutraliteit 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers respecteerden die 
niet uit principe, maar uit krijgskundige overwegingen. De 
Duitse inlichtingendienst was uitstekend geïnformeerd over de 
Waterlinie en achtte die onneembaar, niet zozeer vanwege de 
forten maar omdat al het land er omheen onder water kon wor
den gezet. In een halve meter water zou het slecht marcheren 
zijn en varen kon daar ook nauwelijks. Als Amsterdam niet kon 
worden ingenomen, achtte het Duitse leger een invasie in Ne
derland niet de moeite waard. 

Volgens een te Amsterdam ont>*H;, 
gen particulier telegram b de.^Loa^ 
densehe beurs tot nader order geslo
ten. . , . . • ' • •• . • : .. ., - ; 

ne 
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MOBILISATIE. 
Men seint ons uit den 

Haag s 
Het oproepingsbesluit 

voor de mobilisatie is te 
half twee dooi* H. M. de 
Koningin geteekend, 

(Alle miliciens én land-
weefi*piioh!igen opkomen)* 

Oproepingsdatum I Au
gustus . 

i 

n 

dt; 

<et 
'il 
h-

Afb. 1. Voorbericht over de op handen zijnde algemene 
mobilisatie van Nederland (Utrechtsch Nieuwsblad, 13 juli 
1914). 

Inkwartiering 
Op 31 juli 1914, zo valt af te leiden uit latere 

correspondentie, ontving de burgemeester van de 
beide Breukelens van de Groepscommandant Nieu-
wersluis der Nieuwe Hollandse Waterlinie bericht 

dat in deze gemeenten troepenafdelingen zouden 
worden gehuisvest en werd hem verzocht de nodige 
maatregelen hiervoor te treffen. Als gevolg daarvan 
werd door de burgemeester opdracht gegeven de 
schoolgebouwen te ontruimen en voor troepenhuis
vesting in gereedheid te brengen. Ook werd inkwar
tiering bij particulieren voorbereid. 

De gebeurtenissen verliepen licht chaotisch. Zo 
liet de burgemeester in eerste instantie het meubilair 
van de Christelijk Nationale School, die toen geves
tigd was in Herenstraat 18, door timmerman Van 
Schaik overbrengen naar de Christelijke bewaar
school in de Kerkstraat (thans noordzijde Kerk
brink), om daardoor voor de militairen meer vrij te 
benutten vloeroppervlak beschikbaar te krijgen. 
Toen het niet nodig leek ook de Christelijke school 
voor troepenhuisvesting in gebruik te nemen, liet de 
burgemeester het schoolmeubilair terugbrengen, zo
dat weer les kon worden gegeven. Later in diezelfde 
week arriveerde echter vrij onverwacht een afdeling 
zeemilitie in Breukeien, waardoor de school toch 
weer ontruimd moest worden. 

De nota's voor gedane werkzaamheden werden 
in de loop van het jaar 1915 bij het gemeentebe
stuur ingediend. De nota van Van Schaik werd toen 
niet door de Gemeente Breukelen-Nijenrode be
taald, omdat het gemeentebestuur van mening was 
dat deze kosten ten laste van het Departement van 
Oorlog dienden te komen. Aan Van Schaik werd 
dan ook meegedeeld dat hij zijn rekening moest stu
ren aan de toenmalige commandant van het Rech-
tervak van de Groep Nieuwersluis der Nieuwe Hol
landse Waterlinie. De verdere afwikkeling verliep, 
zoals straks zal blijken, bepaald niet vlot. 

Hervormde consistorie werd wachtlokaal 
De consistorie van de Hervormde kerk te Breu-

kelen werd door het leger in gebruik genomen als 
wachtlokaal. Daarvoor werd een overeengekomen 
huurprijs betaald. 

Eind 1915 werd in opdracht van het Departe
ment van Oorlog een inventarisatie gemaakt van 
"de huurprijzen welke voor verschillende gebouwen 
en lokalen zijn of worden betaald". Financierings
problemen bij dat ministerie waren daarvoor de 
belangrijkste aanleiding. Deze werden veroorzaakt 
door "den langen duur, welke een gevolg is van het 
lange voortduren van den mobilisatietoestand". Op 
8 november 1915 werd aan de kerkenraad gevraagd 
of de huur zou kunnen worden verlaagd tot ƒ 1,50 
per week. Al meteen de volgende dag liet de kerk
voogdij weten daarmee in te kunnen stemmen. 

Drie en een halve maand later liet de comman-
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dant van het Rechtervak van de Groep Nieuwersluis 
aan de kerkvoogdij weten dat "de wacht te Breuke-
len door mij is opgeheven en samengevoegd met 
een wacht te Nieuwersluis. Tengevolge daarvan be
hoeft de consistorie thans niet meer als wachtlokaal 
dienst te doen, en aangezien het niet te voorzien is 
dat deze als zoodanig weder in gebruik zal moeten 
worden genomen, wilde ik gaarne de huur van dit 
lokaal met 29 Februari 1916 als geëindigd beschou
wen." Daarna volgde nog enige correspondentie 
over de vergoeding van aangerichte schade die het 
gevolg was van "ruw gebruik". 

Defensie-uitgaven 

• uitgaven in guldens 

Afb. 2. De defensie-uitgaven van Nederland, 1900 -
1998, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Sta
tistiek. 

Vordering van paarden 
Behalve aan huisvesting had het leger bij de mo

bilisatie ook meteen behoefte aan een groot aantal 
extra paarden. Uit een lijst van bij Breukelen-St. 
Pieters binnengekomen brieven blijkt dat het Re
montewezen daar al op 1 augustus 1914 bezig is ge
weest met de keuring van voor vordering in aan
merking komende paarden. De brief zelf is er helaas 
niet meer, wat ook geldt voor een vervolgbrief van 
de directeur van het Remontewezen d.d. 17 oktober 
1914. Het Remontewezen was een dienst ten behoe
ve van de bereden krijgsmachtonderdelen, die er 
voor moest zorgen dat de benodigde aantallen paar
den beschikbaar kwamen en dat er bij uitval aanvul
ling plaats vond met nieuwverworven paarden. 

Burgemeester en gemeenteraden schonken 
aandacht aan de oorlog 

Op de dag na de verjaardag van de koningin, 
1 september 1914, kwam de gemeenteraad van 
Breukelen-Nijenrode in vergadering bijeen. De 

voorzitter, de burgemeester dus, opende die bijeen
komst en herinnerde "met een enkel woord aan de 
moeielijke tijden die ook ons vaderland doormaakt 
in verband met den oorlog tusschen Oostenrijk-
Duitschland en Frankrijk, België en Engeland. Ne
derland als klein land aan de Noordzee is thans om
ringd van strijdende mogendheden, waardoor wij 
voortdurend in gevaar zijn, en aan onze Regeering 
een moeielijke taak is opgelegd om de neutraliteit te 
bewaren. Zware eischen worden gesteld aan de in
gezetenen. Waar het leger op voet van oorlog is ge
bracht en op verschillende plaatsen in ons land mili
taire macht aanwezig is - ook hier ter plaatse - is het 
Spreker een genoegen het uittespreken dat de ver
houding tusschen Burgemeester en militairen een 
aangenaam karakter draagt. Zooveel mogelijk wil 
Spreker trachten die goede verstandhouding te be
vorderen. Met het oog op de tijdsomstandigheden 
heeft zich ook in deze gemeente een steun-comité 
gevormd om zoo noodig hetzij bij werkeloosheid of 
anderzins te kunnen optreden." 

Ook in de raadsvergadering van Breukelen-St. 
Pieters op 17 september 1914 sprak de burgemees
ter over "de ernstige tijdsomstandigheden waarin 
ons vaderland tegenwoordig verkeert. Rondom Ne
derland zijn de volkeren in oorlog en hoewel wij tot 
nog toe ons in den vrede binnen onze grenzen mo
gen verheugen, worden aan Koningin en volk zware 
eischen gesteld." 

Niet iedereen schikte zich gemakkelijk in de ongemakken 
die een mobilisatie met zich bracht. In de raadsvergadering van 
Breukelen-Nijenrode op 1 september 1914 vroeg het raadslid 
H.G. de Bruijn in de rondvraag "of het niet mogelijk zoude zijn 
de militairen in de gemeente aanwezig en thans reeds geruimen 
tijd bij de burgers ingekwartierd, in loodsen of gebouwen on-
dertebrengen". De burgemeester antwoordde dat hij daar al eni
ge tijd moeite voor deed, "doch tot nog toe zonder resultaat". 
Hij zou echter "in die richting werkzaam blijven". Men kan 
zich afvragen of het raadslid er niet beter aan had gedaan zich 
zorgen te maken over ernstiger dingen. Op dat moment was de 
oorlog al een maand aan de gang. 

In de gemeenteraadsverslagen van Ruwiel, Loenersloot, 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop uit 1914 wordt nergens ook 
maar met één woord aandacht besteed aan het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog. Het lijkt er op dat die oorlog toen al een 
beetje aan de mensen hier voorbij ging. 

De eerste oorlogsmaand 
Op 1 augustus 1914 had Duitsland de oorlog 

verklaard aan Rusland en verzocht Groot-B rittan-
nië, dat vreesde door zijn bondgenootschap met 
België in de oorlog betrokken te raken, aan Duits
land om de neutraliteit van België te ontzien. Tever
geefs; de plannen voor de opmars tegen Frankrijk 
dwars door België waren reeds lang gereed. Op 3 
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augustus verklaarde Duitsland de oorlog aan Frank
rijk en op 4 augustus aan België. In reactie daarop 
verklaarde Groot-Brittannië' op die 4de augustus om 
11 uur 's avonds de oorlog aan Duitsland. 

De algemene verwachting was dat het om een 
korte, spectaculaire strijd zou gaan. Men begint niet 
aan een lange oorlog; alle lange oorlogen zijn korte 
oorlogen die zich niet aan het script hielden. Afge
zien van een klein aantal realisten hadden de meeste 
staatslieden in Europa de indruk dat de oorlog al 
vóór Kerstmis wel weer zou zijn afgelopen. De ge
dachte aan een langdurige gewapende confrontatie 
met grote aantallen slachtoffers was in 1914 nog 
ver weg. 

De Belgische bevolking had stellig geloofd dat 
hun land de neutraliteit zou kunnen handhaven, dat 
hen niets zou gebeuren. De Belgische regering was 
echter al iets eerder aan het twijfelen gegaan en had 
op 29 juli tot een gedeeltelijke mobilisatie besloten; 
op 31 juli werd het een algemene mobilisatie, maar 
om alle misverstand daarover uit te sluiten liet 
Brussel in de Europese hoofdsteden weten dat het 
neutraal wenste te blijven. 

De Duitsers waren zeer verontwaardigd dat België hen 
geen vrije doortocht verschafte en gingen meedogenloos te 
keer, zowel tegen het zwakkere Belgische leger als tegen de 
burgerij. Met de Grote Oorlog raakte de "democratisering van 
de oorlog" in een merkwaardige versnelling. De totale oorlog 
werd een "volksoorlog", waarin ook de burgerbevolking een 
belangrijk strategisch doel vormde. Toch slaagden de Belgen er 
in de Duitse opmars naar Frankrijk flink te vertragen. Op 17 
augustus viel Luik, op 20 augustus Brussel. Pas na de slag bij 
Bergen op 24 augustus wisten de Duitse troepen tot in Frank
rijk door te dringen. Zo bezorgde het Belgische leger de Fran
sen en Britten kostbare weken om zich beter op de onvermijde
lijke strijd voor te bereiden, wat daar erg werd gewaardeerd 
(Afbeelding 3). 

Met enthousiasme trok men in die landen op ten oorlog. Uit 
diverse steden zijn foto's bekend van juichende menigten, sol
daten met bloemen in de geweren, treinen met daarop in witte 
krijtletters "à Berlin" of "to Berlin" geschreven, en glanzend 
geroskamde paarden met op hun rug trotse officieren, de lange 
lansen geheven. 

Het met ongeveer een kwart uitgedunde Belgische leger 
had zich tenslotte teruggetrokken op de fortengordel rond Ant
werpen, het belangrijkste militaire bolwerk van dat land. Daar 
kreeg het enig respijt, omdat de Duitsers zich met prioriteit 
richtten op de opmars naar Parijs. 

Ondanks de brutalisering door de Duitsers van 
de Belgische neutraliteit bleef Nederland met kracht 
duidelijk maken dat het geen partij koos in het 
uitdijende conflict. De inmiddels bejaarde Anti-
Revolutionaire staatsman Abraham Kuyper, toen lid 
van de Eerste Kamer, probeerde zelfs de Duitse 
inval in België aanvaardbaar te laten lijken door een 

verbluffende goochelpartij met bijbelteksten. 
In Nederland ondervonden de burgers, ondanks 

de standhoudende neutraliteit, toch al snel dat de 
situatie anders was geworden dan normaal. Het 
doortastende kabinet Cort van der Linden vaardigde 
al op 3 augustus 1914 een levensmiddelenwet uit, 
die hamsteren en prijsopdrijving moest tegengaan. 
Op 6 augustus volgde een wet om te verhinderen 
dat iedereen zijn papieren geld zou gaan inwisselen 
tegen zilvergeld. De legerleiding vorderde 240 trek-
honden en legde beslag op 10 van de ongeveer 130 
vrachtauto's die Nederland toen bezat. 

De omvang van de oorlog nam voortdurend toe. Op 6 au
gustus verklaarden Oostenrijk en Servië de oorlog aan Rusland. 
Op 12 augustus verklaarden Frankrijk en Groot-Brittannië ook 
Oostenrijk de oorlog. Japan verklaarde op 23 augustus de oor
log aan Duitsland en op 25 augustus aan Oostenrijk. Op 28 au
gustus herstelde Oostenrijk een verzuim door België, waarmee 
het al enige weken oorlog voerde, alsnog officieel de oorlog te 
verklaren. Op 2 november verklaarde Rusland Turkije de oor
log, daarin op 5 november gevolgd door Groot-Brittannië en 
Frankrijk. 

Afb. 3. De Belgische overheid wilde geen gehoor geven 
aan de dwingende Duitse eis om het Duitse leger 
vrije doortocht door België te geven. Tekening van F.H. 
Townsend in het Engelse blad Punch van 12 augustus 
1914, met als onderschrift "Bravo België". 
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Krijgsmacht met hondenkarren 
Ook trekhonden werden gevorderd. 
Nadat pogingen van het Nederlandse leger om 

mitrailleurs op munitiewagens (zogeheten caissons) 
met paardentractie te transporteren geen succes ble
ken te zijn, besloot de legerleiding in 1912 proeven 
te gaan nemen met het vervoer van infanterie-mi
trailleurs door middel van hondenkarren. In samen
werking met een rijwielfabrikant werden achtereen
volgens enkele uit oude gasbuizen gemaakte model
wagentjes geconstrueerd. Een 50 kilogram wegend 
wagentje bleek na proefnemingen in 1913 aan de 
gestelde eisen te voldoen. In een kennel nabij het 
Artilleriepark te 's-Gravenhage werden enkele 
honden voor een militaire taak opgeleid. Tijdens 
militaire oefeningen toonde men zich zeer tevreden 
met de prestaties van de "viervoetige infanteristen". 

Dit vormde de achtergrond van de vordering in 
den lande van trekhonden voor het gemobiliseerde 
leger. De opgeroepen dieren werden eerst grondig 
gekeurd. De goedgekeurde honden kregen als 
"Rijkshond" een stamboeknummer en werden op 
een stamboekkaart van het betreffende regiment in
fanterie ingeschreven. Hun vermelde signalement 
omvatte geslacht, schofthoogte, kleur, lang- of 
kortstaart en eventuele bijzondere kentekenen. De 
administrateur van de brigade tekende de stukken, 
waarna deze honden, samen met paarden en post
duiven tot de gemobiliseerde dieren in de land
macht behoorden. 

Bij de demobilisatie aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog werden ze eerloos afgedankt en door 
de Dienst der Domeinen aan de meestbiedenden 
verkocht. 

Komst van Belgische vluchtelingen 
Op 3 september pas bereikte het door België 

heen optrekkende en inmiddels vermoeide Duitse 
leger de rivier de Marne. Daar gebeurde een won
der. Zo'n zeshonderd gevorderde Parijse taxi's, 
bussen en vrachtauto's brachten als versterking 
frisse Franse en Britse soldaten naar het front. De 
Duitsers werden teruggedreven. Parijs was gered. 

Op 28 september 1914 zette het Duitse leger de 
aanval op Antwerpen in. Hun kanonnen schoten de 
verouderde forten in puin, hun zeppelins bombar
deerden vanaf 7 oktober onophoudelijk de woon
wijken. Bejaarde inwoners van Breukeien en Nieu
wer Ter Aa hebben mij verteld dat met de zuid
westenwind het kanongebulder bij Antwerpen tot in 
hun woonplaatsen te horen was; een mededeling die 
ik geloofwaardig acht, mede gelet op het feit dat 

men toen aan geluidsarmer levensomstandigheden 
gewend was dan tegenwoordig. De stad Antwerpen 
viel op 10 oktober. Een deel van het Belgische leger 
trok, samen met het te hulp gekomen Britse expe
ditieleger, terug naar de rivier de IJzer. Omstreeks 
35 000 Belgische militairen weken na de val van 
Antwerpen uit naar Nederland, waar toen ook al 
zo'n miljoen Belgische burgers te voet, te paard of 
per kar hun toevlucht hadden gezocht. De berichten 
over de Duitse wreedheden hadden een enorme 
paniekgolf veroorzaakt. 

Nederland, een land met 6,3 miljoen inwoners, 
moest opeens een miljoen ontheemden verwerken. 
In allerlei plaatsen werd voor de burgervluchtelin
gen haastig opvang geregeld. Dat gebeurde in het 
begin door particulieren, maar al spoedig kwam de 
overheid daarbij te hulp. Op 15 augustus deelde 
minister-president P.W.A. Cort van der Linden, die 
tevens de portefeuille van Binnenlandse Zaken 
beheerde, mee dat onbemiddelde vluchtelingen op 
rijkskosten gevoed zouden worden. In de provincie 
Utrecht kwamen Belgische vluchtelingen naar 29 
van de 72 gemeenten die de provincie toen telde. 

Op 24 september arriveerden al de eerste vijf 
uitgeweken Belgische burgers in Breukelen-Nijen-
rode. Vier van hen werden ondergebracht in de 
Tekenschool. De vijfde, de enkele dagen tevoren 
38 jaar geworden mw. M.C. de Meijere-Verstuijff 
vond onderdak bij H. Matthus in de Breukeier-
waard. Twee en een halve week later, op 11 okto
ber, kwamen er 86 Belgen bij, allemaal in de Te
kenschool. Van de in totaal 91 vluchtelingen waren 
er 50 minderjarig; zij waren allen vergezeld van 
hun ouders of hun als weduwe ingeschreven moe
der. Mannen of vrouwen alleen maakten een min
derheid der volwassenen uit. Het overgrote deel van 
deze vluchtelingen kwam uit Antwerpen (57) of een 
voorstad van Antwerpen (Hoboken 6, Deurne 6, 
Borgerhout 1); 11 kwamen uit Tisselt (circa 18 ki
lometer ten zuiden van Antwerpen) en 5 uit Melle 
(zuidoost van Gent). Inmiddels was op 9 oktober 
door de Commissaris der Koningin in de Provincie 
Utrecht, Mr Dr F.A.C. Graaf van Lynden van San-
denburg, een Utrechts Provinciaal Comité tot hulp 
en ondersteuning van vluchtelingen geïnstalleerd. 

Afb. 4 (op blz. 31). Voorbeeld van een brief waarin de 
hulp van de gemeentelijke overheden werd ingeroepen 
bij de opsporing van Belgische krijgsgevangenen die uit 
internering waren ontsnapt (uit Nieuw Archief Gemeente 
Laag-Nieuwkoop, inv. nr. 765, waarin verscheidene van 
dergelijke brieven bewaard gebleven zijn). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



31 

GEHEIM. 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN UTRECHT. 

4 d ' AFDEELING. 

N*. 304. 

ONDERWERP : 

Vermiste Belgische militairen. 

U T R E C H T , 18 Januari 1916 

L A A G N I E U W K O O P 
INGEKOMEN 

Lett. JtNo. / Volgn'./tf 

Blijkens door mij ontvangen mededeelingen worden vermist : 

uit het Interneerings-depôt te Harderwijk : 

Delaby, Louis, geboren te Brüssel, oud 32 jaar, soldaat 3 d e Regiment Jagers 

te voet; l eng te : 1 M. 69; haa r : b ru in : knevel : blond; oogen : bruin ; gel aatsvorm ; 

ovaal; gelaatskleur: gezond; ges ta l te : gezet; spreekt Fransch en Vlaamsen ; 

Dufrasne, Louis, geboren te Quaregnon, oud 31 jaar, korporaal 2d 0 Reg imen t 

Jagers te voet ; l eng te : 1 M. 7 1 ; haar en knevel : kastanje-bruin; oogen : b ru in ; 

gelaatsvorm : ovaal ; ge laa tskleur : gezond; gestal te: gezet: spreekt F r a n s c h ; 

Reyn, Adolf, geboren te Calloo, oud '23 jaar, brigadier Artillerie, Stbn. 1282 ; 

lengte: 1 M. 79; h a a r : kas tanje-bruin; oogen: blauw; gelaa tsvorm: ovaal ; gelaats

kleur: gezond; gestal te ; gezet ; spreekt Vlaamsch; 

Meunier, Henri, geboren te Courcelles, oud 33 jaar, soldaat 6de Linieregi

men t ; l eng te : 1 M. 70 ; haar en knevel : blond; oogen: bruin ; gelaatsvorm : rond ; 

gelaatskleur : rood ; gestalte : gezet ; spreekt Fransch ; en 

Weyn, François, Leopold, geboren te St. Nicolaas, oud 30 jaar, soldaat 2d e 

Linieregiment; l eng te : 1 M. SO; haar en knevel ; zwar t ; oogen: bru in ; gelaats

vorm: rond ; gelaatskleur: gezond: ges ta l te : gezet; spreekt Vlaamsch; 

uit het Depot te Oldebroek: 

Pâques, Salomon, Augustin, geboren te Juprelle, oud 36 jaar ; l eng te : 1 M. Gô ; 

haar, knevel en wenkbrauwen : kastanje-bruin; oogen: blauw; gestal te: gezet : 

Dubois, Gaston, geboren te Coutliuin, oud 36 j aa r ; lengte : 1 M. 70; baar, 

knevel en wenkbrauwen: kastanje-bruin ; oogen : grijs ; een weinig gebogen houding ; 

Février, Leopold, geboren te Wasmes, oud 35 j aa r ; lengte : 1 M. 70; haar, 

knevel, wenkbrauwen en oogen : zwart ; 

Dessouroux, Jean, Baptiste, geboren te Angleur, oud 29 jaar ; lengte : 

1 M. 80 ; haar, knevel en wenkbrauwen: kastanje-bruin; oogen: bru in : gelaats

vorm : ovaal ; 

Nahon, Désire, geboren te Rossoux, oud 32 j a a r ; lengte : 1 M. 7 0 ; 

Deoroupt, Jean, Joseph, geboren te Tlieux, oud 34 jaar; lengte : 1 M. 60 : 

haar en knevel: kastanje-bruin; oogen: blauw; 

Weckman, Josepli, Dieudonnve, geboren te Herstal, oud 29 j a a r ; l eng t e : 

1 M. 70; haar, knevel en wenkbrauwen : blond: oogen: grijs; 

Geuique, Maximalen, Jean, Joseph, geboren te Seratng, oud 3 8 j a a r ; l eng te : 

1 M. 69; haa r : grijs; knevel en wenkbrauwen: blond; oogen: blauw; en 

Riguelle, Lucien, Joseph, geboren te Noville les Bois, oud 30 j a a r ; lengte : 

1 M. 70; haar, knevel en wenkbrauwen : kastanje-bruin; oogen: grijs-blauw. 

Bij ontdekking gelieve U telegrafisch bericht te zenden aan het Hoofd 

der Afdeeling In te rneer ing van het Algemeen Hoofdkwartier te 's-Gravenhage, 

(Fluweelen Burgwal 12). 

De por t re t ten met s ignalementen van de geïnterneerden, ontvlucht uit het 

Depot te Harderwijk, liggen ter Provinciale Griffie ter inzage van de politie. 

De, in mijne missive d.d. 15 December 1915, i'u Afdeeling, N r . 3731, 

Geheim, als vermist vermelde geïnterneerde van Hoyweghen is, blijkens nader 

ontvangen mededeel ing, „ te rug van vermist". 

D E COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE PROVINCIE UTRECHT, 

V A S LYNDEN VAN S A N D E N B U R G . 
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Het provinciaal bestuur achtte het uit oogpunt 
van bescherming der volksgezondheid nodig dat alle 
vluchtelingen door medici gekeurd werden en zo 
mogelijk minstens 2 dagen onder medisch toezicht 
bleven voordat ze gelegenheid kregen in directe 
aanraking te komen met de plaatselijke bevolking. 

In de Gemeente Ruwiel kwamen op 11 oktober 
30 vluchtelingen aan, die allen werden onderge
bracht in de toen nog bestaande openbare lagere 
school van Nieuwer Ter Aa. Het ging om zes gezin
nen: bootwerker Petrus Bollens uit Antwerpen met 
vrouw en 4 kinderen, bootwerker Cornelius de Bol
len uit Antwerpen met vrouw en 6 kinderen, ge
weermaker Franciscus de Bollen met zijn vrouw, 
bootwerker Franciscus Christiaens uit Antwerpen 
met zijn vrouw Maria Christiaens-de Bollen, stra
tenmaker Ignatius Isidoris de Laet uit Ruisbroek 
(zuid van Brussel) met vrouw en 5 kinderen, en 
schilder Ludovicus Verhoeven uit Edeghem (zuid
oost van Antwerpen) met vrouw en 3 kinderen. 

