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Kockengen, filmdorp van Nederland 
Wout Hoogendoorn 

Ooievaarsbek 34, 3621 TG Breukelen 

"We hebben wel vierhonderd dorpen afgereden", 
zegt producer Henk Bos. "Van Niehoven in Noord-
Groningen tot Valkenburg in Limburg; we zijn het 
hele land afgeweest. Om te beginnen zoek je een 
bepaalde sfeer en bovendien moet je een beetje 
ruimte hebben voor de camera. Maar ga eens 
kijken: overal staat wel een moderne bank net naast 
de kerk, of er loopt een autoweg doorheen, je wordt 
er gek van. Het heeft maanden geduurd voor we 
Kockengen vonden." 

"Het was voor ons een rot-ervaring te ontdekken 
hoeveel oude kernen zijn verprutst. Het is bijna niet 
meer mogelijk het verleden in Nederland te ver
filmen. De oude kern van Kockengen was echt een 
uitzondering." 

Aldus filmproducent Henk Bos in het Utrechts 
Nieuwsblad van 30 augustus 1979 en De Brug van 
26 oktober 1979. Henk Bos deed bovenstaande uit
spraken tijdens de opnamen voor de speelfilm "Laat 
de dokter maar schuiven". Deze opnamen werden 
in september en oktober 1979 in Kockengen ge
maakt. Regisseur Nicolai van der Heijde zorgde er
voor dat tijdens de verfilming van het gelijknamige 
boek van Toon Kortooms Kockengen wekenlang 
min of meer op z'n kop stond, en er sprake was 
van Kockengen - Filmdorp. Temeer omdat diverse 
Kockenezen als figurant in de film meespeelden. 
Maar het is niet alleen deze film die Kockengen de 
titel Filmdorp verschaft. Reeds tweemaal eerder was 
het schilderachtige dorp en omgeving het decor 
voor een bioscoopfilm. Amerikaanse filmploegen 
hadden al in 1959 en 1970 Kockengen ontdekt. In 
beide films - "De hond van Vlaanderen" en "De 
kleine ark" - speelde de buurtschap Spengen een 
belangrijke rol. 

De hond van Vlaanderen, 1959 
In 1959 werden, voor zover ik weet, voor de 

eerste keer in Kockengen filmopnamen gemaakt. In 
juni van dat jaar trok 's morgens vroeg een kara
vaan auto's en bussen met mensen en materiaal 
Spengen binnen, om te beginnen met de opnamen 
voor de film "The dog of Flanders". De Ameri
kaanse filmmaatschappij 20th Century Fox had 
eerder toestemming gekregen van het gemeente

bestuur om hier opnamen te maken. Het terrein van 
veehouder A. de Boer (Spengen 13; nu woont hier, 
in een geheel nieuw pand, de familie Groen) was 
als locatie uitgekozen. De Boer gaf royaal toe
stemming en ging vervolgens aan het hooien. Toen 
hij later terugkwam van zijn werk, was land en erf 
veranderd in een compleet filmcircus. Twee trailers 
met filmapparatuur waren zijn weiland ingereden, 
overal camera's en mensen. De opnamen duurden 
enkele dagen en elke dag werd weer een buslading 
figuranten aangevoerd: mensen uit de stad die zich 
voor ƒ 15,— per dag hadden laten ronselen. Deze 
mensen moesten, voor de film, op klompen lopen 
en aangezien ze daar niet zo bedreven in waren, 
moest er nogal eens een scène overgedaan worden. 
Het was voor veehouder A. de Boer wel even een 
omschakeling met al die activiteiten op zijn terrein. 
Soms kon hij zijn eigen erf niet op en moest hij 
eerst toestemming vragen aan de filmbazen. Maar 
hij was ook wel vereerd dat beroemde Neder
landers, zoals John Soer, Lex Goudsmit en Hans 
Tiemeyer bij hem te gast waren. Met de Ameri
kaanse filmhelden als de 11-jarige Dave Ladd, zoon 
van de fameuze Allen Ladd, en de opzienbarende 
Schot, Donald Chrisp, was het Spengen van De 
Boer enige dagen het centrum van de (film)wereld. 
Ook was er natuurlijk veel publieke belangstelling 
voor het Hollywood-gebeuren in Spengen. De 
politie had de handen vol om alles in het smalle 
Spengen in goede banen te leiden, maar alles ver
liep in een gemoedelijke sfeer. De politie had zelfs 
nog tijd om de camera-verrichtingen te bekijken. 

Vooral de hoofdrolspeler, de hond, trok veel 
aandacht. Het goed gedresseerde dier deed alles wat 
gevraagd werd. Hij liep en kroop kreupel door het 
gras, met een pijnlijk vertrokken bek, of maakte 
vreugdesprongen, al naar gelang wat de filmbazen 
van hem verlangden. Ook in het dorp en bij de 
Kockengense molen van Brandhorst werden op
namen gemaakt. De molen was uren in bedrijf voor 
een paar minuten film waarbij iemand geraakt 
moest worden door de dol gedraaide wieken. Voor
al voor de vele figuranten was al dat wachten in het 
natte gras niet altijd een pretje. Maar "Voor vijftien 
gulden per dag kunnen ze mij hier de hele week 
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laten zitten, daar heb ik graag een nat achterste voor 
over", aldus een van hen. 

Behalve het optreden van Cor van den Broek en 
Willem Fokker met paarden en wagens waren er 
geen figurantenrollen voor de Kockengense bevol
king weggelegd. Van de opnamen in het dorp weet 
ik alleen iets van een scène met een hondenkar en 
kinderen die melk verkochten; dit speelde zich af 
op de Korte Kerkweg. De hondenkar kwam later bij 
de molen ook in beeld. Ook in de Nieuwstraat werd 
gefilmd: middenin de zomer creëerde men met 
behulp van een windmachine en kunstsneeuw een 
ware sneeuwstorm. Een door paarden getrokken rij
tuig maakte het beeld compleet. 

Spengen weer even in Amerikaanse handen 
In de zomer van 1970 was Kockengen voor de 

tweede keer even Hollywood. Ditmaal betrof het 
opnamen voor de Amerikaanse speelfilm "The little 
arch"; een verfilming van het boek van de Neder
lands-Amerikaanse auteur Jan den Hartog, "De 
kleine ark". De film ging over de verschrikkingen 

van de watersnoodramp van februari 1953 in Zee
land. Het verhaal: Twee door de dominee geadop
teerde weeskinderen vluchtten tijdens de ramp in de 
klokkentoren van de dorpskerk. De kinderen bouw
den voor zichzelf en hun huisdieren - een hond, een 
kat, een haan en een konijntje - een kleine ark. Het 
lukte aanvankelijk en ze werden door het stijgende 
water meegevoerd, maar aangevaren door de woon
boot van mevrouw Van Ooi. De kinderen werden 
gered en beleefden verscheidene avonturen. Later 
werden ze opgepikt door de kapitein van een Urker 
kotter en afgeleverd in Amsterdam. De kinderen 
vluchtten, bang om in een weeshuis gestopt te wor
den, en bereikten na veel omzwervingen en avon
turen hun eigen dorp weer, waar ze door hun even
eens geredde pleegouders weer liefdevol ontvangen 
werden. De Amerikaanse producent van de film, 
CBS, stond onder leiding van Robert Radnitz en 
regisseur J. Clark. In de hoofdrollen speelden de 
Amerikanen Theodore Bikkel, de kapitein/schipper 
van de UK 516; Philip Freme (11 jaar) als Jan 
Brink en Genevieve Ambas (10 jaar) als Adinda, de 

Afb. 1. Het met veel zorg als 
filmdecor opgezette kerkje in 
Spengen maakt een erg trieste 
indruk. De storm en het water 
hebben hun sporen achtergelaten; 
de overstromingsramp in Zeeland 
is perfect geïmiteerd ten behoeve 
van de speelfilm "De kleine ark". 
Op de voorgrond de twee hoofdrol
spelertjes: uiterst links de 11-jarige 
Philip Freme en geheel rechts de 
10-jarige Genevieve Ambas. 
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kinderen waar het in de film om gaat. Nederlandse 
acteurs waren Jules Croiset (dominee), Heleen 
van Meurs, Lo van Hensbergen, John Soer, Truus 
Dekker, Johan te Slaa, Lex Schoorel, Jeroen Krabbé 
en vele anderen. Verder Hammie de Beukelaar als 
leider van het Nederlandse stuntteam. 

De film werd gedeeltelijk opgenomen in Kock-
engen, met name in Spengen. Rond en op de boer
derijen van de families Hilhorst (nr. 15), Scherpen-
zeel (nr. 14) en Fokker (nr. 17) was het dagenlang -
en soms ook 's nachts - een ongekende drukte. Tien
tallen wagens verdrongen zich in het landelijke en 
smalle Spengen. De boomgaard van Scherpenzeel 
was de tijdelijke parkeerplaats voor al deze vervoer
middelen van mensen en materiaal. De woonkamer 
van de familie Scherpenzeel werd kleedkamer; ook 
het schminken en kappen werd hier gedaan. Ook de 
kamer, keuken en de deel van de familie Fokker 
werd tijdelijk afgestaan voor de filmploeg. De Ame
rikanen hadden overigens alles zelf meegenomen; 
zo was er een toiletwagen en een consumptie-/ 
keukenwagen. Wanneer er tot laat in de avond 
en zelfs 's nachts gefilmd werd, was er voor ieder
een een warme maaltijd uit de eigen consumptie-
wagen, 's Avonds zat men dan met zo'n 70 man op 
de deel bij de familie Fokker te dineren in een ge
zellige sfeer. 

Dit deel van Spengen kreeg tijdelijk ook een 
heel ander aanzien. Zo werd er hier een kerkje ge

bouwd, compleet met torentje en klokken in oude 
stijl (zie Afbeelding 1). Het leek allemaal heel echt, 
dat wil zeggen aan de kant waar gefilmd werd; 
eigenlijk was het maar een halve kerk. Om de 
watersnoodramp goed in beeld te brengen, was de 
omgeving bezaaid met rommel: takken, een om
gevallen boom, rondslingerend meubilair, kleding. 
Ook het kerkje zag er haveloos uit, met kapotte 
dakpannen en besmeurd met modder. Om dit decor 
heen stond allerlei apparatuur, zoals camera's, 
schijnwerpers en windmachines die voor wind
kracht 12 moesten zorgen. 

De omgeving moest er ook uitzien als een ver
dronken land. Jan Scherpenzeel was zo goed om 
alles, inclusief de Spengenseweg, onder een laag 
bagger te spuiten. Hij had daarvoor een speciale 
pomp op zijn trekker. Het was in alle opzichten een 
verdronken land en er was geen doorkomen aan, 
zeker niet voor de argeloze voorbijganger. Maar 
voor dit werk was er Piet Brandhorst, die als het 
nodig was de mensen op zijn rug nam en door de 
blubber droeg, met fiets en al. 

Het kerkje stond op het land van Niek Hilhorst, 
Spengen 15 (nu woont daar zijn zoon Piet, die een 
belangrijke bron van informatie voor dit verhaal 
was). De ernaast gelegen boerderij van de familie 
Fokker kreeg het aanzien van een pastorie. Ook 
werden er twee bruggen aangelegd, de eerste van de 
"kerk" naar de "pastorie" en de tweede van de 

Afb. 2. Bakkerij De 
Rooster is verameri-
kaanst in "Laat de dok
ter maar schuiven" en 
heeft tijdelijk het uiterlijk 
van een café gekregen. 
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"kerk" naar de weg. De kerk is later gedemonteerd 
en verplaatst naar Muiden, waar ook opnamen ge
maakt werden. 