Van de gemeenten in de wijdere omgeving verschafte 
Maarssen onderdak aan 117 vluchtelingen, Loosdrecht aan 59, 
Vleuten aan 64, Montfoort aan 113, Oudenrijn aan 58 en Maar
tensdijk aan 83. Koplopers in onze provincie waren Utrecht 
(2608), Amersfoort (1618), Veenendaal (720), Zeist (650), 
Baarn (471), Soest (337) en De Bilt (313). 

Diverse gemeenten in de omgeving die geen vluchtelingen 
opvingen, droegen financieel bij aan het werk van het Utrechts 
Provinciaal Comité. Daaronder Kockengen, samen met Laag-
Nieuwkoop (ƒ 316,2V-12), Loenen, inbegrepen Nieuwersluis 
e.o. (ƒ 430,10), Vinkeveen en Waverveen (ƒ 419,59), Wilnis 
(ƒ 320,051/2), Mijdrecht (ƒ 199,50), Tienhoven (ƒ 151,50) en 
Westbroek, samen met Achttienhoven (ƒ 375,-). In Kamerik 
collecteerden de kerken voor dit doel (Herv. kerk ƒ 190,-, 
Geref. kerk ƒ 116,15). Een aantal gemeenten, waaronder Loe-
nersloot, Maarsseveen, Vreeland en Nigtevecht, nam geen 
vluchtelingen op en leverde evenmin een geldelijke bijdrage. 

Inwonersaantallen van 26 gemeenten in 1914 
Om de voorafgaande gegevens in een goed per

spectief te zien, moeten we ons realiseren dat de on
derlinge verhoudingen tussen de gemeenten in de 
regio rond Breukelen, uitgedrukt in aantallen inwo
ners, in 1914 anders waren dan nu. Zie het lijstje in 
Tabel 1, dat ontleend is aan cijfers gepubliceerd 
door het Utrechtsch Provinciaal Comité. 

Uitgeweken Belgische militairen werden in 
kampen ondergebracht 

De Belgische militairen die naar Nederland 
waren uitgeweken, moesten volgens de internatio
nale verdragen, overeengekomen tijdens de Vredes-
conferentie van Den Haag van 18 oktober 1907, 
door de Nederlandse overheid worden geïnterneerd. 

Tabel 1 
Inwonersaantallen in 26 gemeenten in 1914 

Utrecht 121 317 
Vinkeveen 3969 
Mijdrecht 3883 
Breukelen* 3117 
Loosdrecht 2850 
Maartensdijk 2548 
Maarssen 2462 
Wilnis 2182 
Harmeien 1903 
Kamerik 1899 
Vleuten 1843 
Abcoude-Proostdij 1611 
Abcoude-B aambrugge 1542 

Maarsseveen 1403 
Loenen 1285 
Zuilen 1169 
Westbroek 1049 
Kockengen 917 
Vreeland 826 
Achttienhoven 601 
Nigtevecht 588 
Tienhoven 565 
Haarzuilens 540 
Ruwiel 520 
Loenersloot 474 
Laag-Nieuwkoop 410 

* De positie van Breukelen in dit overzicht is geflatteerd. Het 
Comité heeft hier duidelijk Breukelen-Nijenrode en Breukelen-
St. Pieters bij elkaar opgeteld. Het eerste oorlogsjaar waarover 
van deze Breukelse gemeenten in de locale archieven bevol
kingscijfers beschikbaar zijn, is 1916. Per 31 december van dat 
jaar telde Breukelen-Nijenrode 2419, Breukelen-St. Pieters 906 
(en beide te zamen 3325) inwoners, ingekwartierde militairen 
inbegrepen. 

Zij hadden het slechter dan de burgervluchtelingen. 
De ongeveer 40000 militairen werden onderge
bracht in kampen (Amersfoort, Soesterberg bij 
Zeist, Harderwijk, Gaasterland, Leeuwarden, Assen, 
Oldebroek, Loosduinen), waar ze slechts karig te 
eten kregen, weinig te doen hadden en nauwelijks 
enige privacy kenden. Zij beleefden hun lot als ver
nederend. Velen probeerden te ontsnappen, om óf 
in Nederland onder te duiken óf zich via omwegen 
bij de geallieerde strijdkrachten te kunnen aanslui
ten. Belgische vrouwen smokkelden burgerkleding 
de kampen binnen, om het ontsnappen gemakkelij
ker te maken. De Nederlandse gemeentebesturen 
ontvingen in de jaren 1915 - 1918 herhaaldelijk 
brieven met het verzoek mee te helpen bij de op
sporing van bij name genoemde ontsnapte Belgen 
(Afbeelding 4). Vluchtgevaarlijke Belgen werden in 
de kampen opgesloten. Behalve zelfmoorden deden 
zich in het kamp Zeist rellen voor waarbij acht Bel
gen de dood vonden. Op het eiland Urk werd een 
kamp ingericht voor Belgische officieren die had
den geprobeerd te vluchten. 

Ondanks deze zwarte randen aan het interneringsbeleid 
schonk de Belgische staat aan het eind van de oorlog uit dank 
voor de gastvrije opvang een monument aan Nederland, dat in 
Amersfoort geplaatst werd. Op basis van de Conventie van Den 
Haag was België verplicht alle interneringskosten (door Neder
land becijferd op ƒ 53 miljoen) terug te betalen, waartoe dat 
zwaar geruïneerde land nauwelijks in staat was; pas op 31 de
cember 1937 was die rekening volledig vereffend. 
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Overigens was België ook niet onverdeeld vriendelijk 
jegens Nederland. Tijdens de vredesconferentie te Versailles in 
1919 eiste België dat Zeeuws-Vlaanderen en delen van Lim
burg aan België zouden worden toegewezen, wegens "de hel
denmoed van het Belgische leger". Dat stuitte echter op verzet 
van de Zuid-Afrikaanse delegatie onder leiding van de gezag
hebbende premier Jan Smuts, die niet vergeten was dat in 1902 
mede dank zij stille Nederlandse diplomatie een eind was geko
men aan de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. 

Raad van Breukelen-Nijenrode bang voor 
financiële gevolgen 

Op 14 oktober 1914 kwam de aanwezigheid van 
Belgische vluchtelingen in Breukelen-Nijenrode in 
de vergadering van de gemeenteraad aan de orde, 
naar aanleiding van een voorstel van B&W om de 
kosten voor de huisvesting van die vluchtelingen bij 
voorschot uit de gemeentekas te betalen. Ter toe
lichting van dit voorstel herinnerde de voorzitter er 
aan dat "in deze gemeente een 70 tal Belgische 
Vluchtelingen zijn ondergebracht in de Teeken-
school. Van Regeeringswege ontving de Voorzitter 
een telegram houdende om voor 's Rijks rekening 
genoemde getal Belgische Vluchtelingen onderdak 
te verschaffen. De hiervoor te maken onkosten wor
den door het Rijk teruggegeven. Teneinde verant
woord te zijn vragen B&W machtiging van den 
Raad om deze uitgaven te voorschot uit de gemeen
tekas te betalen." 

Afgaande op de raadsnotulen, had alleen het 
raadslid H.G. de Bruijn iets over dit voorstel op te 
merken. Hij vroeg "of het Rijk blanco crediet hier
voor heeft toegestaan. Wanneer de gemeente de kos
ten eenmaal betaald heeft en deze zouden later door 
het Rijk te hoog gevonden worden, dan zou de ge
meente misschien nadeel kunnen ondervinden." De 
burgemeester beloofde "voor de noodige zuinigheid 
te zullen waken en mocht er soms meer noodig zijn 
dan is er bij het Steuncomité voldoende geld inge
komen om eventueel tekort te kunnen dekken". Van 
enig menselijk meedogen van Breukelse zijde met 
deze vluchtelingen blijkt uit de raadsnotulen niets. 

Uit een lijst van uitgegane stukken blijkt dat 
Breukelen-Nijenrode op 9 maart 1915 aan de Com
missaris der Koningin een declaratie zond wegens 
"onderstand aan Belgische vluchtelingen"; de volle
dige afschriften heeft men in Breukelen helaas niet 
bewaard. 

Meeste vluchtelingen keerden al vrij spoe
dig naar hun vaderland terug 

Gelijktijdig met de regeling van de noodopvang 
der vluchtelingen werd, in opdracht van de Neder
landse Rijksoverheid, gewerkt aan de inrichting van 

grote kampen voor langduriger verblijf bij Bergen 
op Zoom en in Roosendaal, Hontenisse, Uden, 
Nunspeet en Gouda. Elders kwamen kleinere op
vangmogelijkheden voor de wat langere duur be
schikbaar. Vanaf het begin werd ook geprobeerd 
om gevluchte Belgische burgers te bewegen tot te
rugkeer naar hun eigen land. De Duitsers zegden 
toe dat ze veilig konden terugkomen en de Neder
landse autoriteiten geloofden die belofte. 

Al op 15 oktober 1914 keerden drie Belgische 
vluchtelingen uit Breukelen naar hun eigen land 
terug. Hetzelfde deed zich in veel andere opvang-
gemeenten voor. Op 16 oktober nam de terugkeer 
naar België vanuit de provincie Utrecht al zodanig 
toe dat het Comité tot hulp en ondersteuning van 
vluchtelingen een eenvoudige regeling moest tref
fen met de directie van de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen om de noodzakelijke 
plaatsruimte te verzekeren in de naar de Belgische 
grenzen vertrekkende treinen. Op 21 oktober verliet 
een tweede drietal vluchtelingen Breukelen voor 
hun terugreis naar België. Daarna volgden er 12 op 
24 oktober, 2 op 25 oktober, 36 op 26 oktober, 7 op 
27 oktober en tenslotte nog 12 op 28 oktober. 

Slechts 16 van de in Breukelen opgevangen Bel
gische vluchtelingen vertrokken naar elders in Ne
derland: 5 gingen op 21 oktober naar Rotterdam, 
11 op 26 oktober naar Vlake. Toen op 30 oktober 
de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode weer in 
vergadering bijeen kwam, kon de burgemeester 
meedelen "dat in verband met de omstandigheid 
dat de Teekenschool enkele dagen heeft gediend 
tot verblijfplaats van Belgische Vluchtelingen het 
teekenonderwijs is gehouden in de openbare 
school". Aan die situatie was toen inmiddels al 
weer een eind gekomen. 

De vluchtelingen die in Nieuwer Ter Aa een 
tijdelijk onderkomen hadden gevonden, gingen zon
der uitzondering naar België terug, maar wat later 
dan die uit Breukelen. Op 28 oktober vertrokken 
Petrus Bollens, Cornelius de Bollen en Franciscus 
Christiaens, op 14 november gevolgd door de 27 
anderen. 

Ondanks de terugkeer van velen, verbleven per 
1 november 1914 nog ongeveer 323 600 Belgische 
vluchtelingen in Nederland. In december liep dat 
aantal terug tot omstreeks 200000 en in mei 1915 
kwam het op ongeveer 105 000. Dat aantal zou 
gedurende de rest van de oorlog constant blijven. 

Het vluchtelingenwerk kende voor het neutrale 
Nederland scherpe politieke kantjes. De Duitse 
overheid wenste dat de uitgeweken Belgen zouden 
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terugkeren en verschafte daartoe faciliteiten. De 
schepenen van Antwerpen sommeerden het ge
vluchte stadspersoneel onder strafbedreiging om te
rug te komen. In beide gevallen deed het Utrechtsch 
Provinciaal Comité niet meer dan de boodschappen 
doorgeven; gestimuleerd werd er niet. Naar aanlei
ding van de bereidheid van Groot-Brittannië om 
Belgische vluchtelingen op te nemen, adviseerde 
het Provinciaal Comité dat aan verzoeken van Bel
gische arbeiders om naar Engeland te mogen ver
trekken alleen door de plaatselijke afdelingen van 
het Comité en in geen geval door de gemeente
besturen, als officiële lichamen, gehoor mocht 
worden gegeven en dat gewaakt diende te worden 
voor min of meer georganiseerde uittochten, vooral 
als het ging om mannen van dienstplichtige leeftijd. 

Naarmate de oorlog duurde, steeg in Duitsland de behoefte 
aan vervangende arbeidskrachten. Ongeveer 400 000 Belgische 
mannen werden opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland; 
slechts 120 000 werden er tenslotte, veelal onder dwang van 
geweren, daarheen afgevoerd. De Nederlandse gezant in 
Berlijn protesteerde daartegen. De Nederlandse overheid had 
immers, gelet op ontvangen Duitse beloften, meegeholpen veel 
gevluchte Belgen met een toezegging van veiligheid naar Bel
gië terug te laten gaan. Dit was een flagrante schending van die 
afspraak. De Duitsers trokken zich daar echter niets van aan. 

De onbetaalde rekeningen van Van Schaik 
en anderen 

Om de een of andere reden bleef betaling uit van 
de rekeningen die Van Schaik over 1914 had inge
diend. Wel kwam hij herhaaldelijk op de gemeente
secretarie om betaling van zijn nota vragen, waarop 
hem steevast werd gezegd dat de gemeente voor 
deze kosten niet aansprakelijk was. Blijkbaar was 
Van Schaik niet de enige die in een dergelijke situa
tie verkeerde. In september 1915 zond de gemeente 
ten einde raad rekeningen van Van Schaik, De 
Kruyff en Van Santen ter afdoening door aan de 
commandant van het Rechtervak. Die liet in ant
woord daarop weten dat de gemeente dan een eigen 
gespecificeerd overzicht moest indienen van de 
kosten die in opdracht van de gemeente gemaakt 
waren. De Gemeente Breukelen-Nijenrode deed er 
tot begin 1917 over om te reageren. Een "over
stelpende drukte en de groote moeilijkheid om een 
en ander zoo te maken dat beslist zeker aangegeven 
zou worden, alles juist gespecificeerd, wat voor op
drachten door den Burgemeester verstrekt waren, 
zijn oorzaak dat deze aangelegenheid tot dusver 
ongedaan bleef. Het lijdt echter geen twijfel of de 
werkzaamheden waarvoor de rekeningen werden 
ingediend, zijn in verband met de komst en het 

verblijf van de militairen alhier, verricht." 
De groepscommandant te Loenen aan de Vecht 

legde de zaak voor aan de Generaal-Majoor Linie
commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Die liet weten dat betaling van de onderhavige 
rekeningen niet meer "kon volgen omdat het dienst
jaar 1914 is afgesloten". 

De Breukelse burgemeester probeerde op 20 
april 1917 de militaire autoriteiten nog op andere 
gedachten te brengen. Het resultaat daarvan is mij 
onbekend. 

Belangrijke hiaten in de gemeentelijke 
archieven in ons gebied 

Opvallend is dat veel bestuurlijke informatie uit 
het Breukelse gebied over de jaren van de Eerste 
Wereldoorlog niet bewaard is gebleven. De meeste 
raadsnotulen zijn er, maar die van Breukelen-Nijen
rode van februari 1916 tot en met juni 1918 ont
breken. De notulen van de B&W-vergaderingen van 
Breukelen-Nijenrode van april 1908 tot en met 
augustus 1919 zijn allemaal weg; de B&W-notulen 
van Breukelen-St. Pieters, Kockengen en Laag-
Nieuwkoop ontbreken eveneens. 

Dossiers met ingekomen en uitgegane stukken 
van beide gemeenten Breukelen zijn aanwezig, 
maar een vergelijking tussen daarin te vinden 
inventarislijsten en de daadwerkelijk bewaarde 
stukken leerde dat nogal wat documenten ontbreken 
(van Breukelen-Nijenrode uitgegane stukken in 
1915 en 1916 staan opgesomd in een klapper, maar 
alle gebruikelijke afschriften zijn weg). Er zijn nog 
maar heel weinig stukken die in de jaren 1916 -
1918 zijn ingekomen bij de Gemeenten Ruwiel, 
Loenersloot, Kockengen en Laag-Nieuwkoop. In 
het archief van de voormalige Gemeente Ruwiel 
ontbreken bijvoorbeeld alle ingekomen stukken uit 
1916, 1917 en 1918. 

Van de gemeenteverslagen is wat Breukelen-Nijenrode 
betreft alleen het verslag over 1917 in het huidige Archief van 
de Gemeente Breukelen aanwezig (in dat verslag staan overi
gens geen bijzonderheden die op enigerlei wijze verband 
houden met de Wereldoorlog); van Breukelen-St. Pieters zijn 
alleen de officiële gemeenteverslagen over 1916 en 1917 in het 
archief te vinden; van Loenersloot zijn de gemeenteverslagen 
over 1914 en 1915 er wel, maar die over de jaren 1916 tot en 
met 1919 niet; van de Gemeente Ruwiel is er niet één. Alle vijf 
gemeenteverslagen van Kockengen uit de periode 1914 - 1918 
zijn wel aanwezig, evenals die van Laag-Nieuwkoop. 

Een volledig overzicht van de wel aangetroffen en gebruik
te bronnen zal worden toegevoegd aan een in het volgende 
tijdschriftnummer te verschijnen vervolgartikel, over de Eerste 
Wereldoorlog in zijn geheel. 
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De Danne als stortplaats 
Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De inwoners van Breukelen hebben de Danne jaren
lang gebruikt als stortplaats voor hun huisvuil. Deze 
waterloop moest daardoor regelmatig uitgebaggerd 
worden, maar doordat men erover twistte voor 
wiens rekening dat zou zijn, gebeurde er vaak lange 
tijd niets. Pas als schippers er met hun schuiten 
vastliepen en daarover bij de provincie een klacht 
indienden, werden er maatregelen genomen. Dat 
was het geval in 1773 en ook nog in 1888. De 
waterkwaliteit werd in deze periode steeds slechter, 
wat van grote invloed was op de volksgezondheid. 

De schouwbrief van 1773 
In 1773 droegen de "Gedeputeerden der Edel 

Mogende Heren Staten 's Lands van Utrecht" in 
een brief1 aan "Schout en Gerechte van Breukelen" 
de dorpsbestuurders op om "de Kerke of Damme 
Gragt lopende door den Dorpe van Breukelen te 
laten schoonmaken en verdiepen tot omtrent een 
voet onder den Dorpel van den Sluys in voorz. 
Gragt liggende". De secretaris van het gerecht 
Breukelen-Nijenrode antwoordde de heren in 
Utrecht, dat schout en schepenen de resolutie "met 
leetwesen en gans onverwagt" hadden ontvangen, 
omdat zij hadden gemeend niet voor de Danne ver
antwoordelijk te zijn en dat de Heren Staten vanwe
ge hun sluistol2 er zorg voor zouden dragen. Bij na
der onderzoek hadden de dorpsbestuurders de bo
dem van de Danne zo hard bevonden, dat die niet 
met een netbeugel maar met een lipbeugel uitge
diept moest worden, waarbij in zo'n nauw water de 
schoeiingen om konden vallen. Dat zou voor "de 
geringe luyden aldaar met hunne erven uitkomende 
seer ruïneus zijn, vermits zij door onvermogen niet 
in staat zijn de kosten te dragen van dese te vernieu
wen". Daarom deden Schout en Gerechte het voor
stel de pacht van de sluiswachter met zes jaar te 
verlengen onder de voorwaarde dat hij de verdie
ping van de Danne voor zijn rekening zou nemen. 

De Staten besloten echter dat de Danne deze 
keer nog op kosten des lands (= de provincie) zou 
worden uitgediept, maar dat dit in het vervolg door 
"Geregt en geè'rfdens" van Breukelen-Nijenrode 
moest gebeuren, waartoe jaarlijks schouw zou wor
den gevoerd. 

Op 7 juni 1773 kwamen deze "geërfdens" in het 

"Geregtshuys" op de Nieuwstraat (nu Kerkbrink 
35) bijeen om met schout en schepenen de concept-
schouwbrief op te stellen waarin de onderhouds
plicht nader werd omschreven. Na goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten werd de "Schouwbrief 
van het water de Danne te Breukelen" (zie Afbeel
ding 1) in 12 exemplaren gedrukt en op 23 juni 
1773 bekend gemaakt. 

Artikel 1 bepaalde dat de aanwonenden het water voor hun 
erf op de voorgeschreven breedte en diepte moesten houden. 
Het uitdiepen voor de gemeentestoepen bij timmerman Jan van 
Beusekom (zie Afbeelding 2, de oude brug bij timmerman Ger-
wig; nu ligt er de veel bredere nieuwe brug bij makelaar D. 
Gerwig) en bij de Wijde Steeg (nu tussen Kerkbrink 10 en 12) 
kwam voor rekening van het Gerecht. De schouw zou twee
maal per jaar gevoerd worden, gelijk met de brand- en straat-
schouw in het dorp. Wie bij de naschouw de door de gerechts
bode aangezegde verbetering nog niet had laten uitvoeren, 
kreeg een boete van ƒ 6. In artikel 5 werd een ieder gewaar
schuwd en streng verboden "eenige Asch, Steenpuyn, Vulnis, 
of ander Ontuyg in den Danne te werpen ofte goijen" op ver
beurte van ƒ 3 per overtreding, waarvan één gulden voor de 
schout, één voor de aanbrenger en één voor de armenkas be
stemd was. 

De schouwbrief van 1800 
De aanwonenden waren hardleers, want op 1 

april 1800 rapporteerde het "Bureau van Dijken, 
Wegen en Water der Bataaffsche Republiek" (zie 
blz. 25) dat de Danne naar het westen hoe langer 
hoe ondieper werd. De oorzaak was volgens het 
rapport niet alleen het aangroeien van de modder, 
maar "wel principaal door het inwerpen van asch, 
steenpuyn en ander vuyligheid door de ingesetene 
aan het voorz. water met hunne erven gelegen". Het 
Intermediair Gemeente Bestuur kreeg opdracht het 
water uit te laten diepen en een reglement van 
schouwen ter goedkeuring in te zenden. 

Binnen een week, en wel op 7 april 1800, werd 
in het Regthuys van Breukelen een nieuwe schouw
brief of ordonnantie opgesteld, waarin de minimale 
diepte en breedte van het water was vermeld. Voor 
de dorpsstoepen bij Jan van Beusekom en bij de 
Wijdesteeg moest nu vier maal per jaar gebaggerd 
worden. Het werk moest op 20 mei 1800 klaar zijn 
en werd na aanbesteding voor drie achtereenvolgen
de jaren tegen ƒ 48 gegund aan Pieter de Haan, die 
een erf aan de Danne had.3 
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O U W B R 
V A N H E T 

W A T E R D E 

A N 
B R E 

T E 

K E L E N . 
Izo van tyd tot 

tyd klagte zyn gedaan en inge-
bragt dat het Water de Danne 
lopende door den Dorpe van Brcu-

kelen, ftrekkende voor aan uyt de Vegt Wefl-
waard op tot aan de Schutfluys van Haar Ed. 
Mog. hoe langer hoe ondieper word, veroorzaakt 
door h e : aangroeijen van de Modder n ; c t 0 l l c c n , 
maar wel principaal door herimverpen van Afch, 
Sieenpuyn en andere Vuyligheyd ,door de Inge-
fètcneaan het voorfz. Water met hunne Erven ge-
leegen, in zo verre dat de Vaart hoe langer zo meer 
door zyn ondiepte belemmert word om bevaren te 
werden, .trekkende tot merkelyk nadeel niet al
leen van Haar Ed. Mog. Sluys-Tol, maar tef-
fens tot groot ongerief der Schippers en andere 
Tertönen, mitsgaders tot nadeel der Jngefètene 
met hunne Erven aan voorfz. Danne geleegen, 
20 hebben Schout en Geregte met eenige der 
voornaamfte Geërfdcns van Breukelen , als daar 
toe in derzelver Geregrshuys fpeciaal geconvo-
ceert, op ordre en laft van Haar Ed. Mog. de 
Heeren Gedeputeerde Staten 's Lands van U-
tregr, gemaakt en gearreflcert de volgende 
Schouwbrief. 

A a T . I. 

Errftrinl) 5a! ecu icgcljil". bic mrtstjii €rf aan 
fjEt iJUOJB IBntcr bc Danne is gelegen/ 

rjctjoubtn eti licryürtt 30.11 rmo; 50 tierce bej>« 
jclfji €tf ftrcBt bnt itëàtct totsobailigcfanb« 
te en biegte boo; alroaö ie onbcrliüubcn ni« 
fjet selbe tljans ban: bant Êb^ïEog. (na-
inciitluft tot bê biepte ban » s » een îjnl' 
boet onbec ben ©orptl of tfimtfiaiïi tan 
lioo:f5. Schutfluys) jal ïuerbeu gcmaalit en 
untrjebiept/ geïnft 5ulïs| ooft mebt bon; tce< 
ïfciung en ten lioflcn ïinn ben (Jpctcgte ou 
tiucc onbtrfcfinbt plaatfcn al*2 nan bc <§torp 
fin Jan van Beufekom en ÛU bc W e y e Steeg, 
ficube tot [iet ©02U befjorenbe / en aan 
fjet selbe iB.itcc "geïcegen/ ooft tot bc« 

sclfbe biepte jol moerfn omwant en nnbet« 
Bouten faarfcen / bè&elW te .§roep ban 
©;ouhi ban Schaik boi^ fyaaz enge reeftcrçing 
te ' cnbtrBoiiben op bm boet ab! 6n bip-ban 
Jan van Beufekom i n Bn te W e y e Stieg 3a 
eben fcj Bepaalt. 

A R T . I I . 

<£n tcn^jmoe yct-totgfS. J B a ^ f te Danne 
ten allen tuben Inbocgen al*! boren onber-
poubcn tae/bcn/ 5a! Bet 5elcre ttaee maal 
in 't jaac / te facten ccn*I fn 't boo;faat / 
en een.*? in 't .fiajanc/ te gclnR taan-
IICCC alS bail bt Brand- en Straatfchouw 
na bno;gaanbc publicatie fn be fcerfte te 
Breukelen, 0Cbaail hlStb/DH ^CJjOIlt EU <êl' 
regte loci fcljcqjEÎp gcfcBoutaen en gcpplt 
tobben. 

A R T . I I I . 

£n 5a een of meerticre ban bc book's. ,©Ia< 
gen by fjet boen bet «JtJjOuSne niet na BeF)0' 
ren gcniaafit of te onblep Bebonben iufcrb / 
bat scDout en «öctegte/ (n £onfo;niitcnt 
ban bc5c Schouwbrief, 't selbe moeten ficBcu-
ren/ 50 5a! bic gene boo; taien£ <£rf3ulfi*î 
îicbonbcn faorb/ boa? Bären (öcregtóbobc 
tactbcn anugc5cgt bat 53 Bet gcîncb "sullen 
ycfiûcn te berbetcren/ abj 3a! toetten gco> 
bemucert boo; bc jßnfcBouüic ble gcfcftiebcïi 
30! ten selben tpbc bat be 32nfrBoubj ban be -
bOUjfcïjrebe Brand- en Straat Schouw in Bet 
©oj'p gci'cBict/ boo? taelTic facte ben Bobc 
iinn icbec Bcliirli]'n:c_îal BeBBcn 1 fluyvers.  

A R T . I V . 

<£n Bg alblcn bat op ten bag bet boo^fs. 
Kaichouw Bet gefijenige ,§Iag ban nog nict 
na ficBotcn gemaaftt of gcbiept \mf tot ge< 
nocgen ban^gefiout en » e a g t e / en in€011-
forniitCUt ban bE Schouwbrief, 5a sal ben 5a» 
banigen bic 5iilï# aaiigaat/ herbeurtn cen 
Boete ban fes Gulden, te appticercn ab? in 't 
bolgcnbe 5. Articul, jullcnbe bnareriBobcn 

ben «êcöotrt Bn felo&Iileppinrt Ijct 3clbe rje» 
B2ccfi!ge ©lag of plagen befâcto nnnbefteben 

Dp 3pn gefain bail ten derden Penning inEEC 

A R T . V. 
€ n ten cpnbcTjct baoif-,. îlDntet be Danne 

50 bed mogclnft Inerbc geronferbeect op bc^« 
jelf^ beiboo2[Dlic hintte en biepte aljS boben 
bcrmcit/ locroen aire m cen fcgctalt tale Bet 
oofi joubc mogen aangaan 0ch3a"acftyaulBt 
en tad itBcrpcInft berboben/ ccnige Afch, 
Steenpuyn , Vulnis , of nnbcr Onruyg fn belt 
Danne te IncrpEii ofte gotjcn/ hiaat boo^ Bet 
5clbc 51111 biepte en fi:ccttc soubc riomen te 
bcrlicfcn / Dp bcrßetirte ban 3 Gulden feben 
fciij, bat 51111'ii, gcbnnn faerb/ te nppliccrcn 
ecu brrbc boo; ben sd jout bfe be Cnlange 
bocnsal/ cen bette boo; ben SfanBrcngcr/ 
en ecu babe boo; ben airmen ban Breuke
len. 

A R T . V J. 

CmibeluB 5 a fannnecr boo; Bet Mntmob» 
beren en üiitoicpcn ban mccrgcmclbebanne-
graft, ('t gunt tljans boo; eend en sonbee 
tonicrjucntic boo; föaar &. .ïÉog.sal faér-
ben ficliofrigc) cenigcbanbeSchoeijingen' bcc 
(öccrfbcnï. aanbao^'5. U a n"e gclccgen/inog» 
te Bnincn afccfahlicn ofte nuttcfcBictcn/ sul
len bcjEdiE boo; rccucniim ban opgemcibe 
<J5ei;iT'bcnr. fccbctoni bcrjoa":lfjfi moeten face 
ben apgcinaa.it en in goebe" ftaat onbccBou-
ben. 

SrüTEfiöcrbp ffcjc^Schouwbn'efiïatriie C b . 
ffiog. ïjecren «oebcputccrbcn Staten '$ 
Kanbs ban Utregt, bersogt faerben ï?aar 
€b . iEog. SCppoinrtcment bnnïtpp;oBatic/ 
ten ennbe om bc Êontraücntcur^ ficscr te 
ficfinetcn en baar boo; bc facto te Cremte' 
ten/ en reffen*, om bësc Schouwbrief te mo
gen publiceren en affigeren ter plaatic baar 
(jet bcBoo;t. 

t'Utrecht gedrukt, by WILLEM JAN R.EER.S, Ordimris Drakkcr nn HairEdtMog: op de Ganic-maik/, 

Afb. 1. Schouwbrief van het waterde Danne te Breukelen uit 1773 (op een kwant van de ware grootte). 
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Klachten in 1816 en 1837 
In februari 1816 waren er weer klachten over 

de ondiepte van de Danne, nu van een schipper 
uit Nieuwkoop die was vastgelopen en te laat in 
Utrecht op de markt was gekomen. De burgemees
ter van Nieuwkoop had de klacht naar de Gouver
neur der Provincie Utrecht gestuurd en deze vroeg 
de burgemeester van Breukelen om opheldering.4 

De in 1811 tot burgemeester benoemde schout
notaris P.A. Voigt schreef een pittige brief terug. Hij 
noemde de klachten onbeduidend, verward en leu
genachtig. Zijn Nieuwkoopse collega had de klach
ten eerst eens moeten onderzoeken "alvorens hij het 
zijn pligt achtte U HoogEdelgestrenge gewigtige 
occupatien met zulk een nietsbeduidend object te 
komen interrumpeeren". Voigt ging verder met: 
"het water de Danne, door de klager het Breukelese 
Gat genaamd, wordt door Zijn Edele gezegt zo on
diep te zijn dat er geen vaartuig kan passeeren. Dat 
dit onwaar is weet een ieder, ofschoon wel eens met 
zeer laag water zwaar geladen schuiten moeten over
laden of ligten; dit zal, daar het doorgaans dit najaar 
buitengewoon laag water geweest is, ook het enkel 
geval met den schippervan Nieuwkoop geweest zijn, 
die daarenboven een extra ordinair breede schuit 
voert welke doorgaans zeer zwaar beladen is." 

In de raadsvergadering van 10 november 1837 
werd, na klachten over het niet behoorlijk uitdiepen 
van de Danne, de aannemer van die uitdieping ter 
vergadering ontboden en daarover ernstig onder
houden. De wethouders Jan Bots (grutter in Het 
Huys te Keyserrijck aan de zuidkant van de Danne -
gracht) en Dirk de Haan (kruidenier in de Danne-
straat ten noorden van de ophaalbrug) waren bereid 
een wakend oog te houden op deze werkzaam
heden.5 Het uitdiepen van de Danne werd daarna 
opgedragen aan de "aschman van Breukelen", Cor
nells Donker, die in 1837 zijn vader Willem Donker 
als aschman, klokluider, omroeper en lantaarnop
steker was opgevolgd.6 

Reglement van Politie uit 1839 
De op 20 mei 1839 als burgemeester-secretaris 

der beide Breukelens benoemde Joan Vlug7 bracht 
wat meer orde in de gemeentelijke regelingen. De 
losse bepalingen over brandbeveiliging, verkeers
veiligheid en hygiëne werden op 28 juni 1839 door 
de gemeenteraad vervangen door een algemeen Re
glement van Politie met 61 artikelen.8 

De hygiëne in het dorp was door de toenemende 
vervuiling van wegen en wateren een punt van aan
houdende zorg geworden. Daarom stond in artikel 

14 dat ieder verplicht was om voor zijn woning de 
goten en straten rein te houden. De straat moest 
twee maal per week door de aanwonenden worden 
geveegd. Dat was nodig vanwege de vervuiling 
door het grote aantal wagens, die door paarden of 
honden getrokken werden. De modder in de goten 
mocht men niet doorvegen naar de buren en ieder 
was verplicht "de goot voor zooverre zijn huis of 
erf strekt uit te scheppen". Het uithalen van goten, 
putten en riolen mocht pas gebeuren "in het uur 
waarin men den Aschman tot het ophalen van 
Vuilnis te wachten heeft". In de winter moest men 
de sneeuw voor zijn huis ruimen en in de Vecht of 
in de sloten storten. Volgens artikel 17 moest bij 
buitengewone hitte op aanzegging van de burge
meester tweemaal per dag de straat voor de woning 
"met rein water behoorlijk worden gespoeld en 
bovendien een pot of bak met schoon water ter 
voorkoming van hondsdolheid^ voor de woning 
geplaatst zijn". Dat er nog steeds allerlei materialen 
in de Vecht en de Danne werden gegooid, bleek wel 
uit artikel 18, waarin stond: "Het is striktelijk ver
boden om zich van krengendrek, vuiligheid, stroo, 
asch, wol of haar, puin, aarde, houtgewasch of 
andere onreinheden van wat aard ook in de rivier de 
Vecht of in de langs het dorp liggende sloten te 
ontdoen". 

Artikel 24 bepaalde dat het "voeden en houden 
van varkens" binnen de bebouwde kom verboden 
was "ingeval dezelve overlast der geburen of nadeel 
aan hunne woningen" veroorzaakten. Als de buren 
niet bij het gemeentebestuur klaagden, bleef dus al
les bij het oude. Bijna dertig jaar later signaleerde 
de geneeskundig inspecteur nog veel onzindelij
ke varkenshokken in de gemeente.10 

Een andere bron van stankoverlast werd in arti
kel 25 genoemd: "Het is verboden secreetputten te 
ledigen of te doen ledigen anders dan des nachts". 
Van november tot februari was dat "na tien uuren 
des avonds en voor vijf uuren des morgens", in de 
andere maanden was dat "na elf uuren des avonds 
en voor drie uuren des morgens". De inhoud van de 
tonnen en beerputten werd door tuinders afgenomen 
en als mest gebruikt, maar soms probeerden inwo
ners de drek dichter bij huis te lozen. 

Op de naleving van de politieverordening 
moesten alle gemeente-ambtenaren toezien, want 
in het slotartikel stond: "Aan den geregtsbode, den 
geregtsdienaar, de veldwachters, de klep- en stille 
wachts, benevens alle beambten van politie wordt 
opgedragen de bovenstaande bepalingen ten streng
ste te surveilleren". 
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Afb. 2. De oude ophaalbrug in de Dannestraat omstreeks 1900; rechts ervan, achter de stratenmaker, ligt de gemeente-
stoep. De uit het bovenraam hangende jongen /'s Jan Gerwig, de vader van makelaar Dick Gerwig. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

Stankoverlast in de Dannestraat 
In de nacht van 5 op 6 mei 1849 faalden de met 

het toezicht belaste ambtenaren, want toen werden 
verschillende bewoners van de Dannestraat wakker 
vanwege een doordringende stank die uit het water 
bij de Dannebrug opsteeg. Ook de 67-jarige wet
houder-kruidenier Dirk de Haan ontwaakte en kon 
daarna de slaap niet meer vatten. Dirk was sedert 
1819 eigenaar van de huizen tussen de Brugstraat 
en de Dannegracht, die hij van zijn ouders had 
gekocht.11 De winkel was op de hoek van de Brug
straat, zijn woonhuis lag op de andere hoek bij de 
Dannebrug, daartussen waren een pakhuis en enkele 
woningen in de Dannestraat. In 1849 was de toen 
60-jarige Wilhelmina Johanna Oudenes zijn huis
houdster en mede-eigenares van de winkel. Dirk de 
Haan zette zich ook in voor de Breukelse gemeen
schap, want hij was kerkvoogd van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente en sinds 1832 lid van de 

gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode. In 1835 
was hij wethouder geworden en hij had zich daarna, 
samen met wethouder Jan Bots en de burgemeester, 
ingespannen om regels van orde en veiligheid in het 
dorp op te stellen. Voor de handhaving van die re
gels dienden allereerst de veldwachter en de nacht
wacht te zorgen. 

Nachtwachten werden aangesteld om te waken tegen brand 
en diefstal. Doordat het archief van Breukelen in 1673 verloren 
is gegaan, stamt de oudste vermelding van de nachtwacht uit 
1722, toen Teunis Joosten de Jongh de functie van klepperman 
pachtte. In 1763 kwam er een reglement voor de nachtwacht of 
klepperman, dat in 1795 herdrukt werd. De nachtwacht was ge
wapend met een piek of sabel, de ratel of klepper diende om bij 
onraad alarm te slaan. In 1835 waren er naast de roepende klep-
perlieden ("negen heit de klok, de klok heit negen") twee stille 
nachtwachten, die op onregelmatige tijden hun ronden door het 
dorp liepen.12 Vooral op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag 
moesten zij "zonder eenige oogluiking" toezien op de naleving 
van de jaarlijks op 31 december uitgevaardigde ordonnantie, 
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waarbij verboden werd "het nieuwjaarswenschen aan de huizen 
of publieke straten en wegen, alsmede het openlijk zetten van 
gelagen op de Nieuwjaarsdag tot des middags ten half twaalf 
uren alsmede op de Oude en Nieuwjaarsavond na half twaalf 
uren". Verboden was ook "het afsteken van vuurwerken, of 
schieten met vuur- of andere wapenen gedurende deze beide 
dagen en nachten". Vooral de jeugd maakte zich daaraan schul
dig, want de "ouders, voogden en meesters" zouden voor 
"hunne onderhorigen aansprakelijk zijn". In 1837 was het aan
tal stille nachtwachten uitgebreid tot acht personen, die meestal 
in tweetallen dienst deden, maar naar gelang de situatie dit 
vereiste met vier, zes of acht man aantraden. Tussen november 
en februari liepen ze hun ronden van 10 uur 's avonds tot 
5 uur's morgens, daarna tot 4 uur 's morgens of zoveel vroeger 
of later als hun geordonneerd werd. 

Op 8 september 1845 stelde de gemeenteraad een 
"Reglement of keure der Nachtwachten" vast, dat 10 artikelen 
telde. Daarin stond onder andere dat iedere ingezetene die 20 
jaar oud werd, verplicht was "de dienst der nachtwachten uit te 
oefenen". Wie daartoe aangeschreven of benoemd was, mocht 
echter voor 40 cent per nacht een vervanger vragen, die dan 
door de burgemeester gekozen werd. Het aantal manschappen 
was hoogstens 12 per wacht; zij moesten minstens 24 uur te
voren worden gewaarschuwd en traden om half tien 's avonds 
in dienst. Zij stonden onder bevel van de gerechtsdienaar of de 
veldwachter, die - eventueel in overleg met burgemeester en 
wethouders - de tijden en de route van de rondes vaststelde. 

Op 8 augustus 1873 besloot de gemeenteraad de nacht
wachten aan te stellen als onbezoldigde buitengewone ge
meenteveldwachters, waardoor ze de bevoegdheid kregen een 
proces-verbaal op te maken en diensten aan de gemeenteveld
wachter te verlenen. Op 18 november 1874 kregen de nacht
wachten de beschikking over het washok naast het gemeente
huis op de Nieuwstraat om bij het doen van hun ronden van tijd 
tot tijd te kunnen schuilen. Op 11 mei 1883 werd het salaris 
van de veldwachter verhoogd van ƒ 330 naar ƒ 430 per jaar en 
dat van de nachtwacht van ƒ 90 naar ƒ 140 per jaar. Het doel 
van deze verhoging was "wenschen en fooien of gaven bij fees
telijkheden als Nieuwjaar en kermis" tegen te gaan en deze 
ambtsdragers onafhankelijk te maken. De veldwachter moest 
na de salarisverhoging tevens de betrekking van gemeentebode 
vervullen. 

De veldwachter van Breukelen-Nijenrode 
voor 14 dagen geschorst 

In de nacht van 5 op 6 mei 1849 hadden de 
nachtwachten geen verdachte handelingen gemeld 
en hadden ook geen onderzoek ingesteld naar de 
oorzaak van de stank die ze ongetwijfeld bij de 
Dannebrug hadden opgemerkt. Ook de wethouders 
Bots en De Haan, die vlak bij de brug woonden, 
waren niet op onderzoek uitgegaan. De 70-jarige 
Jan Bots diende geen klacht in, zoals Dirk de Haan 
deed. Zij ondervonden wel vaker stankoverlast, 
want veel inwoners hielden zich niet aan de politie
verordening en ontdeden zich 's nachts van "drek of 
andere vuiligheid" door die van de brug af in het 
water te gooien. Dirk had zich daaraan vaak geër
gerd, maar nu wond hij zich zo op over de afwezig

heid van politie en nachtwacht, dat hij hierover 
schriftelijk zijn beklag deed bij de burgemeester. 

In de gemeenteraadsvergadering van 8 mei 1849 
kwam deze klacht als ingekomen stuk aan de orde. 
In de notulen staat: "Ingekomen eene schriftelijke 
klagte van den Assessor Dirk de Haan over het wer
pen van drekstoffen in de Dangracht (...) waardoor 
eene onverdragelijke stank zoo wel in zijn huis als 
in de geheele buurt heerschte. Den Burgemeester 
verders beklagende over de slechte policie, verzoe
kende dat voor het vervolg hiervoor worde gezorgd 
en tegengegaan". In zijn antwoord zei de burge
meester, "dat die handeling strijdig is met artikel 25 
van het Politie Reglement, maar dat men van hem 
niet kan vergen om steeds als nachtwaker op de 
straat te zijn". Hij wees zijn wethouder erop, "dat 
ingeval hij echter het bewustzijn heeft, dat er on
geregeldheden plaats hebben, hij niet aarzelt zijn 
nachtrust op te offeren en hetzelve alsdan weet 
tegen te gaan". Hij had zo'n opoffering "van den 
klager Assessor met regt ook mogen verwagten, 
maar (die zoiets) tot heeden toe nimmer getoond 
heeft". Die heeft het slechte politietoezicht dus 
mede aan zichzelf te wijten. 

Na deze uitval ging de burgemeester op rustiger 
toon verder en vertelde, dat hij persoonlijk een on
derzoek naar het voorgevallene had ingesteld. Hem 
was toen gebleken, "dat in dien nacht het privaat 
van den Veldwachter Engelbertus van den 
Brink door tusschenkomst van A. van Kampen in 
den Danne van de brug is geworpen geworden". 

Veldwachter Van den Brink13 woonde aan de westzijde van 
de Nieuwstraat op nummer 62. Naast hem op de hoek van de 
Kerkstraat was de woning van de 56-jarige weduwe van Dirk 
de Jong en haar 23-jarige zoon, de kleermaker Johannes Nico-
laas de Jong. Ten zuiden van de veldwachter op nummer 63 
woonde de 58-jarige metselaarsknecht Pieter van Kampen met 
zijn gezin. Het was diens 25-jarige zoon Andries, die de beer-
ton voor Engelbertus was gaan legen en daartoe de kortste weg 
naar de Dannebrug had genomen. Die liep door de Nauwesteeg 
naar de Achterstraat en vandaar naar de Dannestraat. 

Volgens de burgemeester was het zo, "dat hij 
Veldwachter alzoo hiervan niet onweetende kon 
zijn en tegen die handeling had moeten waken". 
Daarom stelde de burgemeester de gemeenteraad 
voor om de veldwachter "eene Suspensie van Veer
tien dagen in zijne betrekking op te leggen". Na 
"gedane deliberatie" was de raad het geheel eens 
met dit voorstel en werd veldwachter Van den 
Brink voor veertien dagen geschorst. Die delibera
tie zal zeker gegaan zijn over de ernst van de over
treding en de omstandigheid dat er weer een 
cholera-epidemie dreigde uit te breken. Men wist 
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nog van de epidemie uit 1833 hoe snel de ziekte om 
zich heen greep en hoe gruwelijk het lijden van een 
cholerapatiënt was.10 

Op 13 januari 1849 had dokter Jan Turk al een eerste slacht
offer gemeld: Johanna Dolman, de 53-jarige huisvrouw van Jan 
Oosterom. Het hoogtepunt van de epidemie zou in de zomer
maanden komen: tussen 7 juni en 13 oktober stierven er in 
Breukelen-Nijenrode op zijn minst nog 24 inwoners aan chole
ra. Het totaal aantal slachtoffers zou 37 worden. Een van hen 
was de 70-jarige grutter en wethouder Jan Bots uit Het Huys te 
Keyserrijck. Burgemeester Vlug schreef daarover op 17 sep
tember aan de Gouverneur van de provincie Utrecht: "Door 
deze ben ik verpligt aan Ued. te beregten, dat op den 14e dezer 
aan de thans heerschende ziekte is overleden de Heer Jan Bots, 
die sedert den Jare 1818 als Assessor binnen deze gemeente ge
fungeerd had".14 Een ander slachtoffer was de schoondochter 
van Engelbertus van den Brink, de 39-jarige vrouw van de 
spoorwegwachter Nicolaas Jan van den Brink. Zij stierf op 15 
juni 1849 aan de cholera.15 

Het gezag van de veldwachter zal door deze affaire duchtig 
zijn ondermijnd. Engelbertus overleed in 1853 op de leeftijd 
van 66 jaar; zijn buurjongen Andries van Kampen was al een 
jaar eerder overleden. 

Bestrijding van vervuiling na 1849 
Toen de cholera bleef terugkomen, werd in de 

nieuwe politieverordening16 van 1853 opgenomen, 
dat beerputten en beertonnen alleen 's nachts en 
buiten de bebouwde kom gestort mochten worden. 
Het uithalen van goten en heulen hoefde niet meer 
door de aanwonenden gedaan te worden, maar door 
de "aschman van Breukelen". 

Niet alleen de Danne, maar ook de dorpssloten 
waren erg vervuild. Ze moesten tegelijk met het 
overtollige water ook de erin drijvende fecaliè'n op 
de Vecht of de Danne lozen. Dit lukte vaak niet 
doordat ze droog stonden of doordat de waterstand 
in de Vecht te hoog was. In 1856 werden de houten 
duikers, onder andere in de Herenstraat bij boerderij 
De Eendracht, vervangen door stenen riolen met 
waterkering. Daardoor kon het water beter ingelaten 
en ververst worden. Het schoonmaken van de sloten 
was geen gemeentetaak en moest gedaan worden 
door de eigenaren der terreinen en de hoofdbewo
ners der aanliggende gebouwen. 

De raadscommissie voor reinheid besloot op 25 
januari 1863 te proberen de eigenaren van "slooten 
en gruppels" binnen de kom van de gemeente te be
wegen deze te dempen. In de raadsnotulen van 18 
maart 1863 werd gemeld, dat de sloot ten noorden 
van de huizen in de Kerkstraat gedempt zou wor
den. De steenkoper en leerlooier Dirk Jut op Vroeg-
lust zou de sloot aan de westkant van de Heren
straat voor zijn woonhuis dempen, wat volgens het 
raadsverslag "tot sieraad van het dorp zal strekken". 

Jut vroeg de raad de demping van het aangrenzende 
perceel van de weduwe Halstein voor rekening van 
de gemeente te laten uitvoeren, omdat zij de kosten, 
die ƒ 20 bedroegen, niet uit eigen middelen kon be
strijden. Dat werd goedgevonden. In 1864 werd de 
"asbak" aan het eind van de Dannestraat verwij
derd, de daar gelegen sloot door de kerkvoogden af
gestaan en door de Gemeente gedempt. 

Na de cholera-epidemie van 1866, die in Breu
kelen 23 slachtoffers vergde, dreigde er in 1867 een 
herhaling. Op 17 augustus 1867 kregen de gemeen
ten weer een cholerawaarschuwing van het provin
ciebestuur. In verband daarmee zei wethouder A. 
van Leeuwen in de volgende raadsvergadering, dat 
er klachten waren gekomen over de onreinheid op 
de werf van Dirk van Stam.17 Het raadslid F. Vos, 
die als arts in de gemeentelijke gezondheidscom
missie zat, sloot zich bij de klacht aan en noemde 
als infectiebronnen ook de riolen in het algemeen 
en de mestvaalten bij Halstein in het bijzonder. De 
raad spoorde daarom burgemeester en wethouders 
aan beter toe te zien op het naleven van het Politie-
reglement, dat in 1866 was herzien en aangescherpt. 

Conflict over de varkens in het dorp 
Ruim een halfjaar later week de raad echter af 

van de door haarzelf voorgestane beleidslijn en be
sloot deze het artikel van dit reglement over het 
houden van varkens binnen de kom der gemeente 
te verzachten.18 Verschillende ingezetenen, onder 
anderen bakker Buma in de Herenstraat, hadden 
vergeefs om ontheffing van het verbod gevraagd, 
waarvoor de bevoegdheid bij burgemeester en wet
houders berustte. Vier van de zeven aanwezige 
raadsleden wilden die bevoegdheid nu aan de raad 
zelf of een te benoemen commissie toekennen. 
Wethouder Van Leeuwen wees hen erop, dat de 
reinheid erdoor geschaad zou worden, maar raadslid 
R. Mur, volgens de notulen "het belang van vele 
ingezetenen naar zijn eigen belang afmetende, zou 
het in alle gevallen eene behoefte achten dat ten 
minste het houden van een beperkt getal varkens 
werd toegestaan". De burgemeester en ook Floris 
Vos waarschuwden tevergeefs voor de kwalijke 
gevolgen van de wijziging; deze werd met vier 
tegen drie stemmen aangenomen. 

Op 25 mei 1868 was er bericht van Gedeputeer
de Staten, dat ze dit raadsbesluit zouden afkeuren. 
Ze stelden daarom aan de raad voor het oude artikel 
weer in te voeren. De gemeenteraad weigerde dit 
met dezelfde krappe meerderheid van stemmen. 
Burgemeester Spengler deelde toen mee, dat hij dit 
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besluit als strijdig met het algemeen belang ter ver
nietiging aan de Koning had voorgedragen. Ook de 
minister van Binnenlandse Zaken probeerde nog de 
raad tot andere gedachten te brengen, want in de 
raadsvergadering van 30 juli 1868 kwam zijn be
richt dat hij, alvorens het raadsbesluit ter vernieti
ging aan de Koning voor te dragen, de raad nog
maals in ernstige overweging gaf het besluit in te 
trekken. De burgemeester stelde dit opnieuw aan de 
raad voor, maar weer werd het verworpen. Op 27 
oktober hoorden de raadsleden dat de minister het 
toezicht op het houden van varkens bij B&W had 
gelaten, zoals in het oude artikel stond. 