Ook op de boerderij van Niek Hilhorst was het 
een komen en gaan van acteurs en technici. Er hing 
een echte Amerikaanse sfeer op het erf. Bevelen en 
aanwijzingen gingen over en weer. Niek, de grote 
organisator van velerlei evenementen, was niet al
leen populair bij de voetbal- en de oranjevereniging, 
maar was ook regelmatig op de filmset te vinden. 
Hij kreeg zelfs een rol in de film: hij speelde de 
koster in de voor de film georganiseerde begrafenis. 
Als dragers van de baar speelden onder anderen 
Gert Verhoef en Hannes van Wijk uit Kockengen 
mee. Naast het kerkje was met brokstukken van 
grafzerken en aangelegde grindpaden een kerkhof 
gecreëerd. 

Een belangrijke persoon op de set was ook 
Frank Weatherwax, de dierentrainer van de vier 
dieren die in de film meespeelden. Hij had al 40 
jaar ervaring met het trainen van dieren voor film 
en televisie, en was gespecialiseerd in kleine dieren, 
in het bijzonder honden en katten. Een haan en een 
konijn waren een primeur, maar het lukte allemaal. 
De haan moest alleen een beetje worden bijge
spoten in heldere kleuren. 

Ook het weer was geschikt voor de film: vaak 
somber en bewolkt. Bovendien hielpen de wind-
machines en de plaatselijke brandweer om het 
geschikte weer te creëren. Twee nachten lang zijn 

er stormscènes gefilmd, waarbij de brandweer 
aktief was. Tijdens een van deze opnamen bezweek 
de filmbrug naar de "pastorie" bijna onder de last 
van een windmachine. Het liep allemaal nog net 
goed af; men wist de machine op tijd van de brug af 
te krijgen. 

En zo ging na dagen en nachten van veel aktivi-
teiten de (film)storm weer liggen en kon alles weer 
opgeruimd worden. 

De filmopnamen voor "De kleine ark" zijn niet 
alleen in Kockengen gemaakt, maar ook in Amster
dam, Naarden, Loosdrecht, Broek in Waterland en 
in de studio's in Duivendrecht. 

Stoelenroof en winkelleed 
Al deze ongewone gebeurtenissen trokken na

tuurlijk veel kijkers naar Spengen, en niet alleen 
inwoners van Kockengen. Zelfs op zondagen kwa
men er veel belangstellenden. Er waren echter ook 
mensen die niet alleen voor het kerkje kwamen, 
maar ook voor andere zaken. Zo stopte er een auto, 
de chauffeur stapte uit, pakte een van de bij de filrn-
kerk staande stoelen, en reed daarmee weg. Toen 
later weer zoiets gebeurde, noteerde S. Scherpen-
zeel het autonummer, waarop de dieven de stoelen 
toch maar terugzetten en verdwenen. De omwonen
den zetten daarom voortaan de stoelen maar achter 
slot en grendel. Ook met het "winkeltje" van me
vrouw Hilhorst liep het niet zo soepel. Omdat er in 
de buurtschap Spengen geen winkels waren en de 

,,,... -

Afb. 3. Joop Doderer, in 
de rol van pastoor, ge
reed voor een opname 
voor "Laat de dokter 
maar schuiven". 
V.l.n.r: H. Markies, ?, 
Anoesjka, drie mensen 
van elders, Bram Stam, 
F. Samsom-van Zanten, 
Joop Doderer, Arie van 
der Roest. 
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filmmensen toch graag iets te drinken en te snoepen 
wilden hebben, voorzag mevrouw Hilhorst in deze 
behoefte. Zij kocht het een en ander in en plaatste 
een bord aan de weg waarop ze haar tijdelijke nering 
aanprees. Dat was toch iets te veel voor een 
lokale middenstander: de politie werd ingeschakeld 
(Kockengen had toen nog een eigen veldwachter). 
Deze constateerde inderdaad een overtreding, me
vrouw Hilhorst werd erbij gehaald en het bord 
moest weg, of op z'n minst omgedraaid. 

Kockengen opgeschoven naar de hoofdrol 
In september en oktober 1979 werd Kockengen 

weer uitverkoren om als decor te dienen voor een 
speelfilm. Bovendien bleek het dorp veel talent
volle figuranten te herbergen. Kockengen kreeg een 
hoofdrol in de film "Laat de dokter maar schuiven", 
een verfilming van een streekroman van Toon Kor-
tooms; een productie van Maggan Film uit Amster
dam onder regie van Nicolai van der Heijde. Pro
ducer Henk Bos maakte er een 90 minuten durende 
film van. Drie maanden lang werd er gefilmd op di
verse locaties, niet alleen in Kockengen maar on
der andere ook in Vogelenzang en Bentveld. Vier 
weken was men in Kockengen in de weer, waarvan 
uiteindelijk 13 minuten in de film terug te vinden 
zijn. Het dorp stond min of meer op stelten; voordat 
de dorpskern geschikt was voor de opnamen, moest 
er wel het een en ander aangepast worden. Zo 
werden de moderne lantaarnpalen vervangen door 
oude houten straatlantaarns en werden ook enkele 
etalages omgebouwd in een stijl van de jaren 1920. 
Bakkerij Van den Bosch werd uitwendig Café "De 
Wakende Gans", met ouderwetse fietsenrekken 
voor de deur. Tijdens het filmen ging het bord 
waarop stond dat de verkoop van brood gewoon 
doorging, uiteraard naar binnen. De RK pastorie 
werd doktershuis. De winkel van Den Ouden kreeg 
het aanzien van een groenten- en fruitzaak en er 
werd een soort muziektent gebouwd. Ook aan de 
Wagendijk, waar nu het gebouw De Regenboog 
staat, werden opnamen gemaakt, waarvoor een 
filmdecor werd gebouwd. Het verhaal speelt zich af 
in de jaren 1920 in De Peel. "Al dagenlang wordt in 
het dorp een vroegere inwoner verwacht. Een emi
grant, die zijn heil in Amerika heeft gezocht en nu 
terugkeert." Vandaar de Amerikaanse vlag op de 
toren in Kockengen. De hoofrollen in de film wer
den gespeeld door Piet Bambergen als aannemer, 
Joop Doderer als pastoor (Afbeelding 3) en Jo de 
Meyere als de dokter. Ook Paul Cammermans en 
Hans Boswinkel en vele andere bekende en minder 

bekende acteurs speelden mee. 
Maar voor Kockengen was het meespelen van 

zo'n 80 figuranten, allen uit het dorp, minstens zo 
belangrijk. Ze speelden weliswaar een bescheiden 
rol, maar er werd niet minder om geacteerd. Som
migen kregen zelfs een rol met tekst toebedeeld. De 
meesten hadden nog nooit voor een camera gestaan. 
Vooral in het begin was er een nogal zenuwachtige 
en lacherige sfeer op de filmset aan de Voorstraat. 
Het hele dorp leefde enorm mee met de film
opnamen. Elke keer zag het weer zwart van de 
kijkers en men bleef totdat de laatste lamp op de set 
was gedoofd. Dat het soms laat kon worden, hebben 
velen gemerkt. Kinderen die na schooltijd hun 
moeder zochten, en omgekeerd, moeders die hun 
kinderen kwijt waren. Orde en regelmaat was in 
vele gezinnen danig verstoord. Voor 15 kinderen uit 
Kockengen zat er nog een uitstapje naar Ameide in, 
waar de binnenopnamen werden gemaakt in een 
oude school (zie Afbeelding 5). 

De selectie van figuranten was een operatie op 
zich. Al ver voor de opnamen begonnen, was het 
productieteam in Kockengen aktief. Er werd een 
speciaal comité in het leven geroepen. Van alle aan
wezigen op een speciaal hiervoor belegde bijeen
komst werden met een polaroidcamera foto's ge
maakt. De heer Niek Hilhorst was ook hier weer de 
man die vele zaken regelde. Van alle foto's werd 
een draaiboek gemaakt waaruit door de regie de ge
schiktste personen werden gekozen. "De volwasse
nen kregen geld voor het meespelen, de kinderen 
een cadeaubon. Het was een leuke tijd, alles was 
prima voor elkaar, er was ook volop eten en drinken 
voor de figuranten", aldus Niek Hilhorst in een 
interview met de Vechtstroom van 7 mei 1980. 

Het verenigingsgebouw Irene en hetRK clubhuis 
waren de plaatsen waar acteurs en figuranten zich 
verzamelden, koffie dronken en hun beurt afwacht
ten. Dat wachten kon soms uren in beslag nemen, 
omdat bepaalde scènes vele malen overgedaan 
moesten worden. "Soms moest je om 9 uur komen 
en hadden ze je pas om 12 uur nodig. Maar het was 
er goed van eten en drinken, je kon alles krijgen. En 
dan at je wat en dronk wat en zo schoot de tijd wel 
op. Sommigen legden een kaartje als tijdverdrijf. 
De stemming was altijd uitstekend. De filmmensen 
waren heel hartelijk en beleefd. De hoofdrolspelers 
hielden zich wat meer op de achtergrond", aldus de 
heer H.R. van der Paauw in het weekblad de Vecht
stroom. 

Maar het vooruitzicht dat ze straks, op het witte 
doek, naast Piet Bambergen of Joop Doderer en de 
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Afb. A. De "dorpsfanfare" uit de film "Laat de dokter maar schuiven" studeert op de Voorstraat, voor bakken] De Rooster, 
het welkomstlied in voor de uit Amerika terugkerende dorpsgenoot. Rechts bakker A. van den Bosch met zijn kar; de 
man op de fiets is uit de filmploeg. Orkest, v.r.n.i: Th.W. Nieuwendijk, W.C. Pauw, H. Paauw, H. Markies (staand, op de 
rug gezien), twee kinderen. De dirigent is een beroepsacteur. 

vele andere bekende Nederlandse acteurs te zien 
zouden zijn, maakte het lange wachten voor de 
figuranten goed, ook al mochten ze slechts één maal 
voor de camera heen en weer lopen. 

Een verhaal apart waren de scènes met de 
zigeuners. Bijna de hele dag duurden deze opnamen 
en waren de zigeuners in het dorp. In tegenstelling 
tot alle andere acteurs waren de zigeuners echt; het 
was een groep uit Amsterdam, die onder gezag van 
zigeuner-president Jusuf Hodie speciaal voor de 
film was ingehuurd. Het filmverhaal wil dat het 
hele dorp in rep en roer is door de komst van de 
zigeuners. Bij de groentenman wordt fruit gepikt en 
loslopende kippen gevangen - daar bleken ze ove
rigens erg goed in te zijn. De zigeuners hadden 
weinig moeite met hun rol; ze waren werkelijk echt 

en konden het verschil tussen acteren en werkelijk
heid kennelijk niet zo goed uit elkaar houden. "Het 
was een mooi stel, ze moesten fruit stelen dat op 
straat was gezet, maar de borden en vorken hier uit 
Kockengen namen ze ook mee", aldus de heer 
Lodder in de Vechtstroom. Ook een aantal Kocken-
gense kippen zijn zo ongevraagd van eigenaar ge
wisseld. Alles werd onder de wijde rokken en later 
door de filmproducent met de mantel der liefde be
dekt. Het zou beledigend zijn er iets van te zeggen. 
Zo werd, met een gebaar zo wijd als de rokken, 
deze zaak vergoeilijkt en vergoed. Later, tijdens de 
première van de film in Amsterdam, waren de 
zigeuners ook weer present, maar nu met een echt 
zigeunerorkest. Overigens waren de Kockengense 
figuranten te laat in Amsterdam omdat de gehuurde 
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Afb. 5. Kockengense 
kinderen in een ouder
wets schoollokaal in 
Ameide, in de film 
"Laat de dokter maar 
schuiven". 

bus niet op kwam dagen. Het arriveren van een 
tweede bus kostte wat tijd, maar men heeft in Am
sterdam netjes even op de buslading Kockenezen 
gewacht. 

Twee andere scènes zijn aardig om te vermel
den. De dokter (Jo de Meyere) moet, omdat hij zich 
ergert aan de aannemer (Piet Bambergen), het raam 
zo hard dichtklappen dat de ruit breekt. Dat lukt een 
aantal keren niet en als de ruit uiteindelijk stuk gaat 
is de opname niet goed. Dus eerst weer een nieuwe 
ruit plaatsen en opnieuw beginnen. Ook de act van 
Piet Bambergen op de kerktoren, vechtend tegen de 
wapperende Amerikaanse vlag, is komisch (zie Af
beelding 6). Hij heeft zichzelf buitengesloten op de 
torentrans en roept de dorpelingen te hulp, maar 
die zitten allemaal elders op de bruiloft bij de 
zigeuners. Later waait zijn pet ook nog af en ver
dwijnt richting Nieuwstraat. Een spontane aktie die 
niet in het draaiboek stond maar wel op de fdm te 
zien is. 

In mei 1980 is deze fdm speciaal voor de in
woners van Kockengen een aantal malen in Irene 
vertoond. Bijna iedereen zal de film toen wel gezien 
hebben. 

De illusionist, 1982 
Drie jaar later was er weer een filmploeg in 

Kockengen aktief. Het werd niet zo'n spektakel als 
met de vorige film, maar toch was de filmploeg van 
producent Bart de Groot zo'n zes dagen bezig met 

Afb. 6. Piet Bambergen tracht, in zijn rol van aannemer in 
de film "Laat de dokter maar schuiven", vanaf de kerk
toren tevergeefs de aandacht van de elders feestvieren
de dorpelingen te trekken. 
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Afb. 7. Regisseur Nicolai van der 
Heijde geeft instructies aan Piet 
Bambergen, die op de omloop 
van de kerktoren staat (zie Afb. 
6). Rechts wacht Joop Doderer 
zijn beurt af. Enkele Kockenezen 
kiijken belangstellend toe naar 
wat de filmploeg aan het doen is. 

De Illusionist, met in de hoofdrol Freek de Jonge. 
Andere acteurs waren Jim van der Woude, Gerard 
Tholen, Gerne van der Klei en Catrien Wolthuizen. 
Vooral rond de Spengense molen aan de Wagen-
dijk werd veel gefilmd. De smalle dijk met rondom 
water was precies wat regisseur Jos Stelling nodig 
had. In deze film mochten ook enkele kinderen uit 
het dorp een figurantenrol spelen. In de knipsel- en 
foto-archieven is verder weinig te vinden over deze 
film; wellicht heeft een van de lezers meer infor
matie? 

Het ei, 1987 
In mei 1987 was Kockengen, voor drie weken, 

opnieuw uitgekozen om als decor te dienen vooreen 
speelfilm. Ditmaal een film van scenario
schrijver en regisseur Danniel Danniel, productie 
René Scholten van Studio Nieuwe Gronden in Am
sterdam. De film gaat over de bakker Johan, een 
oudere vrijgezel die niet kan lezen en schrijven en 
van vrouwen geen verstand heeft. Zijn vrienden uit 
de bakkerij vinden een correspondentievriendin, 
Eva, voor hem via een huwelijksadvertentie. Zij 
schrijven ook de brieven en lezen hem Eva's 
brieven voor. Op zekere dag komt Eva onverwacht 
naar het dorp van Johan, waar ze geconfronteerd 
wordt met de werkelijkheid. Een toestand waar nie
mand raad mee weet. De hoofrolspelers waren 
Johan Leysen (Johan) en Marijke Veugelers (Eva). 
Ook hier speelden zo'n 20 Kockenezen mee als 
figurant; de coordinator was wederom Niek Hil-
horst. Er is op verschillende plaatsen in Kockengen 

gefilmd; vooral zijn er veel binnenopnamen ge
maakt, onder andere bij de familie H. van der 
Leeden (Wagendijk), bij C. Hilhorst, een zoon van 
Niek, en bij de familie G.W.J. van Breukelen. 
Voorts natuurlijk in de bakkerij van A. van den 
Bosch. In de Nieuwstraat is een scène opgenomen 
waarin een koe wordt opgejaagd. Een aantal Kocke
nezen had de handen vol om deze figurant goed 
voor de camera's te krijgen. Ook het Kerkplein 
kwam veelvuldig in beeld als verzamelplaats van 
Johan en zijn vrienden. Daar was ook de bushalte 
waar Eva uiteindelijk aankomt. Bij de familie Van 
der Leeden werd niet alleen in huis gefilmd, maar 
ook het verenigingsgebouw Irene was compleet met 
keuken afgehuurd. De filmploeg had een eigen kok 

m 

Afb. 8. Opnamen bij de Spengense molen voor de film 
"De illusionist". 
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Afb. 9. Een koe werd 
opgejaagd in de Nieuw
straat van Kockengen, 
voor de film "Het Ei". 
Aan het eind van de 
straat stond M. Ver-
steegh paraat om de 
koe een zijstraat in te 
drijven, zodat niet de 
hele filmcrew onder de 
voet gelopen zou wor
den. Vóór de koe loopt 
Bram Stam en ernaast 
Henk van der Pauw. 

en personeel meegenomen. "Het was een leuke er
varing, maar wel erg druk en veel gerommel en 
mensen over de vloer. Een volgende keer zal ik 
waarschijnlijk meer bedenkingen hebben", aldus 
mevrouw Van der Leeden, de beheerder van Irene. 

In januari 1988 was de voorpremière van "Het 
ei" in een overvolle zaal van Irene. De Nederlandse 
première was een paar weken later, rond 1 februari 
1988, tijdens het filmfestival in Rotterdam. 

Televisie-opnamen 
Naast de genoemde films zijn er in Kockengen 

ook allerlei opnamen gemaakt voor TV-program
ma's. Hier volgt een kleine opsomming, die zeker 
niet pretendeert compleet te zijn. 

September 1977. De AVRO maakte opnamen 
voor het TV-programma "De Holle Boom". Een 
middag lang was het Kerkplein een openluchtstudio. 
De kinderen van de Van Doornschool hebben hier
aan meegewerkt. 

September 1980. Voor "Van Gewest tot Gewest" 
werd in Kockengen gefilmd in verband met de 
presentatie van het boek "Groeten uit Kockengen". 

5 mei 1981. Kockengen haalde het NOS-jour-
naal met de aktiviteiten op bevrijdingsdag. Te zien 
was onder andere het touwtrekken, waarbij de car
navalsvereniging de sterkste bleek. 

Oktober 1983. In het NCRV-programma "U zij 
de glorie" konden we de Prot. Chr. Zangvereniging 
"Excelsior" uit Kockengen zien en horen. Welis
waar was het programma in sporthal Willestee te 
Wilnis opgenomen, maar er waren wel veel Kocke-
nezen te zien. 

10 augustus 1984. De kerken van Kockengen, 
Nieuwer Ter Aa en Woerden waren op 25 augustus 
en 1 september te bezichtigen, en op 10 augustus 
uitgebreid in beeld in het programma "Kerkepad". 

December 1984. Voor de dramaserie "Het bloed 
kruipt ..." koos de VARA de RK-kerk van Kock
engen voor opnamen (zie Afbeelding 10). Tijdens 
deze opnamen, die twee dagen in beslag namen, 
waren diverse bijrollen weggelegd voor inwoners 
van Kockengen. Ook in de RK-kerk aan de Kanis te 
Kamerik is gefdmd. 

Juni 1992. De NCRV maakte opnamen op het 
Kerkplein en de Wagendijk voor een serie over 
(kleine) criminaliteit. 

Maart 1993. De NOS filmde voor het pro
gramma "Van Gewest tot Gewest" bij de brandweer 
van Portengen. Centraal stond de opheffing van het 
brandweerkorps. 

Ongetwijfeld is Kockengen vaker het decor ge
weest voor film en TV. Ik schreef in dit tijdschrift 
reeds over opnamen van Oude Huib (jaargang 14, 
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Afb. 10. De RK-kerk getransformeerd tot televisiestudio voor de opnamen voor "Het bloed kruipt...". In de kerkbanken 
zitten een aantal Kockenezen; rechtsvoor op de rug gezien de heer C.H. Dijkers, onder de preekstoel de heer G. 
Thomas en echtgenote. 

nr. 1, blz. 22 - 27). Wellicht kunnen lezers mij nog 
aanvullingen op dit overzicht melden. 

Dank 
Hartelijk dank aan de dames A. van der Leeden en M. 

Smaling-Oosterom en de heren Piet en Co Hilhorst voor hun 
hulp en informatie; voorts aan de heer P. Sondij voor het 
beschikbaar stellen van de illustraties in dit artikel, ontleend 
aan het door hem opgebouwde Foto-archief van de voormalige 
Gemeente Kockengen. 
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Foto- en Knipselarchief voormalige Gemeente Kockengen (Ge
meentehuis te Breukelen). 

Interviews en artikelen uit Utrechts Nieuwsblad, De Brug, 
Vechtstroom, Rijn - Gouwe en de VAR. 

Gesprekken met inwoners van Kockengen. 
Plakboek over Kockengen van de familie Hilhorst, waarmee 

mevrouw Hilhorst begonnen is en dat na haar overlijden 
wordt voortgezet door haar zoon Co Hilhorst. 
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Het Wijkgebouw aan de Wilhelminastraat 
te Breukelen en zijn voorgangers 

H.P. Vermaat 
Niftarlakestraat 3, 3621 GT Breukelen 

Inleiding 
Aan de Wilhelminastraat 45 ligt een pand dat 

bekend staat als het Wijkgebouw. Mensen die 
nieuw zijn in Breukelen, denken soms dat het een 
soort dorpshuis is, een gebouw ten behoeve van de 
wijk. Als ze wat langer in ons dorp wonen, weten 
ze dat het een gebouw is waar nogal wat gezond
heidszorgen zijn gehuisvest. Het gebouw is gesticht 
ten behoeve van de gezondheidszorg. 

Van oorsprong was het gebouw eigendom van 
de Kruisvereniging. Een kruisvereniging was een 
vereniging van inwoners van een dorp of stad die 
zich inzette voor de gezondheidszorg van haar 
leden. De kruisverenigingen hadden als symbool 
een gelijkbenig kruis, uitgevoerd in hun kleuren. 
In Breukelen waren twee kruisverenigingen, Het 
Groene Kruis (een algemene vereniging) en Het 
Wit-Gele Kruis (meer gericht op het rooms-katho-
lieke volksdeel). Beide verenigingen fuseerden in 
1980 tot de Kruisvereniging. 

De Kruisvereniging bestaat in Breukelen niet 
meer. Die is in 1993 geliquideerd. Haar taken zijn, 
bij een schaalvergrotende fusie, overgenomen door 
de Stichting WeideSticht. Maar al ver voor 1993 is 
de eigendom van het gebouw overgegaan op de 
Stichting Wijkgebouw. 