De vervuiling na 1880 
In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei 

1883 werd gesproken over de klacht van Cornelis 
van Ginkel op de Poelhofstede "dat de Kerkgracht 
en alzoo ook de slooten der weilanden en bouw
gronden die daarmede in verbinding staan niet ge
noeg van Vechtwater voorzien worden, doordat de 
sluis permanent gesloten blijft". De burgemeester 
zou hierover contact opnemen met de opzichter van 
Provinciale Waterstaat "ten einde een oplossing te 
verkrijgen". Dat laatste zou waarschijnlijk niet no
dig geweest zijn, als de gemeenteraad op 27 decem
ber 1866 was ingegaan op het voorstel van de Ont

vanger der Registratie te Loenen om de sluis in de 
Kerkgracht tegen een nader vast te stellen waarde 
van het Domein over te nemen. 

De situatie was in 1884 nog niet verbeterd, want 
het water in de Kerkgracht was ondrinkbaar en in 
het dorp verspreidde het dikwijls ernstige stank. 
Het gemeentebestuur probeerde vergeefs een betere 
doorstroming van het water te krijgen door de pro
vincie te vragen de sluizen bij de Straatweg iedere 
week een halve dag te openen en zo "het vuil kwijt 
te raken". Het bestuur van het waterschap De Hey-
cop of de Lange Vliet had daar bezwaren tegen en 
de Minister van Waterstaat gaf als eigenaar van de 
sluis geen toestemming1? (zie Afbeelding 3). 

Op 15 augustus 1883 waren in de gemeenteraad 
brieven van de Inspecteur van het Geneeskundig 
Staatstoezicht en van Gedeputeerde Staten bespro
ken, waarin de gemeente aangespoord werd zorg te 
besteden aan de reinheid der sloten en de afvoer van 
fecaliën. De in 1879 als raadslid geïnstalleerde mr 
H.C. Vos, zoon van de geneesheer F. Vos en grif
fier van het kantongerecht, vroeg welke maatrege
len burgemeester en wethouders dachten te nemen. 
Dat waren de aanleg van riolering naar gesloten 
putten en de demping van sloten. 

Op 4 september 1883 werd een "Verordening op 
de demping van sloten" goedgekeurd, waarmee tot 

Afb. 3. De sluis in de Kerkvaart omstreeks 1910. Links de eeuwenoude bakkerij in het huidige Tinus de Witplantsoen. Op 
de achtergrond de stalhouderij die in 1926 naar de Markt verhuisde. Rechts de sigarenwinkel van Herman de Haas waar 
nu de ingang van de Molenwerf is. Het schip onder de oude Straatwegbrug vaart het vervuilde water van de sluis in. 
(Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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het dichtgooien van een vijftal sloten werd besloten. 
Het realiseren van die demping en de aanleg van 
privaatputten en riolen ondervond veel vertraging 
vanwege de hoge kosten. Op 29 januari 1884 stelde 
de raad gelden beschikbaar om het riool achter de 
huizen in de Dannestraat, dat in de daar te dempen 
sloot uitmondde, tot de Vecht te verlengen. De 
dempingen riolering vond plaats in maart 1884. 
Over de dempings- en rioleringskosten van de sloot 
achter het Posthuis werd pas in 1889 door de ge
meente overeenstemming bereikt met de eigenaren. 

De verordening van 15 augustus 1883 tot het 
maken van privaatputten werd in maart 1884 weer 
ingetrokken wegens gebrek aan geldmiddelen. Na 
een inspectie van de privaten, putten en riolen door 
de burgemeester, rapporteerde die op 16 juli 1884 
aan de raad: "vele bevinden zich in een voor de ge
zondheid nadelige toestand". Daarop werd in die 
vergadering de politieverordening aangevuld, zodat 
burgemeester en wethouders konden optreden tegen 
een nalatige eigenaar. Op 2 juli 1885 nam de raad 
een aparte "Verordening op de afvoer van faeca-
liën" aan, die op 7 augustus 1885 gewijzigd werd 
vastgesteld.20 De afvoer moest primair gebeuren via 
gemetselde en gesloten putten. Alleen als er geen 
ruimte voor een beerput was, mochten tonnen wor
den gebruikt, die echter afgeleverd moesten worden 
op een aangewezen plaats buiten de kom van de ge
meente. De privaten die loosden op Vecht en Danne 
mochten blijven staan, maar moesten bij verande
ring of verbouwing op een put aangesloten worden. 

Opnieuw cholera 
De dreiging van epidemieën duurde nog enige 

jaren voort. In 1886 overleed de 24-jarige bakker 
Gijsbert Wernsen2i in de Brugstraat (nu nr. 14; zie 
Afbeelding 4) aan tyfus. Hij woonde er nog geen 
jaar met zijn vrouw en dochtertje. Waarschijnlijk 
had hij slecht water uit de Danne achter zijn huis 
gedronken. Het gemeenteverslag van dat jaar noem
de goed gefiltreerd Vechtwater het beste, in kwali
teit gevolgd door het water uit de Nortonpompen. 

Op 16 september 1892 stuurden Gedeputeerde 
Staten weer een waarschuwing voor cholera en ver
zochten de burgemeester en wethouders te melden 
welke voorzorgsmaatregelen er in Breukelen waren 
genomen. In het antwoord van 22 september stond 
onder andere: "dagelijks alle privaten en rioolputten 
der openbare school en die bestemd voor meerdere 
huisgezinnen en buitenshuis gelegen, voorzien van 
een sterke carbol en zwavelzuuroplossing; voor alle 
ontsmettingen zijn de nodige ingrediënten (carbol, 

Afb. 4. De monumentale bakkerswinkel Brugstraat 14 
toen burgemeester W.F.E. van der Feltz op 29 oktober 
1999 het gerestaureerde uithangbord onthulde. Het ruim 
100 jaar oude uithangbord werd voor rekening van de Dr. 
R. van Lutterveld Restauratiestichting en de SNS/Reaal 
Groep gerestaureerd door de Bert Jonker restauratie-
school te Zwolle. (Foto H. van Walden/een, 29 oktober 
1999, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

zwavelzuur, creolin, lysol, sublim aat) aanwezig en 
wordt daarvan op aanvraag aan de ingezetenen ver
strekt, al of niet verdund volgens de voorschriften; 
een desinfecteur is aangesteld en voor hem zijn de 
nodige zaken als oliejas, doeken enz. aangeschaft". 
Het verslag ging verder met: "het drinkwater in de 
Gemeente, meest Vechtwater, is slecht, ook dat der 
Nortonpompen, de filters kunnen niet voldoende 
zuiveren. De eenige pomp die goed drinkwater 
levert is die op de buitenplaats Gunterstein en de 
heer Willink van Collen, eigenaar, heeft op verzoek 
van onzen voorzitter de vrijheid aan de ingezetenen 
gegeven om daaruit dagelijks water te halen. Maat
regelen ter verkrijging van beter drinkwater worden 
door ons beraamd."22 
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De maatregelen waren niet voldoende, want op 24 septem
ber viel het eerste slachtoffer: het zevenjarig dochterje van An
thony Velis uit de Koekenbuurt (toen Dannestraat 12). De bur
gemeester rapporteerde over de begrafenis aan de Inspecteur 
van het Geneeskundig Staatstoezicht te Utrecht het volgende: 
"'s Middags te twee uur van die dag was de doodskist gereed; 
nadat de bodem met eene laag turfmolm was gedekt, werd de 
overledene door de door mij aangewezen personen in een in 
sublimaatoplossing gedrenkt laken gewikkeld, gekist en vervol
gens onmiddellijk overgebracht naar eene bewaarplaats op het 
R.C. kerkhof. De begrafenis geschiedt heden ten tien ure. 
Nadat baar, lijkkleed en de overbrenger door middel van subli-
maat waren ontsmet, werden de inmiddels door mij onteigende 
goederen, door den geneesheer aangewezen, weggehaald en 
verbrand. Tenslotte geschiedde de desinfectie der woning over
eenkomstig de voorschriften; de klederen der huisgenoten 
werden met sublimaat afgewasschen. Ik maak van deze gele
genheid gebruik u mededeling te doen van het overlijden der 
vrouw die Zaterdag j.l. werd aangetast. Met haar lijk worden de 
maatregelen hierboven beschreven, genomen, w. get. Braams." 

Op 1 oktober 1892 meldde de burgemeester een derde 
slachtoffer en besloot zijn brief met: "Aangezien nog twee ver
wachte gevallen zich op het ogenblik voordoen, blijf ik ten 
einde spoedige maatregelen te kunnen treffen, met den ge
meentesecretaris doorloopend ten gemeentehuize". Op 4 okto
ber waren er van de acht choleralijders zes overleden. 

De huisarts Dr. Toorenenberg vroeg aan de Inspecteur wat 
er met de aardappelen moest gebeuren, die bij de ontsmetting 
waren gevonden "onder de bedsteden van drie personen, in 
welke bedsteden lijders aan cholera asiatica waren verpleegd en 
overleden". Hij kreeg een antwoordtelegram dat luidde: "Aan
gezien aardappelen voor zij gegeten worden, worden gekookt, 
en dus tot boven 100 graden worden verhit, komt mij vernieti
ging onnoodig voor, daar de bacillen op 70 graden onschadelijk 
gemaakt worden". De burgemeester vertrouwde het telegram 
niet en vroeg per brief: "Nu is het zeker dat de aardappelen 
wanneer ze goed gekookt zijn geen gevaar voor besmetting 
meer opleveren, doch in ieder geval blijven de schillen die de 
smetstof ontvangen bestaan en worden niet alle aardappelen 
tegelijk verbruikt. Ten einde te weten hoe in den vervolge ik bij 
voorkomend geval zal moeten handelen, verzoek ik u zeer 
beleefd mij uwe zienswijze te willen mededeelen." Het ant
woord van de inspecteur heb ik niet kunnen vinden. 

In het Gemeenteverslag over 1892 lezen we dat 
het aantal choleraslachtoffers bij zes is gebleven. 
Het verslag gaat verder met: "Het drinkwater in de 
gemeente is slecht. Het laatst gehouden onderzoek 
heeft aangetoond dat van de gemeentepompen al
leen die in de Dannestraat behoorlijk water oplevert. 
Het Vechtwater is in 1892 geheel in discrediet ge
raakt en trouwens waar allerhande soorten faecaliën 
de rivier besmetten, kan niet anders worden ver
wacht en zoude het zelfs een heugelijk feit zijn 
indien Vechtwater geheel als drinkwater van het 
repertoire verdween. Thans wordt naar middelen 
omgezien om de gemeente van bruikbaar water te 
voorzien." Dat zou nog enige jaren duren. 

In 1907 bracht kantonrechter mr. W.F.E. Spie

ring23 een voorlopige oplossing, door de Gemeente 
Breukelen-Nijenrode vier diepwaterwelpompen met 
ontijzeringsinstallatie te schenken. Zij werden ge
plaatst in de Herenstraat bij de Hazeslinger, in de 
Dannestraat bij de boomgaard van Kastelein (nu 
brandweerkazerne), op de Nieuwstraat (nu het 
noordoostelijke deel van de Kerkbrink) en op het 
Kerkplein (zie Afbeelding 5). De Historische Kring 
Breukeien heeft daar in 1998 een replica van de 
pomp laten plaatsen. Pas in 1925 namen zestien ge
meenten in Noord-West Utrecht het besluit een 
Stichting Drinkwaterleiding op te richten. In 1928 
werd er een pompstation te Loosdrecht en een 
watertoren in Breukelen gebouwd en met de aanleg 
van een buizennet begonnen. In Breukelen waren 
in 1929 al 721 woningen op het waterleidingnet 
aangesloten.24 

Opnieuw maatregelen ter verbetering van 
de Danne 

Raadslid J.W. de Bruyn klaagde op 7 augustus 
1885 over het vuil en de stinkende stoffen in de 
Danne. Dat water bleek in 1886 te smal en ondiep 
te zijn geworden ten gevolge van het uitzakken der 
beschoeiingen. Nicolaas Mur, schipper op Amster
dam, had met 26 andere schippers daartegen een 
bezwaar ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht en om maatregelen verzocht. De op 26 fe
bruari 1886 te Breukelen benoemde burgemeester 
J.Th.A. Braams schreef desgevraagd op 10 maart 
1886 aan de Commissaris des Konings, dat de 
klacht van de schippers gegrond was, maar dat 
hij geen maatregelen ter verbetering kon nemen. 
De hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat 
kwam per Rijnspoor naar Breukelen om een onder
zoek in te stellen, waarna op 20 april een commissie 
uit Gedeputeerde Staten de maatregelen ter verbete
ring kwam bespreken. 

De Danne moest verbreed worden en er zou een 
nieuwe brug moeten komen (zie Afbeelding 2). Op 
29 april 1886 gaven burgemeester en wethouders 
de minister van Waterstaat in overweging om de 
nieuwe brug niet een doorvaartwijdte van 3,50 m te 
geven, maar die in het belang der schipperij op 3,90 
tot 4 m te stellen. De Commissaris des Konings 
schreef aan burgemeester en wethouders in een 
brief van 16 augustus, dat "de passage voor scheep
vaart en rijverkeer ten behoeve van amovatie en 
vernieuwing der Dambrug op 23 augustus gestremd 
zal zijn (het verkeer kan over de Straatweg; waar de 
brug pas in 1928 door een nieuwe werd vervangen) 
en de Galgerwaardsche brug op 6 september". In 
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Afb. 5. Gezicht uit de Achterstraat (nu zuidzijde van Kerk
brink) op de Pieterskerk en een der dorpspompen uit 
1907 (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

oktober (sic!) kwam er bericht van de provincie, dat 
de minister te kennen had gegeven "dat niet alleen 
de Dambrug maar ook de Galgerwaardsche brug op 
een doorvaartwijdte van 4 m gebracht zal worden, 
doch dat Z.E. daarbij tevens het vertrouwen heeft 
uitgesproken, dat de verbetering van dat vaarwater 
krachtig bevorderd en het onderhoud daarvan uit 
ééne hand op duurzame voet geregeld zal wor
den".25 Door te verwijzen naar de Schouwbrief uit 
1773 werd de onderhoudsplicht van het gemeente
bestuur nog eens duidelijk onderstreept. 

Het gemeentebestuur antwoordde op 5 novem
ber 1886, dat er "vanwege groote moeielijkheden 
die met ingezetenen zouden kunnen ontstaan, van 
gemeentewege niets aan de Danne kan worden ver
richt voor en aleer dit vaarwater in orde is gebracht 
hetzij door de Provincie hetzij door het Rijk". De 
provincie wilde slechts subsidie verstrekken als de 
Danne eigendom van de Gemeente Breukelen-Nij-
enrode zou zijn en schreef dat het wenselijk was 
"de kadastrale aanwijzing van de Danne, thans ten 

name van de Gereformeerde Armen te Breukelen, 
te brengen op naam van uw gemeente". Voorlopig 
gebeurde er niets, zodat de schippers in april 1887 
opnieuw een klacht indienden. 

Pas op 29 maart 1888, toen de provincie liet 
weten dat de Danne in orde gebracht moest worden, 
nam de gemeenteraad het voorwaardelijke besluit, 
dat de Danne volgens de tekening van de Hoofd
ingenieur der Provinciale Waterstaat zou worden 
uitgediept, "mits een provinciale subsidie van 
ƒ 2500 wordt verleend en de bodembreedte met een 
1/2 m wordt verminderd tot 2 m in verband met de 
gevaren voor aangelande eigendommen". De kadas
trale wijziging vond in augustus plaats, nadat het 
vaarwater voor ƒ 20 van de Hervormde Diaconie 
was overgenomen.26 In de raadsvergadering van 28 
juni 1888 was er bericht dat de gevraagde subsidie 
was verleend, maar pas bijna een jaar later, op 10 
mei 1889, werd deze door de gemeenteraad aan
vaard. De raad benoemde J. Brouwer te Wilnis tot 
opzichter van het werk. 

Op 5 november 1889 aanvaardde de raad de 
"Verordening op het vaarwater de Danne" waarin 
stond dat de eigenaars der aanliggende percelen 
verplicht waren de kanten te voorzien en voorzien 
te houden van schoeiingen of walmuren. Privaten 
uitlopend op de Danne werden nu verboden en 
moesten op 1 mei 1892 zijn afgebroken of afgeslo
ten.27 De aanbesteding van het baggeren der Danne 
vond plaats op 7 maart 1890. 

Het eindelijk weer op de vereiste diepte gebrach
te vaarwater voldeed al spoedig niet meer aan de 
normen. Na de schouw van de Danne op 25 augus
tus 1892 stond in het daarover door opzichter Brou
wer gemaakte rapport: "De diepte is voor de meeste 
waterstoepen onvoldoende ten gevolge van het in-
werpen van vuilnis en andere voorwerpen door de 
eigenaren. Aan weerszijden van de Dannebrug is de 
diepte over de hele breedte niet meer overeenkom
stig het vastgestelde peil van 1,70 m -AP."28 

Eenjaar later was het nog erger geworden, want 
in zijn rapport van 28 april 1893 schreef de opzich
ter, dat voor het uitdiepen van de Danne ongeveer 
115 m3 grond uitgehaald moest worden, wat vol
gens de laagste inschrijver ƒ 105 moest kosten.29 Dit 
werk werd uitgevoerd, maar het schouwrapport van 
10 augustus 1894 meldde, dat de Danne voor de 
waterstoepen alweer 15 tot 55 cm te ondiep was.30 

We mogen dus concluderen dat het gedrag van 
de aanwonenden sedert 1773 niet veel was veran
derd en dat de Danne ook in de 19de eeuw voor 
veel Breukelaars een stortplaats was gebleven. 
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Noten 

1 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 260: Concept Schouwbrief van 
het water de Danne te Breukelen. Extract uit de Resolutiën 
van de Gedeputeerden der Ed. Mog. Heren Staten 's Lands 
van Utrecht, den 20e April 1773. Antwoordbrief van secre
taris J. Lobrij namens schout en schepenen met in marge de 
adviesaanvraag bij de rentmeester-generaal en de beslissing 
van de Staten op 23 Juni 1773. Schouwbrief van Schout en 
Gerechte in 12 exemplaren 't Utrecht gedrukt bij Willem 
Jan Reers, ordinaris drukker van haar Ed. Mog. op de Gan
zemarkt. Extract voor het register der resolutiën van 7 April 
1800. 

2 Groot Placaatboek vervattende alle placaten, ordonnantien 
en edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands 
van Utrecht, (...) bijeengebracht door Johan vande Water, 
rechtsgeleerde. Tweede deel, 1729, blz. 374 onder 16e 
Tytel op de tollen, gabellen, passage, sluys en bruggeld: 
"op het Sluysgeld van de Sluys in de Kerckgracht te Breu
kelen; gedaan ende gerenoveert t' Utrecht den 20 Novemb. 
MDCXCVI [1696]. Dese sal worden betaalt tot verval 
van de onkosten wegens het leggen ende den gevolge van 
dien." De sluis was er dus al vóór 1696. Hoewel hij niet 
staat ingetekend op de Gront Caerte van Breukelen door 
Bernhard de Rooy uit 1675, moet hij er wel zijn geweest, 
want hij werd ook al in 1568 vermeld. De tol werd aanvan
kelijk voor zes jaar, later voor drie jaar aan de meestbieden-
de verpacht. Bij de verpachting van 30.8.1815 door de 
Hoofdadministrateur der Domeinen werd een pachttermijn 
van drie jaar genoemd. De herbergier/schipper Adrianus 
Koster pachtte toen de sluis voor ƒ 226 (Notarieel Archief 
[in Het Utrechts Archief], inv. nr. 551). 

3 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 260 
(zie noot 1). Pieter Willem de Haan had op 22 maart 1786 
van de weduwe van Roelof Brouwer de "huysinge annex 
pakhuys met erve en grond op de hoek van de Danstraat" 
gekocht (Archief Dorpsgerechten [in Het Utrechts Archief], 
inv. nr. 369, fol. 158 verso, transportakte d.d. 6.5.1786). 

4 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
107, inkomende en uitgaande stukken in 1816. 

5 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, 
Raadsnotulen 1832 - 1839. 

6 Willem Donker, die door de patriotten was afgezet, vroeg 
in 1802 "herstel in zijn ampt van doodgraver, aschman, 
lantaarnopsteker, omroeper en klokluider". Hij had vroeger 
aan de ambachtsheer Johan Ortt een jaarlijkse pacht als as-
man en klokluider betaald van ƒ 52 plus drie pramen puin; 
als omroeper had hij ƒ 10 per jaar moeten betalen. Zijn 
zoon Cornelis volgde hem op en was tot zijn dood in 1855 
asman. Op 25 april 1855 vond de openbare verpachting van 
de functie plaats voor een periode van zes jaar. De pacht-
voorwaarden luiddden toen: "1 de zinkputten der gemeente 
schoon te houden; 2 het vuilnis der straten weg te nemen; 3 
de Damgracht tegen het genot der specie te baggeren op de 
door het Gemeentebestuur bepaalde diepte; 4 een gesloten 
wagen te gebruiken en iedere dag, uitgenomen de zondag, 
het hele dorp rondrijden; zich met bescheidenheid jegens de 
ingezetenen gedragen en de plaats bestemd voor asch en 
vuilvaalt aan de goedkeuring van het gemeentebestuur te 
onderwerpen". De pacht werd op 12 mei 1855 voor ƒ 113 
verleend aan Arie Christiaan van der Hoeven, "zonder be

roep wonend in deze gemeente". 
7 Joan Vlug, burgemeester van 1839 tot 1855, woonde in het 

huis "Middendorp", nu Herenstraat 32. 
8 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 2, 

Raadsnotulen 1839-1851. 
9 Publicatie van het Gemeentebestuur d.d. 22.1.1837 over 

hondsdolheid: omdat een dolle hond een andere heeft ge
beten, moeten alle honden zes weken lang aangelijnd en 
gemuilband worden; de veldwachter zal alle loslopende 
honden "zonder oogluikinge doodslaan en de eigenaars 
beboeten". Idem op 29.4.1837, 21.6.1837 en 30.10.1837. 

10 A. Schuurman, 1999. Breukelen-Nijenrode 1865 - 1900: 
vooruitgang in tegenstellingen (2). Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 57. 

11 Notarieel Archief, inv. nr. 555, akte 54, d.d. 22.12.1819. 
Pieter de Haan was behalve kruidenier ook kaashandelaar 
en koffiebrander, want in de koop waren begrepen "alle 
losse en vaste gereedschappen welke tot de winkelneering 
en negotie behoorende zijn en bestaande in kaasstanders, 
kaasplanken, toonbank en Balans en Schalen, gewigten, 
zakken, koffiespit en trommels, bussen, doosen en wat dies 
meer is". Dirk de Haan, die in 1782 te Breukelen geboren 
was, heeft ook enige tijd in tabak gehandeld, waarvoor hij 
een compagnon had aangetrokken. Op 27 december 1823 
sloot Dirk een akte van compagnonschap met Franciscus 
Coenraad Meyer "ten einde te samen eene tabaks-, sigaren-
en snuifaffaire te exerceren onder de firmanaam Meyer en 
de Haan voor de tijd van 6 jaren". Omdat Meyer belast was 
met het voornaamste werk, in- en verkoop, winkelbeheer en 
boekhouding, genoot hij vrije huisvesting, kost en bewas-
sing. De termijn zal niet verlengd zijn, want in 1832 was al
leen Dirk eigenaar van de zaak. Dirk de Haan overleed op 
19 januari 1860. H. van der Linden volgde hem op als wet
houder, zijn huishoudster zette de winkel voort tot haar 
dood in 1866. Haar dienstbode Maria Helena de Ru volgde 
haar op en trouwde in 1867 met de metselaar Hendrik van 
der Horst. Omstreeks 1950 werd in de voormalige panden 
van De Haan weer een kaaspakhuis gevestigd, ditmaal door 
J. Molenkamp Sr, die in de gevel een gedenksteen en een 
paardenkop het aanbrengen. 

12 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, 
Raadsnotulen d.d. 16.3.1832. Het tractement voor de roe
pende wacht werd toen gesteld op ƒ 50 en voor de stille 
wacht op ƒ 100 per jaar. 

13 Engelbertus van den Brink, geb. Amsterdam 1787, overl. 
Breukelen-Nijenrode 2.11.1853, woonde in 1849 met zijn 
vrouw en zijn zoon Jacobus op het adres Nieuwstraat, wijk 
A nr. 62. Hij had eerst in Zaandam gewerkt, want daar 
waren in 1813 en 1818 zijn zoons Nicolaas Jan en Jacobus 
geboren. Nicolaas Jan woonde met zijn vrouw Wibbetje 
van den Heuvel in Breukelen op het adres Kerkstraat nr. 5. 
Daar werden in 1841 hun zoon Engelbert en in 1843 hun 
dochter Sientje geboren. Moeder Wibbetje overleed op 15 
juni 1849 aan de cholera. De weduwnaar trok toen met zijn 
kinderen in bij zijn ouders, tot hij in 1851 hertrouwde en 
aan de Broekdijk ging wonen. Na het overlijden van Engel
bertus vertrok zijn zoon Jacobus als kleermaker naar Loe-
nen. De spoorwegopzichter D.N. Gerwig betrok in 1854 
met vrouw en acht kinderen het huis van Engelbertus van 
den Brink op de Nieuwstraat. 

14 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
351, Brievenboek 1848 - 1853, bnefnr. 182, d.d. 17.6.1849. 
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Zie ook: inv. nr. 137, Ingekomen stukken 1849, brief C 12, 
opgave van de geneesheer F. Vos. In Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 54 geeft A. 
Schuurman in zijn tabel over 1848/49 een aantal van 37 
sterfgevallen door cholera, dat is 2% van de bevolking. 