In dit verhaal wordt begonnen met de oprichting 
van de vereniging Het Groene Kruis en de behoefte 
van die vereniging aan een eigen gebouw. Verder 
zal de ontwikkeling van het werk van de kruis
vereniging en de gezondheidszorg aan de orde 
komen. Hierdoor ontstond telkens behoefte aan een 
ruimer gebouw. Het voorzien in deze behoefte was 
lang niet altijd eenvoudig. Het bestuur van de kruis
vereniging had een dubbele taak: ten eerste het 
voorzien in gezondsheidszorg overeenkomstig de 
statuten van de vereniging en ten tweede het beheer 
van een gebouw. Op den duur ging dat wringen, 
wat tenslotte resulteerde in het onderbrengen van 
het gebouw in een aparte stichting. 

Kruisvereniging 
Aan het wijkgebouw zoals dat aan de Wilhel

minastraat staat, zijn enkele andere voorafgegaan. 

Om te weten waarom en hoe het huidige gebouw er 
kwam, moeten we naar de geschiedenis van de 
vereniging Het Groene Kruis. Het Wit-Gele Kruis 
speelde in de oude geschiedenis van het wijk
gebouw nog geen rol. Die had zijn onderkomen 
elders. 

De vereniging Het Groene Kruis werd opgericht 
op 28 juni 1939. Art. 2 van de statuten omschrijft 
het doel van de vereniging als volgt: "Zij stelt zich 
ten doel het behartigen der algemene gezondheids
belangen, met inbegrip van de geestelijke volks
gezondheid, het bevorderen der ziekenverzorging, 
der kraamverpleging en kinderbescherming, en de 
bestrijding der tuberculose als volksziekte, in haar 
geheelen omvang, onder alle lagen der bevolking, 
zonder onderscheid van godsdienstige of politieke 
richting". 

De vereniging begon haar werk niet op onont
gonnen terrein. Er bestond in Breukelen al eerder de 
mogelijkheid dat zieken thuis door een verpleegster 
werden bezocht en verzorgd, want in Breukelen 
was op dit gebied al sedert 1893 het Comité 
Gemeente-Diacones actief. Henk van Walderveen 
schreef daarover in jaargang 13 (1998), nr. 4 van dit 
tijdschrift. Met de oprichting van de vereniging Het 
Groene Kruis werd het Comité Gemeente-Diaco
nes, dat uitging van de Hervormde Gemeente van 
Breukelen, opgeheven. Dat Comité stelde bij haar 
liquidatie op 31 december 1939 de goederen die zij 
ter ondersteuning van het werk van de diacones 
bezat, aan de nieuwe vereniging ter beschikking. 
Het bestuur van Het Groene Kruis besloot de spul
len voorlopig te laten waar het Comité ze altijd al 
bewaarde, namelijk in het buitenhuis Vecht en Dan. 

Toen in januari 1940 voor de opslag van de 
materialen huur werd gevraagd, ging het bestuur 
van Het Groene Kruis omzien naar een andere ge
schikte ruimte. Het bestuur vond die ruimte in het 
pand Rijksstraatweg 79 (nu 95). Volgens de toen
malige voorzitter waren 'ruimte en stand' goed. De 
eigenaar, de heer Vermeulen te Amsterdam, ver
huurde het pand aan de vereniging voor ƒ 32,50 per 
maand. 

Het eerste wijkgebouw was daarmee een feit. Na 
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Alb. 1. Het Wijkgebouw aan de Wilhelminastraat in 1986. De ingangspartij heeft later andere deuren gekregen. In het 
raam links boven staat een bord van het kantoor van de Nederlandse Lever-Darm Stichting. 

wat aanpassingen werd het officieel in gebruik ge
nomen op 16 maart 1940. De materialen van het 
Comité Gemeente-Diacones konden op schappelijke 
voorwaarden in eigendom worden overgenomen. 

Kraamzorg 
We staan nog wat langer stil bij Het Groene 

Kruis om in het vervolg van de geschiedenis van 
het wijkgebouw alle belangrijke gebruikers te kun
nen plaatsen. 

In de doelstelling van Het Groene Kruis stond 
dat de vereniging zich ook wilde inzetten voor de 
kraamverpleging. In de rondvraag van de algemene 
ledenvergadering van april 1946 werd gewag ge
maakt van een tekort aan kraamverzorgsters. Het 
bestuur zei toe daar ernstig aandacht aan te be
steden. Dit werd voortvarend gedaan, want in het 
verslag van de algemene ledenvergadering over 
1946 wordt gemeld dat samen met Het Groene 
Kruis te Maarssen en het Comité Christelijke 
Belangen (dat ook wijkverpleging tot doel had) te 
Loenen de Stichting Bureau Kraamhulp was ge
vormd. Deze stichting (later Stichting Kraam-
centrum genoemd) vestigde het kraamcentrum in 
Breukelen in het gebouw van Het Groene Kruis. 
Daar kreeg ook de leidster woonruimte. Behalve 
kraamzorg ging de stichting ook de opleiding tot 
kraamverzorgsters in Noord-West Utrecht ver
zorgen. 

Tweede wijkgebouw 
De inwoning van de nieuwe stichting deed een 

behoorlijke aanslag op de ruimte van het wijk
gebouw. In het jaarverslag over 1947 staat daar
over: "(..) zowel de gang als de keuken van het 
wijkgebouw zijn tot wachtkamer omgedoopt, ter
wijl degenen die daar geen plaats meer kunnen 
vinden, gelaten hun beurt afwachten op de trap, 
vaak tot boven toe". Ook het kraamcentrum zelf 
had ruimteproblemen. Men wilde dat de leerling-
kraamverzorgsters intern zouden wonen en dat kon 
in dit gebouw niet. 

Voor het bestuur werd dat studeren. Men begon 
nieuwbouw te overwegen; samen met Het Wit-Gele 
Kruis leek een goede oplossing. Als men samen één 
gebouw neerzette, kon daar meteen een badhuis in 
worden opgenomen, dat naar de mening van het 
bestuur in de Gemeente Breukelen-Nijenrode zo 
noodzakelijk was. 

In een bespreking tussen de burgemeester en de 
besturen van beide kruisverenigingen bleek dat 
Het Wit-Gele Kruis niets voelde voor één gebouw. 
De burgemeester concludeerde toen dat "voor het 
Groene Kruis geen bouwvergunning zou worden 
verleend". 

De volgende optie was het pand naast het wijk
gebouw erbij te betrekken. De gemeente wilde 
daaraan wel meewerken. Het bleek toch niet de op
lossing te zijn. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 3, 2000 



141 

De oplossing werd tenslotte gevonden in de aan
koop van het gebouw Rijksstraatweg 31 (het pand 
waarin thans Expert is gevestigd). Dat pand was 
toen eigendom van de N.V. Hazemeijer. Beide par
tijen werden het in juni 1949 eens over de prijs van 
ƒ 23 500,-, waarbij Hazemeijer de helft van de 
overdrachtskosten voor zijn rekening nam. 

Zoals zo vaak met de aankoop van een gebouw, 
begonnen toen meteen ook de zorgen. Het gebouw 
was nog bewoond; voor deze bewoners moest een 
alternatief worden gevonden. Dat lukte; een van de 
huurders vond zelf andere huisvesting, de andere 
(het gezin Bijlenga) ging wonen in het pand waarin 
het wijkgebouw was gevestigd, Rijksstraatweg 79. 
In het nieuwe gebouw moest woonruimte komen 
voor de docente van de kraamzorg en voor de 
leerling-kraamverzorgsters. Het verkrijgen van een 
vergunning was niet simpel. De meningen van de 
vereniging en de gemeente over de mogelijkheden 
van verbouw waren niet gemakkelijk op één lijn te 
krijgen. De financiering was ook niet eenvoudig. 
Naast de aankoopprijs moest namelijk uiteindelijk 
nog eens ƒ21 495,- worden uitgetrokken voor de 
verbouwing. Er bleek geen subsidie mogelijk. De 
oplossing voor de financiering kwam toen de Ge
meente B reukeien een gemeentegarantie bij een 
lening wilde geven. De Spaarbank Breukelen gaf 
vervolgens op grond van die garantie een hypothe
caire lening tegen gunstige voorwaarden. Toen ten
slotte alle problemen waren overwonnen, zat de 
vereniging zo ruim in de jas dat er ruimte kon 
worden verhuurd. Er werd aan een tandarts de 
mogelijkheid geboden voor een praktijkruimte en er 
werd ruimte verhuurd aan de Spaarbank Breukelen. 
De Spaarbank was daarmee de derde speler die in 
de geschiedenis van het wijkgebouw een belang
rijke rol zou spelen. 

Op 29 mei 1951 werd het nieuwe wijkgebouw 
door de burgemeester officieel geopend. 

Opnieuw ruimtegebrek 
Het gebouw leek in het begin zo ruim, maar in 

oktober 1956 was er al weer sprake van ruimte
gebrek. In de bestuursvergadering van Het Groene 
Kruis op 12 oktober 1956 werd geopperd dat in de 
nieuwbouw in Breukelen (thans bekend als de zo
genaamde Oranjebuurt) de gemeente wellicht enke
le woningen beschikbaar zou willen stellen voor het 
kraamcentrum. Het kraamcentrum zag hier niets in. 

Er begon toen een jaren durende tijd van 
wikken, wegen en overleggen. In januari 1957 was 
er een gesprek op het gemeentehuis. Het kraam
centrum wees een tussenoplossing, het beschikbaar 

krijgen van enkele woningen voor de kraamver
zorgsters, van de hand. Wat dan? De architect die 
de huizen aan de Wilhelminastraat zou ontwerpen, 
was bereid op basis van 'no cure no pay' een ge
bouw te ontwerpen waarmee zowel de problemen 
van de kruisvereniging als van het kraamcentrum 
opgelost zouden kunnen worden. In de bestuursver
gadering van september 1957 was dit plan beschik
baar. Als gevolg van de bestedingsbeperking bij de 
overheid zou de uitvoering echter voorshands wel 
een toekomstdroom blijven. 

Toen in januari 1958 de ruimteproblematiek zich 
verscherpte, concludeerde de voorzitter dat de enige 
oplossing toch nieuwbouw zou zijn. 

Derde wijkgebouw 
Het idee was het nieuwe gebouw samen met het 

kraamcentrum (de Stichting Bureau Kraamhulp) te 
bouwen. Er werd in februari nog een keer gepraat 
over verbouwing van het bestaande wijkgebouw. 
Geconcludeerd werd dat dit geen praktische op
lossing was. De Spaarbank wilde ook een bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van een nieuw ge
bouw en bood een hypothecaire lening aan à 2% 
rente. 

Het onderwerp nieuwbouw kwam pas weer op 
de vergadering van het bestuur in januari 1959. 
Gemeld werd dat verwerkelijking van het plan 
mogelijk werd. Bovendien was er een koper voor 
het huidige pand: Installatiebedrijf van Schaik. De 
kruisvereniging en het kraamcentrum stemden in 
met het voorliggende bouwplan. De Spaarbank liet 
echter weten slechts node het huidige pand te willen 
verlaten; ze wilde dit alleen doen op voorwaarde 
dat het nieuwe gebouw haar 'een betere situatie' 
zou bieden. 