15 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
137, Ingekomen stukken 1849, brief C 6. Overlijdensregis-
ter Breukelen-Nijenrode, overlijdensakte d.d. 16 juni 1949 
van Wibbetje van den Heuvel. 

16 De nieuwe Politieverordening werd op 14.6.1856 en in de 
volgende Raadsvergaderingen besproken. In artikel 12 
stond nu dat het verboden is "asch en vuilnis op den publie-
ken weg te plaatsen of in het water te werpen; eenig zeep
sop, gier of bloed op de straten en wegen te laten loopen, 
storten of ontlasten". Dat laatste mocht wel "door middel 
van goten of heulen in de keuken naar de riolen, goten of 
zinkputten der gemeente". Die zullen slechts mogen wor
den uitgehaald "door den daartoe geregtigden aschman". 

17 Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 4, 
Raadsnotulen 1858 - 1868, d.d. 22.8.1867. Van Leeuwen 
was niet alleen wethouder, maar ook stalhouder op de 
Straatweg bij de Dannebrug (zie Afbeelding 3). In 1866 
waren op de werf van Van Stam al verschillende cholera-
gevallen geweest (zie Tijdschrift Historische Kring, jaar
gang 14, nr. 2, blz. 55 en nr. 3, blz. 136). 
Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 5, 
Raadsnotulen 1868 - 1881, d.d. 17.4.1868. 
H.J. van Es, 1995. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen. 8. Vervuilde sloten en een smal vaarwater. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 4, blz. 
220 - 226, in het bijzonder blz. 221 en 222. 

20 Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 6, 
Raadsnotulen 1882 - 1895, d.d. 2.7.1885 en 7.8.1885. 

21 Gijsbert Wernsen was een bakkerszoon uit De Bilt (geb. 
1.9.1861) en verre familie van de auteur van dit artikel. In 
november 1884 trouwde hij met Jannetje van Dam uit 
Zeist. Daar werd in januari 1885 hun dochter geboren. In 
april 1885 kocht hij de bakkerij van P.H. Lettink, Brug
straat 201 te Breukelen, waar hij op 9.1.1886 aan tyfus 
overleed. Burgemeester Braams keerde de weduwe een be
drag van ƒ 8,50 uit als vergoeding voor het te verbranden 
beddegoed waarmee de patiënt in aanraking was geweest. 
De weduwe deed de bakkerij over aan Evert Jan Roskam en 
vertrok op 18.8.1886 met haar dochter naar Zeist. 

22 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
208, Inkomende en uitgaande stukken 1892, nr. C/E 16 en 
C/E 17 d.d. 19 en 22 september. 

23 Mr Willem François Ewoud Spiering (familie van de huidi
ge burgemeester die dezelfde voornamen heeft) was van 

18 

19 

1901 tot 1925 kantonrechter te Breukelen-Nijenrode. Hij 
was op 20 april 1858 te Tiel geboren en kwam op 25 juni 
1901 uit Terneuzen als kantonrechter naar Breukelen. Hij 
woonde met een huishoudster en enkele dienstboden in de 
Gemeente Breukelen-St. Pieters op huize Vecht en Hoff 
(nu Zandpad 43). Op 29 april 1925 vertrok hij naar Arn
hem. Mr Spiering werd toen door het gemeentebestuur van 
Breukelen-Nijenrode voorgedragen als ridder in de Orde 
van de Nederlandsche Leeuw. Burgemeester M. van der 
Hoop van Slochteren schreef in zijn aanvraag: "Niet alleen 
als kantonrechter heeft Mr Spiering zich evenwel ver
dienstelijk gemaakt voor mijne gemeenten, maar daarenbo
ven o.a. in tal van andere functies zeer veel gearbeid ten 
bate van deze gansche streek. Zoo was hij, tot voor zeer 
korten tijd, vele jaren Voorzitter van de Gezondheids-Com-
missie voor Loenen ca., bestuurslid tevens penningmeester 
van de Vereeniging 'Onderlinge hulpreiking aan den Werk
enden stand' (a.g. het Ziekenfonds, voor eenige jaren opge
heven) en is hij nog Voorzitter en Ie penningmeester van 
'de Spaarbank voor Breukelen en Omstreken'." 

24 J.G. Bokma, 1990. De totstandkoming van de drinkwater
voorziening in Noord-West Utrecht. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 4 - 14. 

25 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
202, Inkomende en uitgaande stukken 1886, nr. 2D d.d. 
10.3.1886. Idem, nr. 3D van 29 maart, nr. 3D van 16 april, 
nr. 6 D van 29 april, nr. 10S van 16 augustus, nr. 7D van 29 
oktober en nr. 8D van 5 november. 

26 B. Barelds, 1988. Geharrewar rond de Danne in 1888. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 3, blz. 
98 - 106. 

27 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 50, 
Raadsbesluiten 1887 - 1898, d.d. 5.11.1889. 

28 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
208, Inkomende stukken 1892, nr. D 13: rapport na de 
schouw over de Danne op 25.08.1892. Het bevat een over
zicht van de diepteverschillen bij de stoepen, plus een pot-
loodschets daarvan. 

29 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
209, Inkomende stukken 1893, nr. D 12: rapport na de 
schouw over de Danne op 28.04.1893. 

30 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
210, Inkomende stukken 1894, rapport na de schouw over 
de Danne op 10.08.1894. De ondiepte voor de waterstoep 
van timmerman Koning was 20 cm, voor die van slager 
Halstein 55 cm, bij smid Sanders 45 cm, bij de gemeente-
stoep 40 cm, bij de waterstoepen van Buis, Fokker en 
Schippers 55 cm, bij sigarenhandel De Bruijn 15 cm en bij 
het R.C. kerkbestuur 20 cm. 
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Een kloosterroof, op voorstel van Jan van Rietvelt 

Huub A. M anten-Werker 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Ongeveer 4 jaar geleden maakte 
de heer Van Wallene in dit tijd
schrift melding van het huwelijk, 
in 1398, van Bruninc Spruyt van 
Kriekenbeek met Lysbeth Hugen-
dochter van Assendelft. Bij dat 
huwelijk traden de broers Jan en 
Gijsbrecht van Rietvelt uit Breu
kelen als getuigen op.1 

Toen ik het Utrechtsch Sagen-
boek weer eens inkeek, vond ik 
tot mijn verrassing ook daarin 
een verhaal over dat huwelijk, en 
wel in de vorm van een ballade.2 

De samensteller van het sagen-
boek had die versie aangetroffen 
in een oudere verzamelbundel 
met volksverhalen, getiteld Ken-
nemerland-B'alladen, en samen
gesteld door W.J. Hofdijk (2de 
druk, uitgegeven in Maassluis in 
1876, blz. 309 - 314). De dichter 
en de tijd waarin de ballade werd 
geschreven, werden niet vermeld. 

In gemoderniseerde spelling 
volgt hier dit gedicht. 

"HeerBruyning Spruyt van Criekenbeec, 
Heer Maarschalk van Abcou! 
Gij hebt zo menig rijk kasteel, 
En woud en weide en akkers veel; 
En waarom dan geen vrouw?" 

"Die mij weleer de liefste was, 
Die is nu ver van hier. 
De was een knaap, en zij nog kind, 
Toen hebben wij elkaar bemind . . . 
Och - 't is vergeten schier!" 

Heer Jan van Rietvelt sprak met vuur: 
"Hadde ik eens dus bemind, 
Ik hadde 't nooit zoo lang vertraagd; 
Maar ik moest weten of de maagd 
Mij liefhad, als het kind." 

"Dat's wel gesproken, bij mijn eed! 
En met een goed verstand. 
Nu fluks de rossen opgebit 
Naar Assendelft gaat onze rit, 
Naar 't lustig Kenmerland." 

Afb. 1. De kloosterroof (Houtsnede, uit Sinninghe, 1938, blz. 17). 

De wachter zag ten toren af 
Van Assendelfts kasteel. 
"Daar komt bezoek van edeldom 
Ik zie een zilvren lelieblom, 
En op een veld van keel."3 

"Dat is heer Spruyt van Crieckenbeec 
De maarschalk van Abcou. 
En nog een faas op hermelijn 
Dat moet van Rietvelts stamhuis zijn, 
Uit de oorden van ter Gouw." 
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De maarschalk reed het voorplein op, 
Met Rietvelts broedrenpaar. 
Heer Hugo was 't die hen ontving, 
Die met hen aan het noenmaal ging; 
Zijn dochter was niet daar. 

"En waar mag jonkvrouw Lysbeth zijn, 
Die overschone maagd?" 
"Die ruilde dundoek en samijt4 

Voor zwarte wijle5 en grauw habijt, 
In ' t klooster van Sinte-Aecht."6 

De maarschalk reed het voorplein af, 
Met Rietvelts broedrenpaar. 
Hij sprak met overkropt gemoed: 
"Dat ik haar dus verliezen moet, 
Dat valt mijn hart toch zwaar." 

Daar stond een jeugdige edelknaap, 
Die sprak met fluistrend woord: 
"Maar dat ze dikwerf heeft geschreid 
Ter minne van uw Edelheid, 
Dat heb ik zelf gehoord." 

Heer Jan van Rietvelt sprak met vuur 

"Was ik de maarschalk van Abcou -
Nooit moest men zeggen dat een vrouw 
Vergeefs eens weende om mij!" 

"Ei, Heren, gaan we deze weg 
Waartoe het marren7 dan? 
Wie trekt er met mij naar Sinte-Aecht?" 
"Dat moet" sprak jonker Jan: "gewaagd!' 
En Gijsbrecht: " 'k Ben uw man!" 

De nonnen zongen in het koor 
Ons-Lieven-Vrouwen lof. 
"Dat is voorwaar een schone klang! 
Dat is als nachtegalenzang 
In Noortics bloemenhof \ 8 

"Heer maarschalk! zulk een nachtegaal 
Past in uw gulden kooi". 
De maarschalk trad in 't spreekvertrek, 
En vond er achter 't traliehek 
Een maagd in proefjaar-tooi. 

Zij sloeg heur sluier, breed geplooid, 
Van 't lieflijk, schoon gelaat. 
' t Was of ze met heur ranke leen 
Een elfenkoninginne scheen 
In 't grauwe proefgewaad. 

" O jonkvrouw Lysbeth! antwoord mij: 
Trok u het hart hier heen? 
Is dat de keuze van uw jeugd: 
Hier weg te sterven, zonder vreugd, 
In vasten en gebeên?" 

"Heer maarschalk! eenmaal was de tijd, 
Toen had ik neen gezegd. 
Die dagen zijn voorgoed voorbij; 

En wat er overblijft van mij, 
Dat is nu rede en recht." 

"Mijn Lysbeth!" riep hij, en dat woord 
K i i fOTYi *T - I 11 £> r» H i n t Titrt, m n t - i i - 4 
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" O Bruyning, Bruyning!" sprak ze droef: 
"Waarom dat lang, dat wreed vertoef? 
Waarom eerst deze stond?" 

"Dat woord, mijn Lysbeth! lone u God: 
Dat houdt mijn toekomst in! 
O! hoor nu wat ik plechtig zweer: 
Voor mij geen heil op aarde meer, 
Dan enig in uw min." 

"Mijnheer de bisschop houdt mij hoog; 
Daar buiten staat mijn ros; 
Hier stel ik u mijn hart ten pand . . ." 
Hij greep vol vuur heur tedre hand; 
En zij wrong zich niet los. 

"Zo ga - ik kom". Hij ging. - Zij kwam 
Naar buiten in de gaard. 
Heer Jan van Rietvelt joeg hun voor; 
Heer Gijsbrecht dekte hun het spoor, 
Met vogelvlugge vaart. 

De priester lei hun handen saam, 
Op ' tburchtslot van Abcou. 
De maarschalk stond heer Jan ter zij; 
De jonkvrouw stond heer Gijsbrecht bij, 
Ter tuige van hun trouw. 

Heer Hugo deed met klacht bij klacht 
Zijn grief den bisschop kond. 
Die gispte 't feit op strenge toon -
Maar hief zijns gunstlings eersten zoon 
Met eigen hand ter vont. 

Noten 

1 B.F. van Wal lene , 1996. De oor
sprong van het geslacht Van Rietvelt. 
Tijdschrift Historische Kring Breuke-
len, jaargang 11, nr. 4, blz. 183 - 194, 
in het bijzonder blz. 189. 

2 J.R.W. Sinninghe, 
Sagenboek. W.J. 
Zutphen, 280 blz., 
blz. 14 - 19. 

3 Een zilveren Franse lelie op een rood 
veld. 

4 Samijt = sameet, zijfluweel. 
5 Wijle = sluier. 

6 H e t v rouwenk loos t e r S in t -Aga tha 
(S in t -Aach tenk loos te r ) werd om
streeks 1380 in Delft gest icht en 
maakte een snelle groei door. 

7 Marren = talmen, tijd verliezen. 
8 Noordwijk, befaamd om zijn fraaie 

bossen en duinlandschappen. 

1938. Utrechtsen 
Thieme & Cie, 
in het bijzonder 

Uit oude raadsnotulen (17) 

Klachten over de slachtplaats b\j het station, 1929 
Vergadering 21 maart 1929: 

"Van den gemeente opzichter is een rapport ingekomen in verband 
met door Wethouder Molenkamp vernoomen klachten over stankver
spreiding door de exportslagerij nabij het Station. Uit het rapport blijkt 
dat er op het terrein een open put is waarin soms cadavers van dode 
beesten worden bewaard. Na breedvoerige besprekingen wordt beslo
ten den gemeente veearts om advies te vragen op welke wijze aan de 
bezwaren tegemoet gekomen kan worden." 

Vergadering 11 april 1929: 
"Antwoord dr Hoogland over klacht export slagerij: Van den Keu

ringsveearts Hoofd van Dienst is ingekomen antwoord op brief dd. 21 
maart j.l. over klachten van stankverspreiding bij de export slagerij aan 
het Station. De heer Keuringsveearts deelt mede dat geen aanleiding tot 

klagen bestaat en een en ander overeenkomstig de voorschriften in de 
Veewet wordt behandeld. 

De Voorzitter constateert dat er dus nog geen aanleiding bestaat 
om in verband met de Hinderwet het opleggen van voorwaarden te 
overwegen. De heer Godefrooij meent ook dat met de Hinderwet op 't 
oogenblik nog niet ingegrepen kan worden. Spr. acht in elk geval 't 
thans verrichte juist, men weet nu althans dat deze zaak de aandacht 
van het gemeente bestuur heeft." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 64. Notu
len van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethou
ders, 3 augustus 1926 - 24 mei 1929. Burgemeester Mr M.P. Thomas
sen à Thuessink van der Hoop van Slochteren; wethouders J. Molen
kamp en J.C. Godefrooij.) 
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Kees van de poffertjestraktatie 
Jan L. Boonacker 

Niftarlakestraat6, 3621 GV Breukelen 

Voordracht uitgesproken bij de Jaarlijkse Herdenking van L.C. Dudok de Wit, Breukelen, 1 oktober 1999 

Leonard Corneille Dudok de Wit, heer van Slange-
vecht, Kees de Tippelaar, een veelzijdig en buite
nissig heer, kindervriend ... Allemaal namen die 
horen bij één en dezelfde persoon, die leefde van 3 
oktober 1843 tot 29 maart 1913. 

Heer van Slangevecht 
Het huis Slangevecht ligt in de voormalige Ge

meente Breukelen-St. Pieters, op een smalle strook 
grond aan de linker Vechtoever, halverwege de dor
pen Breukelen en Maarssen. De naam Slangevecht 
heeft te maken met het bijvoeglijk naamwoord slan-
ge, in de betekenis van slingerend, en de rivier de 
Vecht. Vanaf omstreeks 1700 tot 1914, eenjaar na 
het overlijden van Kees, is dat huis in het bezit ge
weest van de familie De Wit. Kees werd in 1895, na 
het overlijden van zijn moeder, officieel eigenaar 
van het prachtige buiten. Thans is het een bekend 
restaurant. 

Kees de Tippelaar 

En d'r is maar ene goeie Breukelaar 
en dat is Kees sie, en dat is Keessie 
En d'r is maar ene goeie Breukelaar 
en dat is Kees de Tippelaar 

Dit lied is rondom 3 oktober in Breukelen te 
horen als de Dudok de Wit-wandeltocht gehouden 
wordt. 

Wandelen was een grote hobby van Kees. Ei
genlijk was dat zeer bijzonder, want als klein kind 
had hij erg kromme benen en het kostte veel moeite 
hem goed te leren lopen. Hij heeft tochten gemaakt 
in Nederlands Oost-Indië, Oost-Azië, Noord-Ame-
rika, maar ook voettochten naar Parijs, Wenen, 
Antwerpen en talloze wandelingen in Nederland. 
Door deze wandeltochten werd de naam Kees de 
Tippelaar geïnspireerd en heeft hij ook anderen ge
ïnspireerd. 

Reeds in 1915 werd in Den Haag een wandel
mars voor burgers en militairen georganiseerd "naar 
het idee van Dudok de Wit". Onder dat laatste 
moest worden verstaan dat de nadruk lag op het be
vorderen van de ontspanning en gezondheid van de 

wandelaar, niet op het leveren van topprestaties. 
In de jaren 1930 (voor het eerst in 1931) en ook 

in de jaren 1950 werden vanuit Utrecht verschillen
de afstandsmarsen naar Breukelen geleid. Daarbij 
werd gewoonlijk door de wandelaars gedefileerd 
langs het kerkhof waar Kees Dudok de Wit rust. 

Daarna kwamen de eigen Breukelse Dudok de 
Wit-wandeltochten, die nog steeds op de eerste za
terdag in oktober gehouden worden. 

Een veelzijdig en buitenissig heer 
Naast zijn liefde voor de wandelsport had Kees 

eveneens een passie voor zwemmen. Hij hardde 
zijn lichaam en geest onder andere met een dage
lijks bad in de Vecht. Zowel 's zomers als 's win
ters klokslag 7 uur in de ochtend nam Kees een 
duik in de rivier, die toen nog redelijk helder en 
schoon was. Lag er een dikke laag ijs, dan liet hij 
zijn huisknecht een bijt hakken, zodat het baden 
toch door kon gaan. 

Kees was in zijn leven niet alleen omringd door 
mensen, hij was ook erg gesteld op allerlei dieren. 
Zo waren er de tamme eenden en ganzen, die de 
vijver en Kees' stukje van de Vecht bevolkten. Het 
ooievaarsnest op Slangevecht was elk jaar bezet. 
Kees was in wezen ondenkbaar zonder een hond. 
Daarom vinden we hem nu dan ook met hond in 
brons vereeuwigd in het park van Boom en Bosch. 

In een stille en beschaduwde hoek van de tuin 
van Slangevecht had Kees een dierenkerkhof aan
gelegd. Daar begroef hij zijn gestorven huisdieren. 
Ook dat deed hij op zijn eigen manier, met gepast 
ceremonieel en een toespraak, want Kees vond dat 
het afscheid nemen van een dier waarvan hij jaren
lang vriendschap genoten had, welhaast net zo 
droevig was als de begrafenis van een dierbare 
vriend of een familielid. 

Over een aantal andere onderwerpen, zoals Kees 
de verzamelaar, Kees de fameuze prentbriefkaar-
tenschrijver, Kees de grapjas, Kees de bevorderaar 
van de podiumkunsten, Kees de stille weldoener, 
Kees de knutselaar, Kees de man die van lekker 
eten en drinken hield, is wellicht een andere keer 
iets te vertellen. 
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/4ff>. 1 Schoolopstel uit 1974 over Kees Dudok de Wit, 
CNS De Schepershoek. Wat toen lagere school klas 3 
was, is tegenwoordig basisschool groep 5. 

Kees de kindervriend 
De verjaardag van Kees, 3 oktober, werd aan

vankelijk in hoofdzaak met zijn familie en vrienden 
op Slangevecht gevierd. Maar hij liet zich op die 
dag steevast ook wel een poos in het dorp zien, 
waar hij goede bekenden die hem gelukwensten 
graag een glas te drinken aanbood in een van de 
daartoe geëigende lokaliteiten. Het was daarbij voor 
de jarige een probleem op welke wijze hij dan de 
kinderen die hij ontmoette zou kunnen verrassen. 
Soms reed hij in een arreslee op wielen door B reu-
kelen, om stuivers en snoepgoed te strooien voor de 
kinderen. Later kwam Kees er toe de familie Van 
der Steen te vragen om in de week waarin 3 oktober 
viel, met hun poffertjeskraam in Breukelen aan
wezig te zijn, zodat hij aan zijn jeugdige dorpsge
noten een poffertjesbon kon uitdelen. 

Toen Kees op zaterdag 3 oktober 1903 60 jaar 
werd, ging bij veel woningen in Breukelen de vlag 
uit. Van de kinderen die op die dag door Kees gul 
werden onthaald, kreeg hij een taart, waartoe ieder 
van hen een cent had bijgedragen. Kees toonde zich 
zeer geroerd. 

Voor Breukelen werd 3 oktober - of als die 
datum op een zondag viel, de daaraan voorafgaande 

zaterdag - jaarlijks een speciale dag. Zo ook in 
1906. Ongeveer 200 leerlingen van openbare en bij
zondere scholen in Breukelen gingen op 3 oktober 
in dat jaar op kosten van Kees naar Amsterdam. 
Kort na 8 uur 's morgens vertrokken ze van het 
Breukelse station en tegen zessen in de middag 
waren ze er pas weer terug. Eerst gingen ze naar het 
Panopticum in de Amstelstraat en - het vaste pro
grammapunt - Artis. In de middag bekeek een deel 
van hen het Paleis op de Dam en bezocht een ander 
deel het Rijksmuseum. In het dorp werden ongeveer 
400 kinderen onthaald op poffertjes. 

In 1907 vierde Kees zijn "jaardag" op een be
scheidener wijze dan in 1906. 's Middags werden 
de jongste leeftijdsgroepen uit de Breukelse school
jeugd in de tuin ontvangen voor het bijwonen van 
een poppenkastvoorstelling. Via de scholen ontvin
gen ze bovendien nog ieder een poffertjesbon. De 
oudere schooljeugd kreeg, evenals in een aantal 
voorgaande jaren, een reisje naar Amsterdam aan
geboden, ditmaal met bezoeken aan Artis en het 
Panorama. Vanaf 1908 vervielen ook de laatste pu
blieke verjaardagsactiviteiten op Slangevecht. Kees 
voelde zich er niet meer toe in staat. Het reisje of 
het poffertjeseten werd voortaan, op kosten van 
Kees, volledig door de scholen geregeld. 

Het "poffertjesfonds" 
Na het overlijden van Kees Dudok de Wit maak

te de Breukelse notaris J.J. Schalij de laatste wil 
van Kees bekend. Deze was beschreven in een tes
tament van 18 augustus 1905. Daarin werd ook de 
oprichting van de Stichting L.C. Dudok de Wit's 
Fonds te Breukelen bepaald met als doel: op Kees' 
verjaardag "de in de gemeente Breukelen-Nijenrode 
schoolgaande kinderen, zoowel die van de Openba
re Lagere School als van de Bijzondere Bewaar- en 
Naaischolen, van welke godsdienstige gezindheid 
ook, een aangename feestdag te verschaffen". Over
eenkomstig het testament van Kees Dudok de Wit 
wordt tot op de dag van vandaag de schooljeugd 
van Breukelen uit "zijn" Fonds inderdaad jaarlijks 
een aangename feestdag verschaft. 

Op vrijdag 3 oktober 1913 was er voor het eerst 
na het overlijden van Kees een "schoolfeest ter eere 
van Dudok de Wit". De hoogste klassen van de la
gere scholen, in totaal 168 leerlingen, gingen naar 
Amsterdam om Artis te bezoeken, terwijl de kinde
ren van de overige klassen in Breukelen op poffers 
getrakteerd werden. 

Vanaf 1915 heeft de feestelijke traktatie ter gele
genheid van de verjaardag van wijlen de stichter 
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van het Fonds, met slechts één onderbreking 
(1944), jaarlijks plaatsgevonden, met dien verstan
de dat nog voor het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog de uitstapjes naar Amsterdam om finan
ciële redenen geheel werden stopgezet. Het Fonds 
was in de loop der jaren steeds minder koopkrachtig 
geworden, maar dankzij giften en legaten is het ge
lukt om de traditie te handhaven. 

Toen de oude Gemeente Breukelen-Nijenrode 
ophield te bestaan en opging in een nieuwe, grotere 
Gemeente B reukeien, waarvan tevens Nieuwer Ter 
Aa en vervolgens ook Kockengen deel uitmaakten, 
werden de leerlingen van de daar gevestigde basis
scholen ook in de jaarlijkse traktatie betrokken. 

In de loop van de laatste jaren is op allerlei 
manieren geprobeerd de naam van Dudok de Wit 
bekend te maken bij de Breukelse jeugd. In eerste 
instantie door over hem te vertellen als de jeugd 
weer poffertjes ging eten. De Commissie Jaarlijkse 
Herdenking L.C. Dudok de Wit wilde de jeugd ook 
meer betrekken bij die jaarlijkse herdenking. Daar
toe liet ze een beeld van Kees de Tippelaar maken 
en in het park van Boom en Bosch plaatsen, zodat 
de kinderen ook werkelijk een beeld kregen wie die 
Kees de Tippelaar nu eigenlijk was. De officiële 
onthulling vond plaats op vrijdag 4 oktober 1991. 

In 1993 was er een feestweek Dudok de Wit om 
de 150ste verjaardag van Kees te vieren, waarin 
allerlei activiteiten waren georganiseerd. Hierover 
kunt u lezen in jaargang 8 (1993), nr. 4, blz. 230 -
237 van dit tijdschrift. 

Herinneringen 
Om er achter te komen wat men nog v/eet om

trent Dudok de Wit en wat daarmee samenhangt, 
heb ik een tiental gesprekken gevoerd met oud-
Breukelaars in de leeftijd van 40 tot 93 jaar. Enkele 
opmerkelijke uitspraken zijn: 

• "Ik weet nog dat de meisjes met witte schortjes om via de 
draaibrug over het Merwedekanaal naar het Breukelse 
station gingen. Vandaar gingen we met de trein naar 
Amsterdam en verder lopend naar Artis. We hadden een 
zak pinda's voor de apen bij ons en een zak boterhammen. 
Het was een fijne dag." 

• Een mevrouw van 86 vertelde dat ze ook toen al probeer
den hun naam op het schot van de poffertjeskraam te schrij
ven. Voor de geest staat nog de grote boterberg en de hoe
veelheid poedersuiker die over de poffertjes ging. 

• "We gingen zingend hand in hand naar de poffertjeskraam" 
en op de vraag welk lied er toen gezongen werd, zong deze 
mevrouw "Er is maar ene goeie Breukelaar ...". 

• "Ik herinner me ook nog een Sinterklaasfeest dat op Nijen-
rode gehouden werd en dat door het Fonds betaald zou 
zijn" (dat laatste schijnt overigens niet juist te zijn). 

"In mijn tijd", vertelde een 40-jarige, "kreeg je ook een 
kaartje voor de zweefmolen. De zweefmolen was ook de 
enige attractie die er stond, je probeerde dan de takken van 
de bomen te raken. Later is het geheel uitgebreid met ande
re attracties." 
"Vroeger was de wandeltocht indrukwekkend. Militairen, 
politie en brandweer liepen mee. Ik weet niet of er toen ook 
lintjes waren. Het feest van Dudok de Wit hoorde er ge
woon bij." 
"Uit heel Nederland kwamen ze om in Breukelen te lopen 
en er waren veel muziekkorpsen om de mensen, oud en 
jong, in te halen." 
"Tijdens het poffertjes eten moest ik altijd niezen zodat we 
onder de poeder kwamen te zitten. Ik herinner me nog de 
lange banken en de vettige kleedjes." 
"Door het dorp reed de dorpsomroeper, die aankondigde 
dat heden de poffertjeskraam was geopend." 
"We gingen op klompen en dan lekker herrie maken op de 
houten vloeren. Dat mocht natuurlijk niet van de meester, 
die dan ook boos werd." 
"We riepen tijdens het wachten op de poffertjes heel hard: 
1, 2, 3, 4 komt er nog wat van, 5, 6, 7, 8 we wachten al zo 
lang." 
"Ik ging poffertjes eten bij Van der Steen, die toen op de 
Loswal stond, naast het meelhuis van Donselaar; dat was 
bijna het eind van het dorp." 
"We gingen met zijn tienen in een hok" [namelijk van de 
poffertjeskraam]. 
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Afb. 2. Opstel van een leerling van klas 2 van De 
Schepershoek over zijn deelname in 1977 aan de Dudok 
de Wit-wandeltocht. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 

file:///U-vT
file:///wrvd


52 

/Aft). 3. Tekening van 
de poffertjeskraam, ge
maakt door een 3de-
klas leerling van De 
Schepershoek in 1975. 
De bordjes met pof
fers staan te wachten 
op de scholieren die 
heel spoedig zullen 
komen. 

f l i p 
(fbaaf fQi . 

(• 

Ik nam ook contact op met de heer J. van Erkel, 
die van 1952 tot 1979 leiding gaf aan de openbare 
lagere school Prinses Christina (voorganger van De 
Regenboog) als h.d.s., wat de ouderen onder ons 
onmiddellijk als hoofd der school zullen invullen, 
maar dat de speelse Kees Dudok de Wit graag las 
als hoofdopzichter der schavuiten of iets dergelijks. 
Van de heer Van Erkel ontving ik ook een brief met 
opgeschreven herinneringen, waaruit ik hier graag 
een deel wil citeren: 

"De herdenking van de geboortedag van Kees, op of rond 3 
oktober, met als hoogtepunten een bezoek aan de poffertjes-
kraam van de familie Van der Steen en de schoolwandeltoch-
ten, deed de leerlingen van de basis- en kleuterscholen al 
weken van tevoren naar het feest uitzien. De leerkrachten van 
de scholen en vele ouders zetten zich in voor de organisatie en 
begeleiding van de wandeltochten op de eerste zaterdag van 
oktober: 5 km voor de leerlingen van de lagere klassen en 10 
km voor de hoogste klassen. Vlaggen, waaronder de school-
vlag, werden meegedragen. Er was muziek op de Markt, waar 
toen inmiddels al een aantal jaren het kermisvermaak een extra 
dimensie aan de feestelijkheden gaf. Ik herinner me dat het dan 
bijna altijd mooi nazomerweer was. Veel ouders vonden het 
leuk met de klas van hun kind mee te wandelen, een drankje of 
een snoepje te verzorgen, of als voorzorg een jas of mantel 
voor hun kinderen te dragen. Mocht het al eens een keer zo zijn 
dat het weer zorgelijke vooruitzichten bood, dan waren er altijd 
wel ouders die met volgeladen auto's met regenjassen tussen de 
wandelgroepen reden, o.m. langs de Kanaaldijk richting 
Nieuwer Ter Aa. Niets kon aan het plezier afbreuk doen en 
vanzelfsprekend lokte het vooruitzicht dat de kinderen na het 

volbrengen van de wandeling een herinneringsmedaille werd 
uitgereikt." 

"Vervolgens vond dan gedurende de eerste dagen van de 
volgende week, keurig per school ingedeeld en klas voor klas, 
het bezoek aan de poffertjeskraam plaats. Het was maar goed 
dat dit gebeurde in de morgen-schooltijd, als het bezoek van 
het publiek aan de kraam nog minimaal was. De kinderen 
gaven uiting aan hun enthousiasme o.m. door zo hard mogelijk 
op de tafels te roffelen en door het zingen van het bekende lied 
'Er is maar eene goeie Breukelaar en dat is Kees de Tippelaar'. 
Voor zover ik mij kan herinneren zijn er nooit nare voorvallen 
gebeurd." 

Over poffertjes eten en de Dudok de Wittocht 
weten velen nog wel het een en ander te vertellen. 
Anders wordt het, wanneer je vraagt: "Weet u nog 
iets over Dudok de Wit zelf te vertellen?" Dat le
verde antwoorden op als: "Daar werd bij ons niet 
over gesproken, want wij hoorden er niet bij, wij 
hoorden bij St. Pieter". "Dat was iemand die in een 
groot huis langs de Vecht heeft gewoond en hield 
van grapjes uithalen, bijvoorbeeld, hij sprong in het 
water en deed alsof hij verdronk. Hij riep dan 'help, 
help!'" "Dudok heeft veel geld nagelaten, waarvan 
de kinderen nu nog poffertjes eten. Hij heeft ook 
een keer van Slangevecht naar Parijs gelopen." 
Veel verder komen de meesten niet. 

Ik hoop u daarom in dit verhaal een breder beeld 
van Dudok de Wit te hebben gegeven, zodat de 
hoofdpersoon van de herdenkingen en de poffertjes-
traktatie meer voor u is gaan leven. 
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David Henriques de Castro Mozeszoon 
(1826 -1898) 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Voor het eerst vernam ik van David Henriques de 
Castro Mozeszoon toen ik mij verdiepte in het ont
staan van de Breukelse zuivelfabriek Insulinde. Be
rend Scholten, de stichter van die fabriek, had een 
hypothecaire lening lopen bij De Castro en toen 
Scholten bij herhaling in gebreke bleef aan zijn fi
nanciële verplichtingen te voldoen, liet De Castro 
de fabriek met bijbehoren in het openbaar verko
pen. Zo werd deze zuivelfabriek "de melkfabriek 
van Hoekstra".1 

Ruim een jaar later viel de naam David Henriques de 
Castro ook bij de presentatie van de biografieënbundel De 
Vechtstreek.1 Anneke van Baal vertelde toen onder meer over 
haar speurtocht naar het graf van de door haar bestudeerde 
Abraham Aboab op de joodse begraafplaats Beth Haim te 
Ouderkerk. Tussen 1865 en 1883 had De Castro op de toen 
sterk verwaarloosde begraafplaats op eigen kosten ongeveer 
6000 grafstenen die in de drassige grond waren weggezakt, 
blootgelegd, in kaart gebracht en beschreven.3 Daaronder ook 
die van Aboab en zijn vrouw. 

De derde keer trok zijn naam mijn aandacht toen het Joods 
Historisch Museum te Amsterdam in 1999 een tentoonstelling 
presenteerde over de beroemde en veelzijdige verzameling van 
David Henriques de Castro.4 Toen was mijn nieuwsgierigheid 
wel zo geprikkeld dat ik meer over deze man wilde weten. 

Korte biografie 
De Nederlandse stamvader van het relatief oude, 

voorname en welgestelde sefardische (Portugees-
joodse) geslacht Henriques de Castro was Davids 
betovergrootvader David Henriques de Castro (ca. 
1704 - 1779), die zich in elk geval vóór 1739 vanuit 
Bayonne (Frankrijk) in Amsterdam vestigde. Hij 
was koopman in wol en tabak. De door hem ge
stichte handelfïrma D.H. de Castro en Zoonen werd 
door zijn nazaten tot in de 19de eeuw voortgezet. 

Overgrootvader Mozes (1741 - 1797) was behal
ve koopman ook mohel of moël (ritueel besnijder) 
en sof er (schriftschrijver) en vervulde binnen de 
Portugees-joodse gemeente verschillende functies. 
Tussen 1773 en 1779 verrichtte hij, volgens een 
bewaard gebleven besnijdenisregister {Registre das 
Circonciçôes), 525 besnijdenissen in Haarlem, 
Maarssen, Vreeland en Londen. Grootvader heette 
eveneens Mozes (1741 - 1797), evenals de vader. 

David Henriques de Castro Mzn werd op 22 
januari 1826 in Amsterdam geboren, als tweede 
zoon van Mozes Henriques de Castro (1803 - 1848) 
enEstherTeixeiradeMattos(1803 - 1863). Wegens 
een zwakke gezondheid brak hij zijn opleiding aan 
de Latijnse school (het latere Barlaeus gymnasium) 
vroegtijdig af. Vervolgens kreeg hij les aan huis in 
wiskunde en klassieke talen; Spaans en Portugees 
leerde hij zichzelf. 

In 1850 (2 jaar na het overlijden van zijn vader, 
van wie hij een fors kapitaal erfde) trouwde David 
met jonkvrouwe Sara Lopes Suasso de Pinto (1822 
- 1892). Zij woonden in een groot Amsterdams 
herenhuis, Nieuwe Herengracht 93, en kregen vijf 
kinderen. Zijn welstand stelde hem in staat veel tijd 
te besteden aan zijn liefhebberijen, in het bijzonder 
de studie van de Portugees-joodse geschiedenis. In 
1863 liet ook zijn moeder hem een groot fortuin na. 
Toen David Henriques de Castro op 10 oktober 
1898 aan de gevolgen van een longontsteking over
leed, beliep zijn vermogen ongeveer ƒ 800 000,- (in 
de waarde van nu circa ƒ 20 miljoen). Hij werd op 
14 oktober ter aarde besteld op "zijn" begraafplaats 
in Ouderkerk.5 

De Castro's verzameling 
De basis voor de beroemde bibliotheek van Da

vid Henriques de Castro werd gelegd door hebraica, 
judaica en niet-joodse werken uit de nalatenschap 
van zijn oom, de letterkundige Aron Henriques de 
Mesquita Jr (1783 - 1854). Door aankoop van met 
name zeldzame of unieke geschriften groeide deze 
bibliotheek uit tot de belangrijkste particuliere jood
se collectie. Ook verzamelde hij topografische pren
ten en tekeningen, in het bijzonder van Amsterdam, 
waardevolle voorwerpen en munten en penningen. 
In zijn latere jaren verzamelde hij ook foto's. 

Opmerkelijk is dat De Castro geen maatregelen trof om zijn 
waardevolle bezit na zijn dood bijeen te houden. In zijn testa
ment noch in zijn bewaard gebleven brieven besteedde hij ook 
maar één woord aan de toekomst van zijn verzameling. Ook 
zijn erfgenamen hielden de collectie niet intact. In april-mei 
1899 werd ze, samen met andere nagelaten bezittingen, in het 
openbaar geveild, waardoor de verzameling wijd en zijd ver-
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spreid raakte.5 (In 1913 viel in Breukelen de [anderssoortige] 
verzameling van L.C. Dudok de Wit op overeenkomstige wijze 
uiteen.) 

Onderzoeker van de geschiedenis der Por
tugese joden 

Na zijn huwelijk was David Henriques de Castro 
vooral actief binnen de Portugees-joodse gemeente, 
onder meer als parnas (bestuurder van de gemeen
te) en lid van de kerkenraad. Hij was ook bestuur
der van de Amsterdamse afdeling van de Maat
schappij tot Nut der Israëlieten in Nederland en 
van de Portugees-joodse armenschool en zette zich 
in voor verschillende filantropische projecten. Heel 
veel tijd ging op in zijn studie van de Portugees-
joodse geschiedenis. Hij had veel contacten met an
dere Nederlandse en buitenlandse beoefenaars van 
de joodse wetenschap. In 1875 publiceerde hij zijn 
boek De Synagoge der Portugeesch-Israëlietische 
Gemeente te Amsterdam; de synagoge vierde toen 
zijn tweede eeuwfeest.5 

Een presentexemplaar van dit werk zond hij aan de koning 
van Portugal. Vanwege De Castro's bijdrage aan de geschied
schrijving over de Portugese joden benoemde de koning de 
joodse De Castro daarop tot ridder in de orde van Onze Lieve 
Vrouwe van de Onbevlekte Ontvangenis van Villa Viçosa ! 

In 1883 verscheen De Castro's boek over de grafstenen op 
de Portugees-joodse begraafplaats Beth Haim te Ouderkerk aan 
de Amstel.3 Hij was de eerste die het belang van deze rustplaats 
als historisch monument onderkende. Een kleine honderd graf
zerken liet hij op zijn kosten restaureren. Circa zeventig zerken 
liet hij fotograferen, wat eveneens een kostbare onderneming 
was, want de fotografie was in die tijd nog een tamelijk nieuw 
medium en de loodzware marmeren dekstenen moesten, om het 
reliëf goed op de foto te krijgen, eerst rechtop worden gezet.5 

Afb. 1. David Henri
ques de Castro Mzn 
als jonge man, ge
portretteerd door zijn 
broer, de schilder Ga
briel Haim Henriques 
de Castro (1838 -
1897). Olieverfschil
derij (Collectie Joods 
Historisch Museum). 

Mede-oprichter Oudheidkundig Genoot
schap 

In 1858 leende De Castro vijf kostbare oude ma
nuscripten uit voor de in Amsterdam te houden 
Tentoonstelling van voorwerpen uit vroegeren tijd. 
In datzelfde jaar werden hij en 46 andere vooraan
staande kunstenaars, letterkundigen, historici, ban
kiers en boekhandelaren door de tentoonstellings
commissie uitgenodigd een oudheidkundig genoot
schap op te richten. Zo ontstond het (Koninklijk) 
Oudheidkundig Genootschap, de eerste landelijke 
vereniging die zich inzette voor het behoud van Ne
derlands cultureel erfgoed. De Castro deed mee en 
schonk dit K.O.G. diverse voorwerpen.4 

Gedenkteken 
Nog in 1898, het jaar van zijn overlijden, werd 

bij het graf van David Henriques de Castro in Ou
derkerk een ongeveer 3 meter hoge hardstenen ge
denkzuil geplaatst. Deze was vervaardigd door de 
kunstenaar Joseph Mendes da Costa (1863 - 1939). 
Op de marmeren plaat aan de voorzijde van deze 
zuil werd de volgende tekst aangebracht: "Dit 
gedenkteeken werd opgericht door vrienden en 
vereerders van wijlen David van Mozes Henriques 
de Castro Z.G. ter herinnering aan de belangrijke 
werken door hem op deze begraafplaats tot stand 
gebracht met het doel de nagedachtenis der beroem
de mannen der Portugeesch-Israelitische Gemeente 
te Amsterdam voor het nageslacht te bewaren." e 

Noten 

1 A.A. Manten, 1996. De melkfabriek van Hoekstra te Breu
kelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
11, nr. 3, blz. 97-111. 

2 A.A. van Baal-de Vries et al. (Red.), 1997. Utrechtse Bio
grafieën - De Vechtstreek. Uitgave SPOU, Utrecht, 207 blz. 
Daarin A.A. van Baal-de Vries en F. Vogelzang, Abraham 
Aboab (ca. 1596 - 1664), koopman en grondlegger van de 
joodse gemeente in Maarssen, blz. 11-16. 

3 D. Henriques de Castro, 1883. Keur van grafsteenen op de 
Nederl.-Portug.-Israël. Begraafplaats te Ouderkerk aan den 
Amstel met beschrijving en biographische aanteekeningen. 
Leiden. 

4 Anoniem, 1999. Onder de hamer. loods Historisch Muse
um Museumkrant, jaargang 8, nr. 2, blz. 1, 3, 5. 

5 Julie-Marthe Cohen, 1999. Onder de hamer. De veelzijdige 
verzameling van David Henriques de Castro (1826 - 1898). 
Uitgave Joods Historisch Museum, Amsterdam, 40 blz. 

6 L.A. Vega, 1994. Het Beth Haim van Ouderkerk. Uitgave 
van de Stichting tot instandhouding en onderhoud van his
torische Joodse begraafplaatsen in Nederland, Ouderkerk 
aan de Amstel, 3de uitgebreide druk, 72 blz., daarin in het 
bijzonder blz. 60. Abusievelijk staat op het monument Ao 
1899. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



55 

De moord op de Breukelse herbergier 
Cornells Arisz Bosch, 1687 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

In een artikel over onder meer "Het Huys te Key-
serrijck" van Van Es,1 waarin ook sprake is van De 
Croon, een herberg gelegen op de plek waar nu 
Taveerne De Danne is gevestigd, komt de volgende 
alinea voor: "Judickje had vier dochters en twee 
zoons, die in 1686 haar bezittingen erfden. Herberg 
De Croon werd toen voor de helft het eigendom van 
de derde dochter, Gerrigje Dirksen de Witt, die op 
26 augustus 1688 als weduwe van Cornelis Arisz 
Bosch trouwde met Jan Jansz van der Horst." 

Die Cornelis Arisz Bosch was geen natuurlijke 
dood gestorven. Dat blijkt uit een artikel dat is 
verschenen in het Bulletin Kasteel Amerongen,2 

waarvan de inhoud ook voor ons in Breukelen van 
belang is. Het berust echter op onderzoek, gedaan 
in het Archief Dorpsgerechten Amerongen (in 
Het Utrechts Archief) en het Oud Archief van de 
Gemeente Amerongen, bronnen waar men voor het 
achterhalen van de Breukelse geschiedenis niet di
rect aan denkt. 

In deze studie is te lezen dat de genoemde 
Cornelis Arisz Bosch, herbergier van De Keysers-
kroon in het dorp Breukelen, op 30 maart 1687 
overleed aan de messteken die hij in de avond van 
de vorige dag in zijn herberg had opgelopen. Bij die 
gebeurtenis in de herberg waren verscheidene getui
gen aanwezig, die hadden gezien dat hun dorpsge
noot Jan Gertsen (Gerritsz) Spijcker de herbergier 
met een mes verwondde. Toen Jan op 31 maart 
hoorde dat de waard aan de gevolgen van de mes
steken was overleden, nam hij direct de benen. 

Het verdere verloop van de rechtsgang heb ik, 
met toestemming van de redactie van het Bulletin 
Kasteel Amerongen, aan bovengenoemd artikel ont
leend. 

De arrestatie van Jan Spijcker 
De droeve gebeurtenis die zich in Breukelen had 

voltrokken, werd spoedig in de hele omgeving be
kend. Zeker is dat men ook in de zuidoosthoek van 
de provincie Utrecht snel van de zaak op de hoogte 
was, want al op 1 april 1687 vernam het gerecht 
van Amerongen dat de verdachte Jan Spijcker toen 

in Amerongen logeerde, in de herberg van Jan van 
Os. Op last van de Heer van Amerongen (die toen
tertijd de hoge rechtsmacht bezat; iets wat slechts 
weinig gerechtsheren vergund was) werd hij de vol
gende dag door de drost (de hoogste gerechtsambte
naar van de Heerlijkheid Amerongen) gearresteerd 
en gevangen gezet in het raadhuis. Voor de zeker
heid werd hij daar door twee dienaars van de drost 
permanent bewaakt. 

Het vooronderzoek 
Het was vervolgens belangrijk dat deze moord

zaak zonder procedure- en vormfouten werd aange
pakt. Omdat het misdrijf in de gerechtsheerlijkheid 
Breukelen-Nijenrode was gepleegd, viel de zaak of
ficieel onder de jurisdictie van het Hof van Utrecht. 
Dat behandelde voor, onder meer, het Breukelse 
gebied alle zaken die tot zware straffen zouden kun
nen leiden, want hier had geen enkele gerechtsheer 
hoge rechtsmacht. Daarom werd de Amerongse 
drost de volgende dag (3 april, een zondag!) al naar 
de stad Utrecht gestuurd om naar de zaak te infor
meren. Daar bleek het Hof intussen al een onder
zoek te hebben ingesteld. Direct nadat men had 
kennisgenomen van de formele aangifte, was op 31 
maart een onderzoeksteam met de schuit naar Breu
kelen gevaren. Dat team bestond uit de drie leden 
van het Hof van Utrecht: François van Bergen 
(Raadordinaris), mr. Willem Schade (Procureur-
generaal) en Willem Vastrick (Substituut-officier), 
en uit twee medici: doctor Henrick van Wou en 
chirurgijn Johan van Oostrum. Zij hadden in Breu
kelen getuigenverklaringen opgenomen en een lijk
schouwingsrapport opgesteld. 

Het Hof van Utrecht stelde zich soepel op. Na 
het aanhoren van de drost bleek het Hof, bij monde 
van de Procureur-generaal, bereid de in hun bezit 
zijnde stukken aan het Amerongse gerecht ter be
schikking te stellen mits dit een officieel schriftelijk 
verzoek daartoe zou indienen. Dezelfde dag nog 
kreeg de secretaris van het gerecht van Amerongen 
de opdracht dit verzoek te schrijven met daarin een 
belofte tot wederdienst. 
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De ondervraging van de verdachte 
De dag daarna was het hele gerecht van Ame-

rongen aanwezig bij de ondervraging van de ver
dachte en het horen van de getuigen meester Come-
lis (barbier) en Jan Gerts (kleermaker). De schoen
maker Jan Gertsen Spijcker (die verklaarde 36 à 37 
jaar oud te zijn) bekende dat hij die bewuste dag 
van 's ochtends negen uur tot 's avonds in de 
herberg van Cornelis Arisz Bosch was geweest. Hij 
had er toen ruzie gekregen met een jongen en was 
daarom door de waard buiten de deur gezet. Maar 
's avonds werd hij door ene Jan Decker weer in De 
Croon binnengelaten. Hij gaf toe dat hij een mes in 
z'n zak gevonden had en daarmee de hospes (her
bergier) had verwond. Dat hij hem van boven naar 
beneden in 't gezicht gesneden had en daarna in het 
lichaam gestoken, verklaarde Jan Spijcker zich niet 
meer te herinneren. Wel gaf hij toe in de avond van 
31 maart uit Breukelen vertrokken te zijn, toen hij 
te horen had gekregen dat de hospes de vorige dag 
aan zijn verwondingen overleden was. Verder be
kende Jan 4 à 6 maanden geleden ook al eens buiten 
de deur gezet te zijn en bovendien zo'n 8 à 9 jaar 
geleden in Harmeien bij een gevecht iemand "den 
beek opgesneden" te hebben. Daarvoor was hij te 
Utrecht in hechtenis genomen, maar volgens hem 
was hij toen onschuldig, want hij had hij niets ge
daan, hoewel hij bij het gevecht aanwezig was ge
weest. Hij was toen namelijk dronken. 

De volgende dag, 5 april 1687, waren de "infor-
matien" uit Utrecht te Amerongen aangekomen. 
Hierbij zaten ook getuigenverklaringen van de Breu-
kelse chirurgijn Cornelis van Woudenberch (33 jaar 
oud), Jan Gertsen van Soest (38 jaar) en Griet Jans 
(46 jaar), evenals het lijkschouwingsrapport waarin 
verklaard werd dat de herbergier aan een wond in 
de borst was gestorven. Op grond van deze "infor-
matien" werd Jan Spijcker opnieuw ondervraagd. 
Nu gaf hij ook toe dat de getuigen Cornelis en Jan 
toen inderdaad in de herberg aanwezig waren en dat 
hij als een beest tekeer was gegaan. Hij had herber
gier Bosch uitgemaakt voor dief en hem ervan be
schuldigd dat hij "twee voor één" schreef (con
sumpties dubbel op de rekening zette). Verder had 
hij gevloekt en de waard bedreigd. Ook nadat hij 
voor een derde maal buiten de deur was gezet, 
kwam Jan weer terug naar binnen gelopen, had hij 
1 schelling voor z'n gelag betaald en was hij gaan 
zitten. Dat hij opnieuw was gaan schelden en 
vloeken, wist Jan Spijcker niet meer. Wel dat de 
waard naar hém was toegevlogen en niet hij naar de 
waard. En dat Bosch hém had aangevallen met een 

ontbloot mes in plaats van andersom. Daarna was 
de waard in het binnenkamertje verdwenen, waar 
hij schreeuwde dat hij gewond was. Dat Jan ook ge
probeerd had om chirurgijn Woudenberch te steken, 
was hem eveneens ontschoten. Tenslotte bekende 
Jan nog wel na afloop het mes aan boer Cornelis 
Keesen, wonende te Corsdijk,3 beneden Breukelen, 
gegeven te hebben. Deze bekentenissen van Jan 
Spijcker werden "buiten pijn en banden" gedaan, 
dus niet onder tortuur. Foltering op de pijnbank was 
in deze zaak ook niet nodig, want er waren genoeg 
ooggetuigen. 