Toen partijen het eens waren over de nieuw
bouw, restte nog het probleem van de financiering, 
want de geraamde bouwkosten kwamen uit boven 
het bedrag dat de vereniging beschikbaar had. Eén 
van de oorzaken was dat de commissie van des
kundigen de hal groter wilde dan de architect had 
getekend; bovendien wilde de commissie in de hal 
geen trap. De bouw moest voor minder geld, maar 
de vraag was hoe dit te verwezenlijken. Een moge
lijkheid was de conciërgewoning te schrappen; een 
bezwaar daarbij was dan wel dat de wijkzuster de 
boodschappen weer moest opvangen. Een andere 
mogelijkheid was de bouw van de conciërgewoning 
aan de woningbouwvereniging over te dragen. Dit 
laatste bleek niet mogelijk. Complicerend was dat 
het niet zeker was of de vereniging voor de bouw 
subsidie kon krijgen. 
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» « 

Financiering 
Uiteindelijk werden partijen 

het met elkaar eens. In het jaar
verslag over 1960 van Het 
Groene Kruis werd gemeld dat 
de vereniging en het kraamcen-
trum besloten hadden samen het 
wijkgebouw te bouwen. Verder 
werd gemeld dat de Gemeente 
Breukelen aan de vereniging 
een bouwsubsidie verleende van 
ƒ20 000,-, dat de Provincie 
Utrecht ƒ 10 000,- gaf (aan het 
kraamcentrum ƒ 5000,-) en de 
Boerenleenbank een donatie 
deed van ƒ 2000,-. En dan was 
er nog het bedrij f svoefbaltoer-
nooi dat in de voorgaande drie 
jaar ƒ 800,- bij elkaar bracht. Er 
was een totale kostenopstelling 
waaruit bleek dat de bouw was 
aangenomen voor ƒ 204 000,-. 
Verwarming, elektriciteitswerk, 
schilderwerk, inrichting etc. 
kostten samen ƒ 93 979,-. 

De grond waarop het gebouw werd gevestigd 
was om niet door de gemeente via de Woningbouw
vereniging Breukelen ter beschikking gesteld aan 
Het Groene Kruis en Stichting Kraamcentrum. In 
1968 werd de grond door de woningbouwvereniging 
in eigendom overgedragen aan Het Groene Kruis en 
Stichting Kraamcentrum samen, ieder voor de helft. 

De bouwkosten werden in de verhouding 5 : 6 
over Het Groene Kruis en Stichting Kraamcentrum 
verdeeld; specifieke bouwkosten waren voor ieders 
eigen rekening. 

Het derde wijkgebouw werd officieel geopend 
op zaterdag 18 november 1961. 

Het Groene Kruis werd enig eigenaar 
Twee eigenaren van één gebouw was in de ex

ploitatie op den duur lastig. Beide eigenaren gingen 
daarom in 1968 praten over de overdracht van de 
eigendom van het deel van het kraamcentrum aan 
Het Groene Kruis. Het werden langdurige gesprek
ken. In 1971 besloot het kraamcentrum het internaat 
voor de opleiding van kraamverzorgsters op te 
heffen. Het kraamcentrum zat daardoor wel heel 
ruim in zijn jas. Dat bespoedigde overigens de ge
sprekken niet, want pas in maart 1974 kon Het 
Groene Kruis zich enig eigenaar noemen. Zij ver
huurde vervolgens de noodzakelijke ruimte aan het 
kraamcentrum. In 1975 werd de Stichting Kraam-

Afb. 2. Open dag in het wijkgebouw, ca. 1982. v.l.n.r.: A. Perdon, H. van Zwieten 
(toen burgemeester van Breukelen), op de rug gezien wethouder O.J. Contant, 
M.C.J. Dingemans (voorzitter Stichting Wijkgebouw), mw. A.W. Vermaat-Hagen. 

centrum opgeheven; haar taken werden overge
nomen door een in IJsselstein gevestigde stichting. 
Deze stichting exploiteerde verder het kraam
centrum. 

De vereniging Het Groene Kruis had twee taken: 
de ene taak was overeenkomstig de statuten de 
bevordering van de gezondheid van de bevolking, 
de tweede taak was het ten behoeve van haar 
doelstelling exploiteren van een gebouw dat ook 
ruimte bood aan een tandarts, enkele specialisten en 
de Spaarbank en, sedert 1971, ook woonruimte, 
namelijk de voormalige kamers van de kraam
verzorgsters. De aandacht verdelen over deze twee 
heel verschillende taken belastte het bestuur te zeer. 
Het werd ook steeds moeilijker de twee taken finan
cieel en administratief goed gescheiden te houden. 
In maart 1976 werd daarom binnen het bestuur de 
suggestie gedaan de exploitatie van het gebouw af 
te splitsen. Tussen voorstellen en uitvoeren ligt 
altijd een lange weg. Dat was ook hier het geval. 
Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan gescheiden 
administraties, kwam men al gauw tot de conclusie 
dat het beter zou zijn als het wijkgebouw door een 
zelfstandig rechtspersoon werd beheerd. Nadat de 
besluitvorming dat stadium had bereikt, kwam aan 
de orde de verdeling van de gelden, c.q. het ver
mogen. Het bestuur werd het erover eens dat het 
gebouw om niet zou worden overgedragen aan de te 
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vormen Stichting Wijkgebouw Breukelen. De offi
ciële oprichtingsakte van de stichting werd gepas
seerd op 4 januari 1978. 

Stichting Wijkgebouw Breukelen 
Het wijkgebouw werd door de vereniging Het 

Groene Kruis in een aparte stichting ondergebracht 
om: 
- een beter inzicht te krijgen in de financiële resul

taten van de eigenlijke taak van de vereniging; 
- financiële beïnvloeding van de resultaten door 

de nevenactiviteiten als gevolg van het bezit van 
het gebouw te voorkomen; 

- het gebouw voor de Breukelse gemeenschap te 
behouden indien in de toekomst mogelijk een 
fusie met een regionale organisatie zou plaats
vinden; 

- het gebouw meer rendabel te kunnen maken. 
De Stichting Wijkgebouw stelde zich volgens de 

oprichtingsakte van 4 januari 1978 ten doel: "Het 
gebouw beschikbaar te stellen voor de uitoefening 
van de gezondheidszorg in de gemeente Breukelen 
in de meest uitgebreide zin van het woord; vervol
gens het gebouw beschikbaar te stellen voor activi
teiten van plaatselijk belang". 

In de hal van het gebouw is een lange lijst te 
zien van gebruikers van het gebouw in het kader 
van de gezondheidszorg. Hieruit blijkt dat de stich
ting erin is geslaagd haar hoofddoel te verwezen
lijken. 

Zoiets gaat overigens niet vanzelf. Het hebben 
(krijgen) van een gebouw is één ding, het gebouw 
exploiteren en in goede staat houden is een tweede. 

Op de eerste bestuursvergadering van de stich
ting, op 11 januari 1978, waren er nogal wat zaken 
te regelen, met name ten aanzien van de financiën. 
Er lag een voorstel van Het Groene Kruis met be
trekking tot de splitsing van de balans van Het 
Groene Kruis over de vereniging en de stichting. 
Voorts was er een voorstel van de Spaarbank Breu
kelen om de lening die met gemeentegarantie aan 
de vereniging was verstrekt ten behoeve van het 
gebouw, om te zetten in een gewone hypothecaire 
lening en tenslotte was er het aanbod van de 
Schapencommissie van een gift van ƒ 10 000,-. (De 
Schapencommissie was een groep mensen, voor
namelijk agrariërs, die ten behoeve van Het Groene 
Kruis schapen fokten. Bij verkoop van deze schapen 
werd de opbrengst afgedragen aan de penningmees
ter van de Commissie, die dit geld weer overdroeg 
aan Het Groene Kruis. Omdat het gebouw nu eigen
dom van de Stichting was geworden stelde de Scha
pencommissie voor van hun fonds per ultimo 1977 

ƒ 10 000,- aan de stichting te schenken.) Met deze 
gift ging het bestuur graag akkoord. 

Uit de bestuursverslagen van de stichting in de 
volgende jaren blijkt dat er rond het beheer van het 
gebouw heel wat zaken te regelen waren. De speci
ale aandacht die mogelijk was geworden door de 
afsplitsing van het gebouw van de activiteiten van 
Het Groene Kruis bleek nodig te zijn. Er kwam in 
de loop der jaren nogal wat achterstallig onderhoud 
aan het licht. Verder gaf de verhuur van de ruimten 
die voor het kruiswerk niet nodig waren het bestuur 
veel zorg. 

Gezondheidscentrum 
In de tweede helft van 1979 startten er gesprek

ken met de huisartsen naar aanleiding van hun plan
nen tot vestiging van een 'gezondheidscentrum met 
multifunctioneel gebruik van de ruimten'. Dit leek 
een initiatief geschreven op de doelstelling van de 
stichting ter zake van het beheer van het gebouw. 
Door de artsen, Het Groene Kruis en de Provinciale 
Kruisorganisatie, en een architect werd bestudeerd 
hoe dit initiatief in/aan het gebouw kon worden ge
realiseerd. De gesprekken liepen niet vlot. 

In de loop van 1981 werden de activiteiten om 
een gezondheidscentrum op te zetten gestaakt. 

Andere ontwikkelingen 
Intussen zat het stichtingsbestuur aan te kijken 

tegen een hal die in het gebouw veel ruimte in 
beslag nam die niet effectief kon worden gebruikt. 
Begin 1981 werd besloten de hal te verbouwen en 
van de vide een volwaardige verdieping te maken. 
Er zou getracht worden subsidie te krijgen voor een 
liftinstallatie. Om zo'n subsidie te verwerven moest 
er aan zoveel technische voorwaarden worden 
voldaan dat, als het multifunctionele gezondheids
centrum niet doorging, het bedrag van de inves
tering de financiële mogelijkheden van de stichting 
te boven zou gaan. In februari 1982 werd besloten 
vooralsnog van een lift af te zien. 

Toen dat breder opgezette gezondheidscentrum 
niet doorging, vroeg de kruisvereniging om aanpas
singen van het bij haar in gebruik zijnde gedeelte. 
Verder waren er zoveel vragen naar ruimte, dat in 
de benedenhal een gedeelte werd afgeschut en in 
tweeën gedeeld. 

In 1982 was er zoveel aan het huis gebeurd dat 
het bestuur besloot in april een 'open huis' te orga
niseren. Zowel de stichting als de zakelijke gebrui
kers konden zich dan aan de burgerij presenteren. In 
de bestuursvergadering van 28 april 1982 werd 
geconstateerd dat het 'open huis' een succes was 
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geweest. 
Zo'n 'open huis' is een mijlpaal, maar daarna 

gaat het leven weer gewoon door. Uit de notulen 
blijkt dat er steeds aanpassingen aan het gebouw 
nodig gebleven zijn. 

In 1985 vertrokken twee belangrijke huurders en 
partners vanaf het begin. Per 1 januari 1985 vertrok 
het kraamcentrum en in oktober ging de Spaarbank 
naar een eigen gebouw aan de Gijsbrecht van 
Nijenrodestraat. De vrijgekomen ruimten hadden 
belangrijke aanpassingen nodig om ze voor nieuwe 
gebruikers geschikt te maken. In dat jaar werd ook 
de entree aangepast. In 1987 was er een stevige 
aanpak nodig voor het gedeelte dat de kruisvereni
ging gebruikte, om het opnieuw te laten voldoen 
aan de eisen van de tijd. 