De eis van de drost 
Op 6 april kwam het Amerongse gerecht op

nieuw voor deze zaak bijeen. Ditmaal om de eis 
van drossaard (= drost) Johan Wilbrenninck aan te 
horen. Wegens manslag met een mes op de herber
gier Cornelis Arissen Bosch op 29 maart 1687 in de 
Keyserskroon te Breukelen begaan, werd tegen Jan 
Spijcker de doodstraf met het zwaard en een amen-
de (schadevergoeding) van ƒ 80 , - (plus de kosten 
van het proces) geëist. De zwaarte van de eis was 
ook beïnvloed door "de geschiedenis van vuilig
heden van de verdachte en het feit dat hij al eens te 
Utrecht ten exempel (= tot voorbeeld) gegijzeld was 
geweest". 

Rechtskundig advies 
In deze belangrijke zaak besloot het gerecht 

(uiteraard) ook een advies van rechtsgeleerden te 
halen. De officiële opdracht daartoe staat te lezen in 
het "Boek van Politie" (= de resolutiën van het 
gerecht van Amerongen), deel 1, folio 111. Slechts 
twee dagen later, op 8 april 1687, was dat rechts
kundig advies al binnen. De Utrechtse advocaten 
Van Cleef en Schagen adviseerden de doodstraf met 
het zwaard. Zij voerden daarvoor de navolgende 
onderbouwing aan: 
(1) Op grond van getuigenverklaringen en de afge
legde bekentenis achtten zij bewezen dat de herber
gier ongewapend was en geen aanleiding had ge
geven. Hierop stond de doodstraf. 
(2) De Breukelse chirurgijn en de latere lijkschou
wing gaven aan dat de meswond de doodsoorzaak 
was, dus moet dit als waar/bewezen aangenomen 
worden. 
(3) De doodstraf met het zwaard is de "gewone" 
doodstraf voor zo'n daad. 
(4) Ook de goddelijke wetten eisen deze straf. 

Bij elk van deze vier punten werd verwezen naar 
de precieze plaatsen in juridische verhandelingen en 
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boeken, plakkaten, ordonnanties (bijvoorbeeld Or-
donnantien der stad Utrecht, rubriek van Doodt-
slagers, artikel 2) en uiteraard de Bijbel waarop 
deze steunden. 

De Heer van Amerongen werd door het Ame-
rongse gerecht direct op de hoogte gesteld van dit 
advies. 

Het vonnis van de schepenbank 
Nadat de Heer van Amerongen zijn goedkeuring 

had uitgesproken over dit advies, sprak de schepen
bank op 9 april het vonnis uit. Dit luidde dat de ge
vangene gebracht zou worden naar de plaats waar 
men gewoon was "capitale justitie te doen" (= een 
doodstraf te voltrekken), om aldaar op het schavot 
in het openbaar met het zwaard geëxecuteerd te 
worden tot de dood er op volgde. Een vonnis dat, na 
persoonlijk ondertekend te zijn door de gerechts-
leden, opnieuw ter beoordeling aan de Heer van 
Amerongen werd voorgelegd. Deze bekrachtigde 
het nu officieel door aan de secretaris de opdracht te 
geven dit vonnis nogmaals te ondertekenen, nu uit 
naam van de Heer van Amerongen. 

De terechtstelling 
Het ten uitvoering brengen van de executie werd 

in twee dagen door de drossaard geregeld. Toen 
hij op 10 april de opdracht ontving, had hij al wat 
voorwerk verricht, want op de 7de was hij al met 
de Amerongse burgemeester Van den Honert naar 
de stad Utrecht geweest om met de scherprechter 
(beul) te praten. Bij het definitief worden van het 
vonnis werden er direct twee brieven weggestuurd. 
Eén naar de schout van Utrecht met het verzoek de 
beul en zijn twee dienaars toestemming te verlenen 
op 12 april naar Amerongen te gaan voor de execu
tie van Jan Spijcker, en één naar de beul met de 
mededeling dat toestemming was aangevraagd en 
dat hij en z'n dienaars dinsdagochtend 12 april met 
de wagen gehaald zouden worden zodat ze op tijd 
in Amerongen konden arriveren. 

Maandag 11 april werd de gevangene door de 
drost de dood aangezegd en werd de wagen alvast 
naar Utrecht gestuurd. Tenslotte kreeg timmerman 
Gerrit van Garderen de opdracht in één dag het 
schavot en de kist te maken. 

Op 12 april om 10.00 uur arriveerde de Utrecht
se scherprechter met zijn twee assistenten in Ame
rongen. Nadat de dorpschirurgijn het haar van de 
gevangene had geknipt, werd "... eijndelijck ... 
d'executie nae driemael t klockje vant Raethuijs een 
quartier urs na den anderen geluijt hebbende 

volbracht". Daarop bedankte de chirurgijn van 
Breukelen uit naam van zijn hele gemeente de drost 
en het gerecht voor "... t goede soo na ziel als 
na lichaem aen de patient bewesen ..." en verzocht 
hem te mogen begraven, wat toegestaan werd (zoals 
gebruikelijk was in het geval van een onthoofding). 

De kosten van de rechtsgang 
Hoewel het proces tegen Jan Spijcker er een was 

dat volgens de extra-ordinaire procedure werd ge
voerd en daarom zeer snel verliep, was het toch ook 
een duur proces. Een executie bracht hoge kosten 
met zich mee, in dit geval ƒ 183,-. Voor een groot 
deel waren deze veroorzaakt door het hoge salaris 
( ƒ 60,- voor een onthoofding) dat aan de scherp
rechter moest worden betaald. 

Het gerecht nam alle arrestatie- en detentiekos-
ten voor zijn rekening, evenals die voor het rechts
geleerde advies en voor het timmermanswerk, totaal 
79 gulden en 16 stuivers. De overige kosten, te 
zamen 103 gulden en 4 stuivers, hadden betrekking 
op de scherprechter (behalve zijn salaris ook nog de 
kosten van zijn vervoer en verteringen) en de ver
teringen van de drost zelf. Daarvan betaalde de 
Heer van Amerongen, bij besluit van de Vrouwe 
van Amerongen, 51 gulden; dat had hij er voor over 
om zijn bevoegdheid de hoge heerlijkheid uit te 
oefenen eens duidelijk te demonstreren, want zo'n 
gelegenheid deed zich aldaar weinig voor. Het ove
rige geld moest de drost, conform de eis van het 
gerecht en als te doen gebruikelijk, maar proberen 
te verhalen op de nalatenschap van de veroordeelde. 

Twee weken nadat in Breukelen-Nijenrode in 
een ongetwijfeld geruchtmakende affaire (in deze 
gerechtsheerlijkheid woonden toen in totaal slechts 
ongeveer 700 mensen) een herbergier dodelijk ver
wond werd, was aldus na een voortvarend en toch 
degelijk uitgevoerd proces in Amerongen de dader 
geëxecuteerd. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 8, nr. 1, blz. 33 - 45, in het bijzonder blz. 35. 

2 Marie-Louise Pierson, 1995. De zaak Jan Spijcker (1687). 
Bulletin Kasteel Amerongen, herfstnr., blz. 8 - 13. 

3 Kortrijk? Namen werden in die tijd meestal opgeschreven 
naar wat een klerk meende te horen. De geografische 
kennis van de omgeving van Breukelen zal toen in 
Amerongen mogelijk niet groot zijn geweest. 
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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (5) 

Geertruid van Ruwiel begün 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Jonkvrouwe Geertruid Loefsdr van Ruwiel was een 
dochter van Loef Arnoldsz van Ruwiel. Haar vader 
was een zoon van Arnold Loef, die kasteel- en ge
rechtsheer van Ruwiel was tot 1227 en een broer 
van Gijsbert I, die in dat jaar opvolgde als heer van 
Ruwiel. Geertruid had door haar afkomst nog deel 
in het Ruwielse familiebezit. Zo had zij in 1290 nog 
een bedrag van 70 pond zilver te vorderen van de 
erfgenamen en testamentaris van haar neef Gijsbert 
II van Ruwiel, de overleden kasteelheer van Ru
wiel. Ze gaf daaraan een bijzondere bestemming 
(zie ook Afbeelding 1). 

De inning ervan, op vreedzame wijze uit te voe
ren, legde zij in handen van de commandeur en 
broeders van het Duitsche Huis bij Utrecht, die het 
geld onherroepelijk zouden mogen behouden. Zo
lang Geertmid leefde, zouden zij de daarop verdien
de rente echter aan haar moeten uitkeren. 

Daarna evenwel moesten kapitaal en rente voor 
drie doeleinden worden gebruikt: (1) voor haar be
grafenis bij het Duitsche Huis, (2) voor het zielen
heil van haar en haar voorouders door het vieren 
van haar jaargetijde, en (3) de jaarlijkse besteding 
van één pond uit dat door haar nagelaten fonds voor 

Ie Geertrud, beghine, haren Loves dochter van Ruele, ridders, orconde ende do tewetene alle den/ 
ghenen de desen brief seilen syn ofte horen, dat ie de seventich pont, di mi her Ghisebrecht/ van 
Ruele, ridder, mijn neve, sculdich was ende sijn erfnamen ende sijn testamentire noch sculdich/ sijn, 
hebbe ghegheven ende gheve in rechter alemosen sonder enegherhande wederropinge omme 
za/licheyt minre zilen ende minre vorvaren den commeldure ende den broederen van den Dutsgen-
hus/ bi Utrecht met suiker vorwarden, dat si de seventich pont in seilen winnen/ sonder archeyt, alse 
si eerst moghen, ende leggen ane erve ende, wat vanden erve cornet,/ mi seilen gheven alle iare, alse 
lange alse ie leve, sonder alrehande archeyt, ende/ na minre doet so sel dat vorghenomede goet ende 
rente bi den Dutsgenhus, dat vor ghe/sproken is, vrilike ende ewelike bliven; maersi seilen mi bi hem 
graven ten Dutsgenhuse/ temelike ende eerlike op hares selves cost, alse ie ghecoren hebbe, ende in 
allen minen iarich/tiden mijns begangennisse hebben ende den broederen een pont te petantien van 
desen vorghe/nomeden goede gheven, ewelike alle iare in minen iarichtiden. Op dat dit stade/ ende 
vaste blive, so hebbe ie desen brief doen beseghelen met haren Stevens seghele, des/ Doemdekens, 
ende haren Willaems, des priors van sente Poule van Utrecht, ende voren/ Hildewares, abbedissen 
van Oudewijck, minre susteren, want ie selve gheen seghel hebbe./ Ende wi Doemdeken, prior ende 
abbedisse vorghenomet orconden, dat wi dese/ vorghenomede zake hebben ghesien ende ghehoert 
ende onse seghelen an desen brief ghehangen/ dor bede wille der vorghenomeder Geertruden in den 
jare ons Heren, alse men scrivet/dusent tvehondert ende neghentich iare, in sente Pontianes daghe. 

Afb. 1. Transcriptie van een zwaar gehavende oorkonde d.d. 14 januari 1290, waarbij de begijn Geertruid Loefsdr van 
Ruwiel een bedrag van zeventig pond schenkt aan het Duitsche Huis te Utrecht om daaruit haar begrafenis en het op
dragen van zielenmissen in het Duitsche Huis te bekostigen (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht, inv. nr. 407). Het origineel is voorzien van drie uithangende zegels: een ovaal zegel van de Domdeken, een be
trekkelijk klein, enigszins aangetast zegel van de prior van Sint-Paulus en een zegel van royaal formaat (met een Maria 
met kind) van de abdis van Oudwijk te Utrecht. 
Bij het maken van deze transcriptie is mede gebruik gemaakt van een oudere transcriptie, welke is opgenomen in J.J. de 
Geer tot Oudegein, 1871. Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balei van Utrecht, 2 delen. Kemink en Zoon, Utrecht, 
onder nr. 278. Vermoedelijk heeft De Geer ook gebruik gemaakt van oudere afschriften, maar hij gaf daarvoor geen ver
antwoording. 
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een uitdeling op haar jaargetijde van een portie lek
ker eten en drinken aan de broeders van het Duit-
sche Huis. Het jaargetijde was de jaarlijks met een 
requiemmis te herdenken sterfdag van een overle
dene. Terwijl in de heidense traditie de geboortedag 
van een overledene werd herdacht, zagen de chris
tenen de sterfdag als de geboorte tot eeuwig leven. 

De keus van Geertruid duidt er op dat ook aan 
het eind van de 13de eeuw het geslacht Van Ruwiel 
zich nog nauw betrokken voelde bij de Ridderlijke 
Duitsche Orde te Utrecht. Vrijwel zeker waren 
Geertruids ooms Gijsbert I en Gerard van Ruwiel, 
die beiden ridderbroeders van de Duitsche Orde 
waren,1 bij het Duitsche Huis begraven. Mogelijk 
had dat aldaar geleid tot een soort familiegraf van 
het geslacht Van Ruwiel. 

Geertruid was begijn 
De begijnenbeweging vond haar oorsprong in 

een nieuw religieus elan dat zich in de 12de eeuw 
vooral onder West-Europese vrouwen begon te 
uiten. Het werd gevoed door de politiek van de pau
sen Gregorius VII (1073 - 1085) en Innocentais III 
(1198 - 1215). Kenmerkend was de drang om terug 
te keren naar armoede, evangelische zuiverheid en 
een dieper godsdienstig leven. Die ontwikkeling 
leidde niet alleen tot een toeneming van het aantal 
vrouwenkloosters, maar ook tot een ni et-kloosterlij
ke beweging.2 

Deze geestelijke stroming begon in Brabant en 
langs de Rijn in Duitsland, waar vrouwen hun leven 
wijdden aan God zonder zich uit de wereld terug te 
trekken. Begijnen, zo noemden tijdgenoten hen, en 
deze benaming namen zij zelf in de loop van de 
13de eeuw over. Voor vrouwen van eenvoudige af
komst was het begijnenleven de enige manier om 
hun religieuze idealen te verwezenlijken, want veel 
vrouwenkloosters stonden alleen open voor adellij
ke vrouwen (een aantal andere liet zowel vrouwen 
uit de adel als uit het patriciaat toe). Maar onder de 
begijnen kwamen ook heel wat vrouwen voor die, 
gelet op hun afkomst, best in een klooster terecht 
gekund hadden, als zij dat gewild zouden hebben. 
Dat geeft aan dat het begijnenleven een eigen aan
trekkingskracht gehad moet hebben. Was het niet 
deugdzamer vroom en kuis te leven midden in de 
wereld dan veilig weggestopt achter kloostermu
ren? 3 Door een bijzonder zedige kleding, het stipt 
bijwonen der kerkelijke diensten en het vermijden 
van wereldse aangelegenheden toonden zij hun as
piraties naar volmaaktheid. 

In de loop van de 13de eeuw ontstonden - naast 

de individueel of in informele groepjes levende be
gijnen - geïnstitutionaliseerde samenlevingsvormen: 
het begijnhof en het begijnhuis of begijnenconvent. 

Begijnhoven kwamen in de Lage Landen in het 
begin vrijwel uitsluitend voor in het graafschap 
Vlaanderen en een deel van het hertogdom Brabant. 
Het graafschap Holland en Zeeland en het bisdom 
Utrecht volgden veel later.3 De stad Utrecht kreeg 
in 1282 een groot begijnhof, gelegen tussen Singel, 
Plompetorengracht en Voorstraat. In dat hof woon
de Geertruid. Typerend voor deze gemeenschap van 
vrome "juffrouwen" was dat zij geplaatst stond 
onder de leiding van een "meestersche" (magistra), 
die gold als een burgerlijke instelling, waarop de 
stedelijke overheid en niet (zoals in het geval van 
een klooster) het kerkelijk gezag toezicht hield. 

Leefwijze van de begijnen 
De begijnen uit vooraanstaande families behiel

den hun eigen bezit, omdat zij niet, zoals de kloos
terlingen, een belofte van armoede aflegden. Veel 
andere begijnen waren verplicht een broodverdien-
ste te zoeken, omdat zij niet rijk genoeg waren om 
van hun bezit te leven. Vooral verschillende takken 
van de textielnijverheid leverden hun een kostwin-
ning. Er was echter vaak een ruime mate van soli
dariteit onder de begijnen. Daarnaast kwam er door 
allerlei vrome giften een kapitaaltje voor bijstand 
aan arme begijnen en de bestrijding van gemeen
schappelijke onkosten. 

De statuten van het begijnhof voorzagen wel in 
geloften van kuisheid en gehoorzaamheid. Contac
ten met mannen, ook met priesters, met familie
leden en bekenden waren aan strenge voorschriften 
gebonden. Mannen mochten ze enkel ontvangen in 
aanwezigheid van een of meer andere begijnen en 
dan nog met openstaande deur. 

In de loop der tijd ontwikkelde zich onder diver
se groepen begijnen een mystiek rond de Christus
figuur. Hij was voor die vrouwen geen ver, abstract 
persoon, maar een levend wezen, wiens bestaan zij 
deelden en met wie zij zich voortdurend onderhiel
den. De 'bruidsmystiek' van Hadewijch (midden 
13de eeuw), tot uiting komend in haar tot Christus 
gerichte diep-religieuze minneliederen, was daarvan 
een treffend voorbeeld.3 

Individueel karakter van laatste wilsbe
schikkingen 

Hoewel de Middeleeuwse mens tijdens zijn of 
haar leven opgenomen was in allerlei sociale ver
banden, met familie, vrienden en lot- en geloofsge-
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noten, was het vertrek uit het leven een volstrekt in
dividuele aangelegenheid. Een sterfkamer was een 
openbare plaats, maar toch werden verwanten en 
vrienden vreemden bij het drama dat zich daar af
speelde. Partijen bij dat drama waren de stervende, 
de hemelse rechter, de duivelse aanklager en de 
heiligen als verdedigers. De stervende moest zelf 
waarborgen stellen voor zijn of haar zaligheid door 
middel van rechtsgeldige geschriften en geld. Daar
onder vielen testamentaire regelingen, die een soort 
contract voor de eeuwige zaligheid vormden. Hij of 
zij kon in deze alleen op zichzelf rekenen en moest 
dwingend de laatste wil opleggen aan erfgenamen, 
convent of kerk.4 Zij waren ook in het geval van 
Geertruid van Ruwiel geen partij in de voorzienin
gen die de erflaatster trof voor haar zielenrust en de 
keuze van haar graf. 

Nadere toelichtingen op de oorkonde 
De oorkonde biedt ons een interessant inkijkje 

op haar wereldbeeld. Geertruid liet vastleggen dat 
het geld en de rente daarover voor eeuwig ter be
schikking zouden staan van het Duitsche Huis, dat 
de zielenmis op haar jaargetijde voor eeuwig elk 
jaar zou worden opgedragen, en dat ze er vast op 
aan meende te kunnen dat van de inhoud van haar 
brief nooit zou worden afgeweken. De mensen 
dachten in die tijd dat de samenleving zoals zij die 
kenden min of meer op dezelfde wijze altijd zou 
blijven voortbestaan. Grote maatschappelijke veran
deringen konden ze zich niet voorstellen. 

Om aan de brief authenticiteit en blijvende gel
digheid te geven, liet Geertruid deze bezegelen door 
de Domdeken Steven, de prior van de Abdij van 
Sint-Paulus, en haar zuster vrouwe Hildewan, die 
abdis was van de Abdij Oudwijk. Zelf beschikte zij 
niet over een zegel. 

De aanwezige deken van het Kapittel van de 
Dom was Stephanus van Schalkwijk, die deze func
tie vervulde van 1289 tot zijn overlijden op 11 sep
tember 1295.5 

De Benedictijner Abdij van Sint-Paulus werd in 
1005 door de blind geworden Utrechtse bisschop 
Ansfried gesticht op de zogeheten Heilige Berg bij 
Amersfoort. Bisschop Bernold liet deze abdij al in 
het midden van de 11de eeuw overbrengen naar de 
stad Utrecht, waar zij werd gevestigd ten zuiden 
van de Dom in de Korte Nieuwstraat, achter de hui
zen aan de westzijde van de Nieuwgracht. De Abdij 
Oudwijk in Utrecht was een vrouwenklooster voor 
nonnen uit adellijke families. Het lag bij het latere 
Wilhelminapark en het gelijknamige huizenblok. 

De dagtekening van Geertruids oorkonde is de 
feestdag van de heilige Pontianus. Deze was bis
schop van Rome van 230 tot 235 en stierf als marte
laar in ballingschap. In het aartsbisdom Keulen, en 
dus ook in het bisdom Utrecht, werd deze heilige op 
14 januari herdacht. Dat was echter niet overal in 
Europa het geval; volgens de Italianen Gordini en 
Carpano valt de feestdag van Sint-Pontianus op 19 
november.6 Later werd 19 november in Noord- en 
Midden-Europa de Sint-Elisabethsdag, hier te lande 
vooral bekend geworden door de Sint-Elisabeths-
vloed, een verzamelnaam voor drie stormvloeden 
(1404, 1421, 1424), die alle drie op of rond 19 no
vember plaats vonden en de Vlaamse en Nederland
se kustgebieden destructief teisterden. 

Begijnenbeweging overleefde alleen in de 
Nederlanden 

In het overgrote deel van West-Europa bleef de 
begijnenbeweging tot de Middeleeuwen beperkt. De 
mystiek in de kringen der begijnen leidde tot stro
mingen die door het hoge kerkelijke gezag als ket
ters werden aangemerkt. Paus Clemens V (1305-
1314) verbood in 1311 zelfs het voortbestaan der 
begijnenverenigingen. Verschillende hoven werden 
verbeurd verklaard. In Duitsland verdwenen de 
hoven mettertijd. In Frankrijk genoten de begijnen 
niet langer de steun van de vorsten; ook daar stier
ven zij uit. Paus Johannes XXII (1316 - 1334) be
vestigde in 1317 de veroordeling van 1311. Hij 
maakte in 1318 echter een uitzondering voor de 
rechtgelovige begijnen uit de Lage Landen. Alleen 
in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zou de 
begijnenbeweging blijven voortbestaan!2 

Noten 

1 A.A. Manten, 1999. Uit de archievenrijkdom van de Rid
derlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (3). Gijsbert I 
van Ruwiel, de oudste ridderbroeder van het Duitsche Huis 
waarvan we de naam nog weten. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 90 - 92. 

2 L. van Buyten, 1973. Begijnen en begijnhoven. Spiegel 
Historiael, jaargang 8, nr. 10, blz. 532 - 541, 575. 

3 F.W.J. Koorn, 1983. De graven van Holland en Zeeland en 
de begijnenbeweging. Spiegel Historiael, jaargang 18, nr. 9, 
blz. 438 - 443, 484 - 485. 

4 Ph. Ariës, 1970. Het ontstaan van het moderne familiesenti
ment. Spiegel Historiael, jaargang 5, nr.12, blz. 673 - 679, 
703, in het bijzonder blz. 675. 

5 Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht, inv. nr. 191, fol. 57. 

6 G.D. Gordini en C.M. Carpano, 1968. Ponziano. In: Biblio-
theca Sanctorum, deel 10, blz. 1013 - 1015. 
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Bestemmingsplan Centrum Breukelen 
De Historische Kring Breukelen is door het Breukelse 
gemeentebestuur uitgenodigd deel te nemen aan het 
vooroverleg over het Bestemmingsplan Centrum Breuke
len. In december 1999 kregen we gelegenheid te reage
ren op het voorontwerp Bestemmingsplan Centrum 
Breukelen d.d. september 1999 met Plankaart d.d. juni 
1999 en de bijbehorende herziene, niet gedateerde versie 
van het Beeldkwaliteitsplan. 

Hieronder volgt een beknopte versie van de namens 
de Historische Kring Breukelen op 30 december 1999 in
gediende reactie. 

Wij begonnen onze brief met de opmerking dat we 
veel waardering hebben voor de manier waarop de plan
vorming thans plaatsvindt en het vele goede dat er in de 
ons voorgelegde stukken te lezen valt. Wij deden dat, 
omdat in een commentaar uiteraard vooral wordt stil
gestaan bij de zaken waar we het minder of niet mee 
eens zijn. 

Centrum moet vooral als één geheel worden ge
zien 

In het Beeldkwaliteitsplan wordt veel aandacht gege
ven aan de differentiatie binnen het Centrumgebied in 
functie en identiteit en wordt bijna onmiddellijk overge
gaan tot het onderscheiden van deelgebieden. Te weinig 
wordt naar ons gevoelen nog beklemtoond dat het klein
schalige Centrumgebied als geheel vooral als één geheel 
moet worden beschouwd, ontwikkeld en beleefd. We lie
ten daarom weten het op prijs te stellen als het gemeente
bestuur zou willen uitgaan van duidelijke voorwaarden 
voor het totale Centrumgebied, die in het hele verdere 
Bestemmingsplan doorwerken. We bepleitten dat daarin 
zaken worden opgenomen zoals: 
- Traditionele bouw in goede verhoudingen. 
- Uiterste terughoudendheid inzake grote bouwmassa's 

(zie verder onder "Entrees") en platte daken. 
- Gebruik van traditionele bouwmaterialen (dus bijv. 

geen beton en betonpannen, grote marmerplaten, glas
wanden, zink). 

- Een hoge belevingswaarde van het hele gebied voor 
zowel inwoners als bezoekers (waarbij deze laatsten 
worden uitgenodigd tot een verlenging van hun ver
blijfsduur). 