In 1993 hadden een paar belangrijke huurders 
meer ruimte nodig dan beschikbaar was. Voor de 
zoveelste maal in de geschiedenis van het wijk-
gebouw werd er dus op uitbreiding gestudeerd. 
Allereerst was de vraag of de Gemeente Breukelen 
haar medewerking kon geven. Gelukkig bleek dat te 
kunnen. Vervolgens kwamen de eisen van de huur
ders op tafel en andere wensen die er leefden, zoals 
het aanbrengen van een lift. Doordat een van de 
huurders niet langer kon wachten en naar elders 
verhuisde, werd uiteindelijk de uitbreiding van het 
gebouw minder omvangrijk dan aanvankelijk de 
bedoeling was. Ook de lift kwam er nog niet, 
hoewel er bouwkundig wel mee gerekend werd. Pas 
in de zomer van 1999 werd de lift gerealiseerd. De 
uitbreiding en noodzakelijke aanpassing van het ge

bouw waren gereed in maart 1995. Evenals 12 jaar 
tevoren, werd ook nu deze ingrijpende verbouwing 
besloten met een open dag, zodat zowel door de 
Stichting Wijkgebouw als door de huurders de 
unieke wijze kon worden getoond waarop gezond
heidsinstellingen van verschillende pluimage in 
een 'eigen' Breukels gebouw onderdak hadden ge
vonden. 

Een gebouw als het wijkgebouw is nooit af. In 
de loop van 1998 kwamen enkele huurders vragen 
om meer ruimte. Met interne verschuivingen kon
den deze vragen niet bevredigend worden opgelost. 
Het bestuur zette zich weer aan het maken van 
bouwplannen, samen met de Gemeente Breukelen, 
want het gebouw moest vergroot worden en dat kon 
niet zonder meer. In de loop van 1999 kwamen de 
plannen rond. Deze plannen hielden in dat aan de 
achterzijde van het gebouw, aan de kant van Hof-
werk, een vleugel zou worden bijgebouwd. In juni 
2000 kwam deze vleugel gereed. 

Verantwoording 
Aan dit verhaal ben ik begonnen in 1997. Het is gebaseerd 

op de bestudering van de archieven van de vereniging Het 
Groene Kruis en de Stichting Wijkgebouw en op gesprekken 
die ik over de geschiedenis van het wijkgebouw heb gehad met 
mijn vrouw. Aan haar had ik een rijke bron van informatie, 
want zij was van 1961 tot 1975 bestuurslid van de Stichting 
Kraamcentrum Breukelen; van 1963 tot 1992 bestuurslid van 
de vereniging Het Groene Kruis, later Kruisvereniging, en 
secretaris van 1979 tot 1989; en van 1978 tot 1997 bestuurslid 
van de Stichting Wijkgebouw, en secretaris van 1978 tot 1989. 

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel 
Breukelen en omgeving van 1000 tot 2000 - Arie A. 
Manien, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
14, nr. 4,blz. 153-218. 

ca. 1130: "Aan de noordkant van ..." moet zijn "Aan de 
zuidkant van ..." 

1682: "Op een stuk land ... een nieuw huis bouwen" moet 
zijn "Op een stuk land waar al eerder een huis van 'de brouwer 
van Breukelen' had gestaan, werd kort na de verwoesting van 
1673 een nieuw huis gebouwd voor bierbrouwer Karel Marce-
nier uit Loenen, die in 1675 failliet ging. Schout Jacob der 
Kinderen kocht dit huis, maar toen hijzelf in 1682 zijn 'gader-
som' niet aan de provincie kon betalen, werd het in 1682 pu
bliek verkocht; de koper was de Amsterdamse koopman Joan-
nis van der Voort, wiens dochters er tot 1735 woonden." 

1925 (1ste): "weer" moet zijn "een nieuwe", want de open

bare school was tot 1925 gehuisvest in het gebouw Salvatori op 
het Kerkplein. 

1925 (2de): Het bestemmen van een deel van het terrein van 
Boom en Bosch tot Markt kwam pas tot stand na moeizame 
onderhandelingen met de verkopende partij; dat alleen het ge
deelte tussen de Vecht en de zgn. vijver als wandelpark behou
den zou blijven, was een uiterste concessie van hun kant en 
werd zelfs in een servituut vastgelegd. 

1954 (3de): "Speciaal Ondwijs en Voortgezet Speciaal On
derwijs" moet zijn "Buitengewoon Lager Onderwijs". "1961" 
moet zijn "20 oktober 1967". Er komt dan een afdeling Voort
gezet Speciaal Onderwijs bij. 

1975 (1ste): De naam is niet ontleend aan het woonwijkje 
Bouwlust, maar aan het westelijk daarvan gelegen woonwijkje 
Het Kikkerfort (voorbij de nieuwe Galgerwaardse brug), waar 
ook de wasserij Het Heicop was gebouwd. 
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Aan de vergetelheid ontrukt (7) 

Gordon Charles Whittaker (1921 -1943) 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

"Ondergetekende, J.W. Hörst, hoofd Luchtbescher-
mingsdienst van de gemeenten Ruwiel en Loener-
sloot, wonende te Ruwiel, Ter Aa 44, post Nieu-
wersluis, heeft de eer u te rapporteren: dat in de 
nacht van Maandag 26 op Dinsdag 27 April 1943 te 
omstreeks 2 uur 45 in de gemeente Ruwiel, plaatse
lijk bekend in de polder Portengen, delen van een 
Engels vliegtuig zijn neergestort; deze delen van 
voornoemd vliegtuig bevonden zich verspreid in 
verschillende weilanden. Ook werden delen aange
troffen in die polder onder de gemeente Breukelen-
Nijenrode. De telefonisch gewaarschuwde en spoe
dig ter plaatse zijnde leden van de Duitse Weer-
macht namen de leiding terstond over. Leden van 
de vaste kern van de gemeenten Ruwiel en Breuke
len verleenden voor zover nodig medewerking aan 
de Duitse militairen. De door dit neerstorten veroor
zaakte schade was van die aard dat geen enkel 
onderdeel van de luchtbeschermingsdienst behoefde 
gealarmeerd te worden." 

Zo begon de Nieuwer Ter Aase hoofdonderwij
zer Hörst, die al van ruim vóór de Tweede Wereld
oorlog hoofd was van de plaatselijke luchtbescher
mingsdienst, zijn rapport over het neerstorten van 
een Britse bommenwerper in Portengen-Noord aan 
de Hoofdinspecteur van de dienst Bescherming van 
de Bevolking tegen Luchtaanvallen te 's-Graven-
hage. 

Omdat de vliegtuigresten en inzittenden over 
een groot gebied verspreid de grond bereikten, werd 
over deze gebeurtenis ook een proces-verbaal opge
maakt door het hoofd van de Luchtbeschermings
dienst in Breukelen-Nijenrode, G. Woudenberg. 

Een derde rapport werd geschreven door Th. 
Sterken, wachtmeester der marechaussee te Breuke
len-Nijenrode, aan zijn commandant van het Mare
chaussee Gewest te Amsterdam. Daaruit komt het 
volgende citaat: 

"Op 27 april 1943 te omstreeks 3 uur, werd ik 
door de Luchtbeschermingsdienst te Breukelen ge
waarschuwd, dat te Portengen een Engelsch vlieg
tuig brandend was neergestort. Onmiddellijk heb ik 
mij daarop met het beschikbare personeel naar de 

aangegeven plaats begeven. Aldaar aangekomen 
zag ik op ongeveer 200 meter vanaf den Porten-
genschendijk onder de gemeente Ruwiel in een 
weiland de resten van een brandend vliegtuig lig
gen. Volgens de letters die hierop voorkwamen 
bleek dit een Engelsch vliegtuig te zijn. Publiek 
was op dat ogenblik niet aanwezig. Onmiddellijk 
heb ik het terrein laten afzetten. Te omstreeks 5.30 
uur verschenen een aantal Duitsche militairen die 
de bewaking hebben overgenomen. Hierop heb ik 
met het aanwezige personeel van mijn Groep de 
omgeving afgezocht en vonden wij op eenigen 
afstand onder de gemeente Breukelen-Nijenrode het 
lijk van een Engelsch vlieger en brokstukken van 
een vliegtuig, alsmede een doode pink (jong rund), 
die blijkbaar door brandende benzine was gedood." 

Het omgekomen bemanningslid was de 22-jarige 
sergeant boordschutter {air gunner) Gordon Charles 
Whittaker (Afbeelding 1). Hij werd aangetroffen op 
enkele honderden meters afstand van de plek waar 
zijn bommenwerper in de aarde was ingeslagen. 

De rampvlucht 
Het vliegtuig waar het hier om gaat was een 

Short Stirling MklII, een zware viermotorige Royal 
Air Force (R.A.F.) bommenwerper met serienummer 
BK 657 en rompcode LS-C for Charlie. Het maakte 
deel uit van het op 1 maart 1915 opgerichte No. XV 
Squadron (bijgenaamd Oxford's own squadron). Dit 
squadron vloog in de eerste oorlogsjaren met ver
scheidene soorten vliegtuigen, waaronder enkele 
typen Vickers Wellington, Bristol Blenheim en Lan
caster, en had sinds april 1941 ook de beschikking 
over Short Stirlings van Brits fabrikaat, in die tijd 
de grootste en zwaarste bommenwerper. Er werden 
er ongeveer 2600 van gebouwd, waarvan geen enkel 
exemplaar is overgebleven. 

De bommenwerper met Whittaker aan boord 
vertrok op 27 april 1943 te 0.45 uur samen met ver
scheidene andere bommenwerpers van de kort tevo
ren door hen betrokken luchtmachtbasis Mildenhall 
in Engeland naar Duitsland, waar Duisburg gebom
bardeerd moest worden. 
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In deze fase van de oorlog vloog de R.A.F, zo veel 
mogelijk 's nachts. Aanvankelijk had men zowel overdag als in 
de nacht gevlogen. Maar vroeg in 1943 mengde Amerika zich 
met een naar Groot-Brittannië overgebrachte luchtvloot in de 
lucht-oorlog tegen Duitsland. Hun toestellen waren er niet voor 
uitgerust om bij nacht te gaan vliegen. Dat konden de Britten 
wel en dus besloten die om de dagvluchten daarna zoveel 
mogelijk aan de Amerikanen over te laten en zich zelf vooral 
op nachtvluchten te concentreren. Die regeling sprak hen ook 
wel aan omdat overdag het percentage toestellen dat door de 
vijand werd neergehaald hoger was. De Britse bommenwerpers 
werden toen in verband met hun gebruik bij nacht aan de 
onderzijde geheel zwart geschilderd. 

Afb. 1. G.C. Whittaker (foto uit collectie G.&C. Boogmans, 
Amsterdam). 

In de briefing vóór het vertrek waren alle 
bemanningen zo goed mogelijk geïnformeerd over 
het doel van hun tocht en de weersomstandigheden 
onderweg en werd verteld waar de Duitsers nacht-
jagerbases hadden staan en wat recent bekend ge
worden was over wijzigingen in de opstelling van 
hun afweergeschut, maar men kon nooit op alles 
voorbereid zijn. Dat bleek toen het vliegtuig met 
Whittaker aan boord boven Nederland vloog. On
verwacht rapporteerde staartschutter Bearness over 

de intercom aan zijn captain dat hij schuin onder 
hen een Duitse nachtjager van het type JU 88 had 
opgemerkt, een gevaarlijke vijand omdat die zowel 
over boordkanonnen als mitrailleurs beschikte. De 
radioman aan boord had zoiets al eerder mee
gemaakt. Deze nachtjagers werden door grond-
stations naar hun doelen geleid. Hij moest dan die 
gesprekken verstoren. Hij peilde in zo'n geval de 
frequentie van het Duitse radiocontact, brulde Heil 
Hitler, you bastard! in de koptelefoon van de Duit
se vlieger en joeg vervolgens een keiharde fluittoon 
de ether in. Maar ditkeer was er onvoldoende tijd 
voor iets dergelijks. 