- Geen contrasten tussen de deelgebieden. 
- Geen scherpe afbakening met de gebieden net buiten 

het Centrum. 
Bij herhaling schrijft het gemeentebestuur over de 

uitstraling die van het Centrum of van een weg door het 
Centrum mag worden verwacht. Een duidelijke definitie 
van die "uitstraling" geeft hij echter niet en dat vinden 
we een groot gemis. We vrezen namelijk dat de opstel
lers van de stukken vaak meer aan een stedelijk gebied 
dan aan een specifiek eigen dorpskarakter hebben ge
dacht. Wij kiezen duidelijk voor het laatste en voor een 

versterking daarvan. Mensen willen vooral in een dorp 
wonen of er als stedeling op bezoek gaan, omdat het daar 
nu juist anders is dan in de stad. Breukelen is bovendien 
echt een dorp, al vele eeuwen lang, en moet dat vooral 
ook blijven. 

Entrees 
Dat bij "het binnenkomen" via de Straatweg aan de 

noordkant geen duidelijke entree in de bebouwde kern 
aanwezig is (zoals in het Beeldkwaliteitsplan nog steeds 
met enige teleurstelling wordt vastgesteld), is een voor
beeld van stedelijk denken. Een onopvallende entree is 
nu juist typisch dorps. Daaraan mag beslist geen afbreuk 
worden gedaan door het realiseren van zogenoemde 
"majeure bebouwing", dus het op die plek laten verrijzen 
van een of meer grote, hoge gebouwen. Het binnen
komen in een dorp moet niet "goed voelbaar" zijn of 
worden gemaakt, maar dient vloeiend te zijn. Een boer
derij aan de rand, waar het dorp "tegenaan" is gegroeid 
(zie de volgende paragraaf in dit commentaar), is daaren
tegen wel heel karakteristiek. 

Ook voor het benadrukken van de "overgang van bui
ten naar binnen" bij de Brandweergarage zijn we erg hui
verig. De ervaring met het rijksgebouwencomplex aan de 
Dannestraat en de realisatie van enige complexen 
"majeure bebouwing" dicht ten noorden van het Centrum 
hebben ons geleerd dat een grootschalige bouwmassa 
binnen een klein dorpscentrum erg zal detoneren. Grote 
bouwmassa's moeten in de toekomst dus worden verme
den, en als ze absoluut onvermijdelijk zijn, in hun 
uitwendige vormgeving naar vermogen als kleinschalig 
worden "gecamoufleerd". 

Wij verzochten het gemeentebestuur in het Bestem
mingsplan eveneens voorschriften op te nemen om te 
voorkomen dat de ene ongewenste bebouwing vervangen 
wordt door een andere. Deze bescherming dient onder 
meer ook te gelden voor het gebied bij de Brandweer-
garage/Dannestraat. 

Punt tussen Herenstraat en Straatweg 
In het Beeldkwaliteitsplan wordt de "noordelijke en

tree" van het dorp tot een groter dynamisch gebied gere
kend, d.w.z. dat er structurele veranderingen mogelijk 
zijn om de kwaliteit te verbeteren. Wij achten dit in ieder 
geval onjuist voor de panden Herenstraat 39 en 41, die 
zeer waardevol en beeldbepalend zijn. Het zomerhuis 
van de voormalige boerderij De Eendracht en het dok-
tershuis van omstreeks 1930 (naar ontwerp van de Breu
kelse architect Vlug) worden in de Cultuurhistorische 
Effectenrapportage (CHER) dan ook aangeduid als 
"structuur intact, bebouwing waardevol". Wij vroegen 
het gemeentebestuur daarom het zomerhuis, het dokters-
huis en het oostelijk deel van Herenstraat 37 buiten het 
dynamische gebied te houden. Daardoor zou dit nog in 
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belangrijke mate aanwezige of herkenbare deel van de 
historische boerderij De Eendracht (waaraan ook een 
wijk en een straat nog herinneren) na een restauratie 
behouden kunnen blijven. 

Goothoogten en kappen 
Een vrijstelling voor een hogere goothoogte, die het 

Bestemmingsplan op diverse plekken mogelijk wil 
maken, achten wij in de noordpunt tussen Herenstraat en 
Straatweg volstrekt ongewenst. De mogelijkheid tot vrij
stelling voor een hogere goothoogte dient naar onze me
ning ook te vervallen voor een strook van 10 meter langs 
de Herenstraat tussen de huisnummers 3 en 15. De hoog
te van de nieuwe oostgevel van Albert Heijn dient im
mers de monumentale en historisch waardevolle bebou
wing aan de oostzijde van de Herenstraat te respecteren. 
Voor de westzijde van de Dannestraat, met name vanaf 
de toegang Brouwerij tot aan de Dannegracht, is de mo
gelijkheid tot vrijstelling hogere goothoogte eveneens 
zeer ongewenst vanwege de daar aanwezige historische 
bebouwing aan de oostkant. Voorkomen moet ook wor
den dat het doorgaande smalle straatbeeld van Danne-
straat-Herenstraat onevenwichtig wordt; hoge goten zijn 
daar bovendien in strijd met het historische straatbeeld. 

Wij zijn beslist geen voorstander van platte daken in 
het Hazeslingergebied. In ieder geval menen wij dat in 
die omgeving langs de Straatweg kappen verplicht 
moeten zijn. Er staat daar nu nog nergens een gebouw 
met een plat dak. 

Omgeving Dorpskerk 
We blijven bezorgd over de toekomst van de oude 

winkelpanden aan de oostkant van de Straatweg tegen
over het Kerkplein. Ze behoren met het rijksmonument 
Straatweg 120 tot eenzelfde blok historische woningen 
met monumentale waarde. De panden zijn zo beeldbepa
lend en historisch waardevol (ook volgens de CHER) dat 
een restauratie gewenst is. Ze zijn ten onrechte niet be
schreven in het Beeldkwaliteitsplan. 

De panden aan de Stationsweg (l'Escargot/Het State 
Wapen en hofstede De Poel met bibliotheek en muziek
school) zouden eveneens in het Beeldkwaliteitsplan na
der beschreven moeten worden. Ze zijn immers zeer 
waardevol als respectievelijk rijksmonument en potenti
eel gemeentelijk monument (zie ook de CHER). 

Markt 
Voor de Markt en directe omgeving bepleiten wij 

waar mogelijk behoud en versterking van het karakter als 
marktplein in plaats van een dominante inrichting als 
parkeerplaats; evenmin is een relatief saaie "mono
cultuur" als bankplein ("Beursplein") wenselijk. Het 
pand Markt 2a, waarin de oude contouren van een markt-
café met kaaswaag nog zo duidelijk herkenbaar zijn, 
dient beslist behouden te blijven en liefst zelfs naar een 
markanter uiterlijk te worden teruggerestaureerd; mis
schien wil een van de relatief vele horeca-ondernemers 

van de Kerkbrink daar wel heen verhuizen als de huidige 
gebruiker van Markt 2a iets nieuws (elders in de ge
meente) wil. Waarom plaatst de Gemeente niet rondom 
elk van de vier op de Markt staande platanen een zit
bank, om het plein wat meer allure te geven? Een open
baar toilet (eventueel met muntautomaat) aan de rand 
van het plein verdient eveneens overweging. Verder zou 
het gemeentelijke mededelingenbord (nu nabij de ingang 
van park Boom en Bosch) naar de Marktrand kunnen 
worden verplaatst (hogere attentiewaarde). 

Lindeboom 
Wat een lindeboom op de Kerkbrink betreft wezen 

wij op het voornemen van Staatsbosbeheer om elke ge
meente in de provincie Utrecht een 4 meter hoge 
koningslinde aan te bieden. Dat is een oer-Nederlandse 
boom die hier op een traditionele plek, de vroegere 
Plaats tegenover het Regthuys, goed zou passen. Vroeger 
kwamen daar onder een grote lindeboom de stemgerech
tigde mannen bijeen om dorpszaken te bespreken en het 
Regthuys heeft een tijdlang zelfs De Lindeboom geheten. 
Een boomloze oosthelft van de Kerkbrink lijkt ons saai. 

Stegen 
We onderschrijven graag wat in het Beeldkwaliteits

plan staat over stegen en stoepen, namelijk dat "de fijn
heid van het weefsel moet worden behouden en ver
sterkt". Een opwaardering van de stegen zou bovendien 
voor voetgangers een nieuwe mogelijkheid scheppen om 
het drukke verkeer in de Brugstraat te ontwijken. We be
groeten tevens de opmerking in het Beeldkwaliteitsplan 
om de stegen namen te geven en pleiten daarbij voor het 
kiezen van echt Breukelse namen. Zeker de oude naam 
Watersteeg verdient officiële erkenning. Desgewenst 
doen wij het gemeentebestuur graag ook suggesties voor 
verdere namen. 

Overige opmerkingen 
In het Bestemmingsplan zouden we erg graag zien 

opgenomen dat bij vrijstellingen waarbij cultuurhistori
sche waarden in het geding zijn, de Gemeentelijke Mo
numentencommissie vooraf advies zal worden gevraagd. 

Het is ons onduidelijk welke criteria zullen gelden bij 
het verlenen door B&W van al de op grond van het Be
stemmingsplan mogelijke vrijstellingen. Daarover moet 
vooraf helderheid worden geboden. 

De algemene vrijstellingsbevoegdheid, waarbij B&W 
tot maximaal 10% mogen afwijken van de maten in het 
Bestemmingsplan, vinden we te royaal (in hoogte is dat 
60 tot 80 centimeter). Masten voor het ontvangen en 
zenden van radio- en televisiesignalen tot maximaal 15 
meter hoog passen niet in het Centrumgebied. 

De eis van een aaneengesloten winkellint in de 
Herenstraat vinden we wat ver gaan. In een dorpse situa
tie mag er best ook hier en daar een woonhuis tussen 
staan. 
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Mededelingen van het bestuur 
HKB-voorjaarsvergadering op 5 april 2000 

De voorjaars-ledenvergadering 2000 van de HKB zal 
plaatsvinden op woensdag 5 april 2000, 19.30 uur, in het 
Parochiehuis te Breukelen. Deze begint, als gebruikelijk, 
met een korte huishoudelijke vergadering (goedkeuring 
jaarverslagen, bestuursverkiezing e.d.). Evenals vorig jaar 
zullen de jaarverslagen van secretaris en penningmeester 
niet volledig worden voorgelezen; ze liggen ter inzage op 
de HKB-werkbijeenkomsten in het souterrain van Boom 
en Bosch op de dinsdagavonden en kunnen ook worden 
opgevraagd bij de secretaris. 

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte (vermoede
lijk omstreeks 20.00 uur) volgt een voordracht door ons 
mede-HKB-lid de heer A.J.A.M. Lisman over de buiten
plaats VreedenHoff bij Nieuwersluis (het huis met het 
mooiste hek van Nederland). Dit buitenhuis is 250 jaar 
oud; op 30 juni 1749 werd de eerste steen gelegd. De hui
dige eigenaar woont er inmiddels 25 jaar en bracht on
langs zijn nauwe band met zijn huis op indrukwekkende 
wijze tot uiting in zijn boek De Buitenplaats Vreeden
Hoff aan de Vecht (Uitgeverij Verloren, Hilversum, prijs 
in de boekhandel ƒ 70,-). Zowel de bouwgeschiedenis en 
de tuinaanleg als de bewoners zullen op 5 april worden 
besproken. HKB-leden hebben gratis toegang tot deze bij
eenkomst; niet-leden betalen een entreeprijs van ƒ5,-. 

Periodiek aftreden van HKB-bestuursleden 
In de huishoudelijke vergadering op 5 april a.s. zijn de 

bestuursleden B. Barelds, J.G. Bokma en HJ. van Es re
glementair aan de beurt van aftreden. Alle drie aftredenden 
zijn opnieuw verkiesbaar en worden door het bestuur met 
genoegen gekandideerd. Volgens de Statuten kunnen de 
leden voor elk van deze bestuursposten een tegenkandidaat 
stellen, via een door ten minste tien Kringleden onderte
kend schrijven aan het HKB-bestuur (p/a mw. C. van 
Diggelen-Lindhoud). Daarbij moet een verklaring van de 
kandidaat zijn gevoegd dat hij of zij met de voordracht in
stemt. Een bestuurstermijn duurt drie jaar. 

HKB-excursie naar Sterreschans 
Met veel genoegen kunnen we aankondigen dat op za

terdag 20 mei een HKB-excursie plaatsvindt naar de parti
culier bewoonde en onlangs prachtig gerestaureerde bui
tenplaats Sterreschans te Nieuwersluis. Maximaal kunnen 
25 personen mee. Daarom is deelname uitsluitend voor
behouden aan leden van onze Kring. Intekenen op deze 
excursie kan alleen bij ons bestuurslid mw. Marjo van 
Dijk-Witjas vanaf woensdag 29 maart. De deelnameprijs 
is ƒ 5,-. Uw aanmelding is pas definitief nadat uw beta
ling bij de HKB is ontvangen. Kaartjes kunnen worden 
afgehaald bij mw. Van Dijk, op de dinsdagse HKB-werk-
avonden en in de pauze of na afloop van de HKB-voor
jaarsvergadering op 5 april. 

Kraamvrouwen en -heren gezocht 
Op zaterdag 20 mei 2000 zal op de Kerkbrink te Breu

kelen in de open lucht van 10.00 tot 15.00 uur een Ver-
enigingenmarkt worden gehouden, waar allerlei instellin
gen zich aan het grote publiek kunnen presenteren. Onze 
Kring zal hieraan deelnemen. Een bezoek aan deze markt 
bevelen we graag in uw aandacht aan. 

Verder zal de HKB ook dit jaar weer met een kraam 
aanwezig zijn op de jaarmarkten in Breukelen (19 juni) en 
Kockengen (21 augustus). 

Hebt u zin om bij een of meer van deze gelegenheden 
een paar uur in onze marktkraam te staan, dan is mw. 
Van Dijk dankbaar voor een telefoontje van u. 

Gemeente-archief Breukelen 
Sinds enige tijd is de heer Drs. J. Berghoef uit Utrecht 

archivaris van het Streekarchief Vecht en Venen. De ge
meentelijke archieven van Breukelen vallen onder zijn 
zorg, evenals die van Maarssen, Maartensdijk, Loenen, 
Abcoude en De Ronde Venen. Door de gedecentraliseerde 
huisvesting van het streekarchief is de heer Berghoef één 
dag per week op Boom en Bosch in Breukelen aanwezig. 
Momenteel is dat de donderdag. 

Coördinator archeologie 
Het HKB-bestuur is verheugd dat het weer iemand be

reid gevonden heeft om voor onze vereniging op te treden 
als coördinator archeologie. Dat is de heer H. Boele, Een-
drachtlaan 77, 3621 DE Breukelen, tel. 261089. Alles 
wat te maken heeft met het bodemarchief in onze ge
meente kan bij hem worden aangemeld, van plannen tot 
vondsten. Zonodig legt hij contact voor u met de provin
ciaal archeoloog of met anderen, binnen of buiten de HKB. 

Gedenktekens Breukelen en Kockengen 
Tot grote vreugde van de initiatiefnemers tot de ge

denktekens, uit HKB en Vereniging Veteranen Breukelen, 
stelde de gemeenteraad van Breukelen zich op 21 decem
ber 1999 unaniem achter het plan. 

De gedenktekens, te maken door de Breukelse kunste
nares mw. Gerthy Baars, hebben betrekking op een stuk 
geschiedenis, dat voor Nederland weliswaar in 1940 begon 
maar dat tot ver in de toekomst doorloopt. We moeten 
ons realiseren dat de strijd voor vrede, vrijheid en demo
cratie eigenlijk nooit eindigt. Het is dus heel belangrijk 
dat mensen er voortdurend van doordrongen worden dat de 
omstandigheden waaronder wij, gelukkig, mogen leven, 
niet iets vanzelfsprekends zijn (daarom moeten de herden
kingstekens ook midden in de plaatselijke samenlevingen 
staan). We moeten ons er voor blijven inspannen dat ont
sporingen voortaan achterwege blijven. Als we niet alert 
zijn, kan wat gebeurd is, zo weer gebeuren. We kunnen 
mensen die het hoogste offer brachten en die we dankbaar 
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in de herinnering willen houden, niet beter eren dan door 
in de samenleving van vandaag ervoor te ijveren dat het 
voorbeeld dat zij gesteld hebben niet vergeefs is geweest. 

De volgende personen komen in aanmerking voor 
vermelding op de gedenktekens: 

Breukelen (inbegrepen Nieuwer Ter Aa): 
- D. Slotboom, militair, 10-5-1940, Dubbeldam 
- J. (Jan) Scheenhart, militair, 2-3-1942, Ned. Oost-lndië 
- S. van Zuiden, gedeporteerd (joods), 1-10-1942, Auschwitz 
- A.P. Lamme, dwangarbeider, 28-3-1943, Duitsland 
- S. van Zuiden-Rozevelt, gedeporteerd (joodse), 27-8-1943, 

Auschwitz 
- J. (Johan) Scheenhart, militair, 22-9-1943, Birma 
- D. van Barneveld, luchtaanval, 28-6-1944, Frankrijk 
- J.J. Platenkamp, onderduiker, 9-9-1944, Breukelen 
- R.J. van Calveen, dwangarbeider, 17-9-1944, Duitsland 
- D. Kruiswijk, luchtaanval, 6-2-1945, Wezep 
- Ch. J. Maltby, oorlogsvlieger, 25-3-1945, Breukelen 
- E.M. Jaarsma, verzetsman, 5-5-1945, Westbroek 
- H.C. Manten, verzetsman, 5-5-1945, Westbroek 
- A. van Weerdenburg, dijkwacht, 5-5-1945, Oukoop 
- G. van Doornik, verzetsman, 9-5-1945, Duitsland 
- A.F. Krikke, verzetsleider, 23-5-1945, Duitsland 
- J. Verhoef, militair, 28-1-1948, Ned. Oost-lndië 
- G.J. van Barneveld, militair, 4-12-1980, Libanon 

Kockengen: 
- O Gootjes, verzetsman, 28-3-1945, Melk (Mauthausen) 
- J. Swaanswijk, verzetsman, 3-4-1945, Kamp Amersfoort 
- G. Ch. Whittaker, oorlogsvlieger, 27-4-1945, Portengen 
- H. Brunt, verzetsman, 5-5-1945, Kockengen 
- M. Oosterom, militair, 30-9-1947, Ned. Oost-lndië 

Als u meent dat dit overzicht niet geheel volledig is of 
een onjuistheid bevat, wilt u dat dan a.u.b. melden aan 
Arie A. Manten, Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen, tel. 
262253 (HKB), of Johan Bakker, Griftenstein 2, 3621 
XK Breukelen, tel. 263180 (VVB). 

De gedenktekens kosten veel geld en de begroting is nog 
lang niet sluitend. Een stimulerende bijdrage op bank
rekening 3046.58.537 t.n.v. HKB /V VB -monumenten 
bij de Rabobank te Breukelen is daarom zeer welkom! 

In Breukelen behouden van de Kortrijkse molen 
De Breukelse gemeenteraad onderschreef in november 

1999 unaniem het standpunt van het College van B&W, 
dat de molen moet blijven waar hij nu staat en niet moet 
worden verplaatst naar de oever van de Haarrijnse Plas. 

De voorstanders van verplaatsing bleven ook actief. 
De provincie Utrecht en de Gemeente Vleuten-De Meern 
stelden elk tegen het eind van 1999 als bijdrage in de ver
plaatsingskosten ƒ 100 000,- beschikbaar. De Stichting 
De Utrechtse Molens verhoogde in die tijd de raming van 
die verhuizing tot in totaal ruim ƒ 650 000,-. Naar het 
inzicht van de HKB zal dat bedrag eerder dicht bij het 
dubbele komen te liggen. Met het graven van de Haar
rijnse Plas, een project van enkele jaren, is inmiddels be
gonnen, hoewel de Gemeente Vleuten-De Meern nog niet 
alle benodigde gronden heeft kunnen aankopen (onder 
meer is nog geen "minnelijke overeenstemming" bereikt 
met de eigenaar van kasteel De Haar). 

Rijkswaterstaat heeft eind 1999 heel veel houtopstan
den nabij de Kortrijkse molen tot op circa 2 meter hoogte 
afgezet en ook de populierenrij langs de A2 gekapt. De 
molen is daardoor van een zeer groot deel van de wind-
belemmerende beplanting bevrijd. 

Ledenaantal Historische Kring Breukelen 
Het is een goede gewoonte om u in het eerste num

mer van elke tijdschriftjaargang te informeren over de 
omvang van onze vereniging. Dat doen we met genoe
gen, want 1999 was voor onze Kring een goed jaar. Tot 
de groei droegen vooral bij de constant hoge kwaliteit van 
ons tijdschrift, de aandacht van de HKB voor het monu
mentenbeleid en, aan het slot van het jaar, het thema
nummer Breukelen en omgeving tussen 1000 en 2000. 
Aan het eind van 1999 had de HKB 824 betalende leden 
(tegenover 787 aan het eind van 1998), waarvan er 710 
(86,2 %) binnen de Gemeente Breukelen woonden. Boven
dien hadden we 15 (15) ruillidmaatschappen en 15 (14) 
betaalde abonnementen op ons tijdschrift (ter vergelijking 
zijn tussen haakjes de cijfers over 1998 toegevoegd). De 
gewone drukoplage van ons tijdschrift in 1999 bedroeg 
850 exemplaren (millenniumnummer 1200 ex.). 

Na de gebruikelijke afboekingen (overlijden, opzeggen, 
wanbetaling) en bijboekingen (reeds genoteerde nieuwe 
leden m.i.v. 1 januari 2000) per 31 december 1999, start
te de nieuwe ledenlijst voor het jaar 2000 met 806 beta
lende leden (1 januari 1998: 762). Onder de leden per eind 
1999 waren 593 (572) mannen, 222 (207) vrouwen en 9 
(8) onpersoonlijke leden (scholen, instellingen, bedrijven). 

De geografische verdeling van het ledenbestand was: 

Breukelen-Centrum + Noord 390 
Breukelen zuid van de oprit naar de hoge brug 78 
Breukelen oost van de Vecht (Zandpad - Scheendijk) 33 
Breukelen west van het Amsterdam-Rijnkanaal 29 
Nieuwer Ter Aa (incl. Oukoop) 38 
Kockengen (incl. Portengen, Spengen, Laag-Nieuwkoop) 142 
Breukeleveen 6 
Buurgemeenten (excl. Breukeleveen) 47 
Overige delen van de provincie Utrecht 21 
Nederland buiten de provincie Utrecht 38 
Buitenland 2 

(381) = 47,3 % 
(70) = 9,5 % 
(33) = 4,0 % 
(29) = 3,5 % 
(38) = 4 ,6% 

(119) = 17,2 % 
(8) = 0,7 % 

(51) = 5,7 % 
(19) = 2,6 % 
(37) = 4,6 % 
(2) = 0,3 % 
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Cadeau-lidmaatschap van de Historische Kring Breukelen 
prijs per jaar: ƒ 35,00 / € 16,00 (inbegrepen Tijdschrift en Archeologische Kroniek) 
(wij doen er dan gratis een exemplaar bij van het themanummer Hoe oud is Breukelen?). 

Oudere jaargangen van het Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
prijs per jaargang: jaargang 1 ƒ 8,00/€ 3,65 (zonder nummer 1) 

jaargang 2 - 3 ƒ 12,00/€ 5,50 
jaargang4-6 / 1 6 , 0 0 / € 7,30 
jaargang7-9 ƒ20 ,00 /€ 9,10 
jaargang 10-11 ƒ 25,00/€ 11,40 
jaargang 12-14 ƒ 32,50 / € 14,80 

van de jaargangen 2, 4, 8, 10, 13 en 14 is nog maar een heel klein aantal aanwezig. 

Losse nummers uit de oudere jaargangen 
prijs per nummer: jaargang 1-3 ƒ 3,50 / € 1,60 

jaargang4-6 ƒ 5,00/€2,30 
jaargang7-9 ƒ 6,00/€2,80 
jaargang 10-11 ƒ 8,00/€3,65 
jaargang 12-14 ƒ 10,00 / € 4,50 (HKB-leden) 

ƒ 12,50/€5,70 (niet-leden) 

niet meer los leverbaar: jrg. 1 nrs. 1 en 3, jrg. 2 nr. 2, jrg. 4 nr. 1, jrg. 8 nrs. 1 en 4, jrg. 10 nrs. 1 en 2, jrg. 13 nr. 2, jrg. 14 nrs. 1 en 3. 

Boeken uit de Historische Reeks Breukelen 

Een veelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de Wit I Kees de Tippelaar 11843 -1913 
door Arie A. Manten en Ties Verkuil Sr 
Prijs voor HKB-leden ƒ 37,50 / € 17,00, voor niet-leden ƒ 49,50 / € 22,50. 
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen 
door HJ. van Es 
Prijs voor HKB-leden ƒ 37,50 / € 17,00, voor niet-leden ƒ 49,50 / € 22,50. 

"Historisch Breukelen " : mapje met zes prentbriefkaarten 

Vegtvliet - Vecht en Dam - Het enige nog bestaande duifhuis in de Vechtstreek - De 
Rozenvilla - beeld van Leonard Corneille Dudok de Wit (1843 - 1913), bijgenaamd 
Kees de Tippelaar, in het park van Boom en Bosch - poffertjeskraam van Van der 
Steen. Prijs ƒ 6,00 / € 2,80 per mapje (los per stuk ƒ 1,25 / € 0,55). 

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

of tijdens de wekelijkse werkavond van de HKB in het souterrain van Boom en Bosch 
(dinsdagavond tussen 19.30 en 22.00 uur). 

Afbeelding op de voorkant van het omslag: In ons gebied vormen vooral het landschap en de 
agrarische sector verbindende schakels tussen het jaar 1000 en het jaar 2000. De tekening gemaakt 
door de fijnschilder R. Büsse (Noorden, Z-H), toont de Botersloot en de Boterwal, tussen Oud Aa 
en de Bosdijk (op de achtergrond), zoals die er het grootste deel van deze duizend jaar bijgelegen 
zullen hebben. Een boer heeft zijn praam met vaatjes boter even afgemeerd om een praatje te 
maken met een collega te paard. 
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