De Engelse captain-vlieger bracht meteen na de 
gevaarmelding zijn bommenwerper in een glijduik, 
in een poging om het Duitse gevechtsvliegtuig af te 
schudden. Dat laatste mislukte. Door zijn afme
tingen en gewicht was de Short Stirling log en 
daardoor kwetsbaar. Het kwam tot een schoten
wisseling, waarbij de Stirling fataal werd geraakt 
door de kogels van de JU 88, terwijl ze de Duitser 
nauwelijks binnen schootsafstand kregen. Het 
R.A.F.-toestel werd in het bommenruim getroffen, 
waardoor de aan boord zijnde brandbommen vrij
wel onmiddellijk in brand vlogen. 

Doordat bij de beschieting de intercom kapot 
was gegaan, kon de piloot niet het bevel doorgeven 
te springen. De bemanningsleden verlieten daarom 
ieder op eigen initiatief met hun parachutes het 
brandende vliegtuig. Ze wisten heel goed dat dit in 
zo'n situatie snel moest gebeuren. Volgens de 
R.A.F.-gegevens gebeurde dat om 2.08 uur. Zijn 
collega's verklaarden dat ook Whittaker levend uit 
het toestel wist te komen. Zeer kort daarna werd hij 
echter in het hoofd getroffen door een Duitse kogel. 
Vrijwel zeker moet hij op slag gedood zijn. 

De verlaten bommenwerper beschreef stuurloos 
een linkerbocht over Breukelen, in de richting 
Kockengen. De heer Chr. den Hertog en anderen 
hoorden hem met veel lawaai over Nieuwer Ter Aa 
heen komen. Vervolgens werden inwoners van Por
tengen-Noord, waaronder de toen jonge Gert Ver
sloot (Portengen 97), met schrik gealarmeerd door 
het naderbijkomende geluid. Toen ze naar buiten 
keken, zagen ze hoe de hele omgeving verlicht 
werd door een groot vuur dat door de lucht vloog en 
snel hoogte verloor. Het liet een spoor van vallende 
brandende benzine achter. 

De vlammende Stirling ging rakelings langs de 
boerderij van Willem van Vliet, Portengen 71 (zie 
Afbeelding 2), verloor een stuk vleugel, dat terecht 
kwam bij een turfschuur van Dirk Arie Boele, Por
tengen 69, waarna een groot deel van de rest van 
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Afb. 2. Kaartje van het gebied waar de bommenwerper met Gordon Whittaker aan boord verongelukte. 

het toestel, met de romp en de vier zware Bristol 
Hercules VI motoren, zich om ongeveer 2.15 uur de 
grond in boorde naast de boerderij van Boele in 
grasland van de veehouders Van Rijn, Portengen 
67, en Cornelis Petrus van den Ancker, Portengen 
65. De boerderijen in de omgeving kraakten onder 
het geweld van de trillingen die de inslag in de 
bodem had veroorzaakt. De genoemde turfschuur 
werd door het gebeurde in een oogwenk zwaar 
gehavend (Afbeelding 3) en alle turf die er in lag 
weggeblazen; merkwaardigerwijs trof Boele enkele 
geiten die in de schuur ondergebracht waren echter 
nog levend op hun plek aan. Op zeven verschil
lende plaatsen in het crashgebied ontstond brand 
door de verspreid neergekomen brandbommen en 
benzine. Het staartstuk tenslotte viel op land van 
veehouder Arie van Zutphen, Portengen 70, op 
enkele honderden meters van de plek waar de romp 
en de motoren waren neergekomen. Dat staartstuk 
was zo ongeveer het enige deel van de bommen
werper dat zich niet diep de grond in boorde. Ge
lukkig werd geen enkele boerderij door de brok
stukken of de brandende benzine getroffen. 

Aldus het verhaal over één van de ongeveer 

zevenduizend geallieerde vliegtuigen die in de pe
riode 1940-1945 boven Nederland zijn neergehaald. 

Al zeer vroeg in de ochtend waren vrij veel 
Duitse militairen bezig met een huis-aan-huis on
derzoek naar de aanwezigheid van overlevenden uit 
de neergestorte bommenwerper. Daarbij werd met 
op de geweren geplaatste bajonetten ook geprikt in 
hooi en andere opslagplaatsen waaronder eventueel 
iemand verborgen kon worden gehouden. 

G.C. Whittaker 
Gordon Charles Whittaker werd op 23 januari 

1921 geboren in het dorp Cwmbran, in het graaf
schap Monmouthshire in Zuid Wales, Groot-Brit-
tanniè', als zoon van William Frederick en Mary 
Whittaker. Hij woonde al spoedig daarna in New
bridge, in hetzelfde graafschap, en ging daar ook 
naar school, tot hij 14 jaar oud was. Zijn enige in 
2000 nog levende verwant, broer William H. Whit
taker, herinnerde zich Gordon als een opgewekte, 
levenslustige jongen voor wie niets ooit te veel was. 
In 1935 verliet Gordon het ouderlijk huis. Hij had 
een interne betrekking gevonden op een van de 
grote buitenplaatsen in het zuiden van Engeland, 
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Afb. 3. Schade aangericht bij de 
vliegtuigcrash te Portengen op 27 
april 1943 (foto uit collectie G.&C. 
Boogmans, Amsterdam). 

waar hij zou worden opgeleid tot lakei. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, deed de 

overheid een beroep op de burgerij om met prio
riteit die activiteiten gaande te houden die voor 
het maatschappelijk leven van wezenlijke betekenis 
waren. Gordon Whittaker voelde zich daardoor aan
gesproken. Hij keerde naar zijn ouderlijk huis terug 
en ging niet ver daarvandaan werken in de kolen
mijnen. 

Het bestaan als mijnwerker beviel hem in de 
praktijk echter helemaal niet. Daardoor kwam hij er 
toe zich vrijwillig te melden bij de R.A.F., de Britse 
luchtmacht. Ruim 21/2 jaar had hij zich inmiddels 
als militair ingezet in het bestrijden van nazi-Duits
land toen op 27 april 1943 die fatale crash plaats
vond. 

Het lichaam van Whittaker werd in Portengen 
aangetroffen in de tuin van veehouder Korver, op 
ruime afstand van de brokstukken van het vliegtuig. 
Hij had een bontgevoerd vliegersjack aan en miste 
een laars en een sok. Het slachtoffer had een schot
wond in het hoofd en diverse schotwonden in de 
rest van zijn lichaam en ook zijn parachute ver
toonde kogelgaten. Vermoedelijk had de parachute 
daardoor niet goed meer gewerkt, want het lichaam 
was nogal hard met de veenbodem in aanraking 
gekomen. Na de berging van de dode zag men zijn 
contouren nog duidelijk in de grond afgedrukt. In 
opdracht van de Wehrmacht werd het stoffelijk 
overschot vervolgens door Cees Korver en Jan 

Hulsman op een ladder naar de schuur van de fa
milie Korver gedragen en daar opgebaard, totdat de 
Duitsers het daar ophaalden. 

Verspreid over het rampgebied werden een aan
tal zaken gevonden die uit de bommenwerper af
komstig waren, zoals een bijltje, een handschoen, 
een verrekijker, een benzinetank, papieren van een 
van de Britse inzittenden en een handbijbeltje. Deze 
werden alle door de Duitsers in beslag genomen en 
afgevoerd. 

Op 29 april 1943 werd Gordon Whittaker begra
ven op, wat officieel heette, de Amersfoort (Oud-
Leusden) Algemene Begraafplaats, bij velen beter 
bekend als de begraafplaats Rusthof. 

Rusthof is met 231 graven een van de grootste militaire 
erevelden op een burgerbegraafplaats in Nederland. Waarom 
Whittaker in Oud-Leusden werd begraven, en niet dichterbij, in 
Nieuwer Ter Aa, Kockengen of - zoals Maltby - in Breukelen, 
is onduidelijk. Mogelijk was er een samenhang met de aan
wezigheid van een Duits veldlazaret in Leusden. Volgens het 
rapport van Woudenberg is een aan zijn been gewonde 
inzittende "per wagen van de Duitsche Weermacht naar een 
hospitaal vervoerd". Is ook het stoffelijk overschot van Whit
taker daarheen meegenomen? De heer Blankenstijn, die veel 
onderzoek heeft gedaan naar oorlogsslachtoffers, merkte op dat 
de Duitsers nogal willekeurig omgingen met de stoffelijke 
overschotten van gesneuvelde tegenstanders; bepalend was welk 
vervoer beschikbaar was, en waar ook zonder vooraankondi
ging op plaats en personeel kon worden gerekend. In Leusden 
konden ze er mee volstaan een stoffelijk overschot bij de aula 
te deponeren. Opzichter Evert Jansen zorgde dan wel voor een 
piëteitsvolle identificatie en begrafenis. 
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Gordon Whittaker kreeg op Oud-Leusden een 
eenvoudig houten kruis op zijn graf. In 1945-1946 
werden alle daar begraven geallieerde gevallenen 
door deskundigen opnieuw geïdentificeerd en ver
volgens bijeen herbegraven in een afgezonderd deel 
van deze dodenakker. Whittaker rust daar nu in 
blok 13, rij 5, graf 98 (Afbeelding 4). 

Afb. 4. Het graf van G.C. Whittaker op het militaire 
gedeelte van de begraafplaats te Amersfoort (Oud-Leus
den). De kleine, eenvoudige, uniforme stenen op de 
oorlogsgraven staan er strak in het gelid. Franje ont
breekt, de opschriften zijn gestandaardiseerd, maar met 
enige ruimte onderaan voor een tekstbijdrage van de na
bestaanden. Juist door deze monumentale bescheiden
heid imponeren de rijen graven. (Foto Ane A. Manten, 
januari 2000.) 

De overige inzittenden 
De anderen die zich aan boord van het neer

gestorte vliegtuig hadden bevonden, waren gezag
voerder-vlieger R. Watson, sergeant W.A. Spencer, 
boordwerktuigkundige (flight engineer), sergeant 
W.A. Dyson, navigator, sergeant H.L. Phillips, 
bommenrichter (bomb aimer), de Canadese sergeant 
K.L. Bearnes, schutter (rear gunner) en de Nieuw-
Zeelandse sergeant C.M.M. Mora, radioman/telegra-

fist (wireless operator). Zij waren in goede conditie 
uit Engeland vertrokken. 

Mora wist na zijn parachutelanding aan arres
tatie door de Duitse militairen te ontkomen en met 
de hulp van een aantal Nederlanders binnen slechts 
enkele dagen in Engeland terug te keren. De heer 
Rebel heeft daarover eerder in ons tijdschrift ge
schreven. De vijf overigen raakten in Duitse krijgs
gevangenschap, werden elk in een ander kamp in 
Duitsland gedetineerd, maar overleefden de oorlog. 

De Nederlanders die ambtshalve betrokken raak
ten bij het neergestorte vliegtuig beperkten zich in 
hun berichtgeving over de inzittenden tot het 
hoogstnodige of risicoloze. Hörst schreef: "Voor 
zover bekend is de bemanning van het vliegtuig 
opgespoord of heeft zich bij de bevoegde instanties 
in andere gemeenten aangemeld". Burgemeester 
J.J.G. Vor der Hake van de Gemeente Ruwiel rap
porteerde op 29 april 1943 aan de Ortskommandant 
te Hilversum hetzelfde: "Für soweit bekannt ist die 
Bemannung des Flugzeuges aufgespürt worden oder 
hat sich in anderen Gemeinden bei den zuständigen 
Instanzen angemeldet". Sterken meldde dat twee 
Engelse vliegers waren aangehouden en samen met 
het lijk ter beschikking van de Duitse militairen 
waren gesteld. Woudenberg rapporteerde, behalve 
over het omgekomen bemanningslid, over twee in
zittenden die levend waren neergekomen, waarvan 
één op grondgebied van Breukelen-Nijenrode, die 
gewond was, waarschijnlijk met een beenbreuk, en 
één in Breukelen-St. Pieters; beide genoemde over
levenden waren al snel in Duitse handen geraakt. 

De gewonde was staartschutter Bearnes, die de 
bommenwerper door de nooduitgang achterin had 
verlaten. Hij kwam in een wetering terecht, met een 
gebroken dijbeen en een ontzette linkerheup. Hij 
moest, zich aan de oever vasthoudend, wachten tot 
er hulp kwam om hem op het droge te trekken. 

Twee inzittenden van de Britse bommenwerper 
kwamen dus, zo bleek ons in het voorafgaande, 
levend neer in de Gemeente Ruwiel, één in Breu
kelen-Nijenrode, één in Breukelen-St. Pieters. Eén 
ontbreekt er dan nog in ons overzicht. Dat moet 
gezagvoerder Watson zijn geweest, die het verst 
weg van het wrak aan de grond kwam. Dat valt af te 
leiden uit het antwoord dat burgemeester A.A. van 
den Hoorn van Tienhoven (U) op 4 oktober 1945 
stuurde aan de Militaire commissaris in Noord-
Holland en Utrecht, op diens vraag of in zijn 
gemeente geallieerde vliegers waren verongelukt. 
Van den Hoorn schreef dat zulks niet het geval was, 
maar voegde toe: "Wel is in deze gemeente om
streeks 23 april 1943 per parachute gedaald een 
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Afb. 5. Half op het land, half In 
een sloot liggend vliegtuigwrak, 
gefotografeerd in 1943 vanaf het 
weiland van veehouder DA. Boele 
te Portengen (foto uit collectie 
G.&C. Boogmans, Amsterdam). 

captain van de R.A.F., deel uitmakende van de 
bemanning van een viermotorige bommenwerper, 
welke is neergestort in Portengen . . . Genoemde 
captain is daarop door de Duitschers in krijgsge
vangenschap gevoerd, hij was ongedeerd." 

Over een bemanningslid dat voortvluchtig was, 
werd door iedereen volledig gezwegen! 

De Duitse autoriteiten rapporteerden naar hun 
hoofdkwartier: "Am 27/4, 02.08 Abschuss 1 Stir
ling 17 km westl. Hilversum durch Nachtjäger; von 
Besatzung 5 Mann gefangen, 1 Mann tot". 

Ook Duits vliegtuig neergestort ? 
In geen van de officiële rapporten over het neer

storten van een militair vliegtuig in Portengen, die 
in 1943 door de plaatselijke autoriteiten zijn opge
maakt, werd melding gemaakt van de uitschakeling 
van nog een tweede toestel. Niettemin heeft volgens 
enkele inwoners van Portengen ook de Junker het 
luchtgevecht niet doorstaan. Na de oorlog maakten 
de echtparen Van Wageningen (Portengen 103A) 
en Van Vliet er in hun ooggetuigenverhalen mel
ding van dat bijna gelijktijdig met het Britse toestel 
nog een tweede onbestuurbaar geraakt vliegtuig 
naar beneden zou zijn gekomen. Dat kwam volgens 
hen neer op hetzelfde land als het grootste deel van 
de Stirling, op ongeveer 50 meter van de weg, met 
het staartstuk gedeeltelijk boven de sloot. Volgens 
Henk van Wageningen en Jo van Wageningen - den 
Hertog betrof het een Duitse nachtjager. 

Duitse militairen zouden ongeveer drie dagen op een zo 
onopvallend mogelijke manier bezig zijn geweest de wrak
stukken van dat vliegtuig op te ruimen. Volgens de beide 
genoemde echtparen hadden de Duitsers tot op ruime afstand 
het gebied afgezet, zodat niemand scherp kon zien waar ze mee 
bezig waren. Een van de eerste dingen die ze, volgens me
vrouw Neeltje van Vliet-Brouwer, deden was enkele brokken 
van de wrakstukken afhakken en die tijdelijk aan menselijke 
waarneming te onttrekken door ze in de sloot te gooien; vol
gens haar wilde men absoluut niet dat oningewijden zagen dat 

daar hakenkruizen opstonden. Deze militairen zijn in die tijd bij 
de familie Van Vliet ingekwartierd geweest. Mevrouw Van 
Vliet vertelde tevens dat zij hen ook met lijkkisten bezig heeft 
gezien. Toen de Duitsers Portengen hadden verlaten, was er 
ook volgens de Van Vliets echter niets meer te terug te vinden 
wat aantoonbaar met dat tweede neergestorte vliegtuig van 
doen had. 

Tegenover deze getuigenverklaringen staan de 
verhalen van diverse andere toenmalige inwoners 
van Portengen en de wat wijdere omgeving, dat zij 
absoluut niets weten over een neergestort Duits 
gevechtsvliegtuig. Dat gaf aanleiding om aan dit 
deel van het verhaal extra aandacht te besteden. 

De heer en mevrouw Boogmans van Bomber 
Command Association bleken in het bezit van een 
foto waarop een stuk van een vliegtuigwrak te zien 
is, dat voor een deel in en boven een sloot ligt (Af
beelding 5). Dat beeld doet denken aan de opmer
king dat het Duitse vliegtuig gedeeltelijk boven de 
sloot lag. Maar volgens de heer Boogmans was het 
gefotografeerde wrakstuk afkomstig van de Stirling. 
Het was veel te groot om van een Junker te kunnen 
zijn geweest. 

In getuigenissen van inzittenden van de neerge
haalde Stirling staat dat volgens hen de Duitse jager 
kans zag buiten het bereik van de mitrailleurs van 
het Britse vliegtuig te blijven. 

In Duitse bronnen is niets te vinden over een 
nachtjager die op 27 april 1943 in of bij Portengen 
verloren zou zijn gegaan. 

Het is onwaarschijnlijk dat twee vliegtuigen die 
elkaar in een luchtgevecht zouden hebben uitge
schakeld vervolgens zo dicht bij elkaar neerstorten. 

Evenals de buurtbewoners in 1943, hebben ook 
mensen die in 1986 in Portengen naspeuringen 
deden naar het verongelukte vliegtuig (zie later in 
dit verhaal) absoluut niets aangetroffen wat kon 
duiden op het neerstorten van een Duitse Junker. 
Wel is toen vlak bij de plek waar het in Afbeelding 
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3 getoonde staartstuk lag een container aangetroffen 
met daarin ondertussen onschadelijk geworden 
brandbommen van Britse makelij. 

Dit alles afwegende, moet de conclusie zijn dat 
op de genoemde datum alleen de Britse bommen
werper in Portengen is neergekomen. (Wel is eerder, 
op 1 maart 1943, een Duitse Messerschmidt BF 109 
neergestort bij Gerverskop.) 

Misschien heeft op 27 april 1943 de Junker 
nachtjager de aangeschoten Britse bommenwerper 
nog enige tijd gevolgd en daarbij een duikvlucht ge
maakt, om te zien wat er met de Stirling gebeurde. 
Dat zou bij enkele mensen in Portengen de indruk 
kunnen hebben gewekt dat het Duitse toestel even
eens naar beneden kwam. 

Delen van het Britse vliegtuig door de 
Duitsers afgevoerd 

Geen verschil van mening bestaat er over dat de 
delen van de Britse bommenwerper, die met niet al 
te veel moeite te bergen waren, door de Duitsers 
zijn meegenomen. 

Ze hadden vier paarden gevorderd en daarmee 
sleepten ze het sterk door brand aangetaste staart
stuk van het land van Arie van Zutphen naar de 
brug over de Heycop, waar het op een gereed
liggende dekschuit werd geladen. 

In die tijd van schaarste van bijna alles werd dat 
met lede ogen aangezien. Boer Van Zutphen maak
te volgens zijn zoon toen de opmerking: "zonde van 
die twee wielen, die had ik best kunnen gebruiken 
voor een melkwagen". 

Berging van vliegtuigresten in 1986 
Aan het eind van de jaren negentienveertig is 

een officieel onderzoek uitgevoerd naarde eventuele 
berging van de ondergronds nog aanwezige vlieg
tuigresten. Men is daar toen niet toe overgegaan 
omdat verklaard werd dat deze niet te bergen waren. 
Bovendien was de noodzaak niet groot, aangezien 
overtuigend kon worden aangetoond dat er geen 
stoffelijke resten van inzittenden aanwezig waren. 
De plaatselijke bevolking overwoog evenmin om de 
wrakstukken op te graven, want niemand had er 
hinder van. 

In 1986 ondernam de Stichting CRASH (welke 
letters staan voor Crash Research Aviation Society 
Holland) een speurtocht naar overblijfselen van de 
verongelukte Britse bommenwerper. Geld om pre
cies te meten waar de wrakstukken lagen was er 
niet, maar de Rijks Geologische Dienst zag er een 
aardige praktijktest in en was bereid het onderzoek 
kostenloos uit te voeren. Al na één middag was het 
gebied vrij exact bepaald. Een stuk land van enkele 
tientallen meters breed, vlak naast een sloot, was 
het gebied waar de wrakstukken zich zouden moe
ten bevinden. Met een voor de duur van één dag 
gratis beschikbaar gestelde dragline werd daar zo'n 
half jaar later, op een zonovergoten zaterdag, door 
van olie doordrenkte aarde gegraven. Daarbij werd 
een groot aantal verwrongen vliegtuigonderdelen 
naar boven gehaald, alsmede twee van de motoren 
met hun propellers (Afbeelding 6) en de al genoem
de container met brandbommen. De motoren wer
den teruggevonden op een diepte van ongeveer 5,75 

Afb. 6. Wrakstukken van de Stirling 
bommenwerper, waaronder een 
motor met propeller, zoals die bij de 
berging in 1986 boven de grond 
werden gehaald (foto mw. A. de 
Bruin-van Vliet, Portengen, 1986). 
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meter onder maaiveld. Ondanks de beschadigingen 
verkeerden ze in redelijk goede toestand. De twaalf 
cilinders die elke motor moest hebben, waren vrij
wel allemaal nog aanwezig. Hier en daar konden 
bougies zelfs nog zonder veel problemen worden 
losgedraaid. 

Bij die gelegenheid vond Willem van Rijn, zoon 
van het echtpaar Van Rijn dat toen woonde op de 
boerderij waar in 1943 Van den Ancker zat, het 
identiteitsplaatje van het vliegtuig, aan de hand 
waarvan de al bekende gegevens over het vliegtuig 
en zijn bemanning door de R.A.F, nader konden 
worden geverifieerd. Met hulp van de R.A.F, kwam 
Willem van Rijn aan het adres van Mike Mora. In 
december 1988 reisde Van Rijn naar Nieuw-Zee
land, waar hij Mora in diens woonplaats New 
Plymouth het identiteitsplaatje aanbood, 45 jaar na 
diens rampzalige neerkomst in en miraculeuze ont
snapping uit bezet Nederland. 

Het XV Squadron van de R.A.F, bestaat ook in 
2000 nog voort. 

Een van de beide opgegraven vliegtuigmotoren, die nu deel 
uitmaken van de collectie van CRASH, is dankzij hen te zien 
geweest op de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 
die de Historische Kring Breukelen van 24 april tot en met 5 
mei 1995 hield in een deel van de showroom van het 

Automobielbedrijf Roeleveld BV. Deze expositie werd onder 
meer bezocht door de voor de 50ste herdenking van de bevrij
ding uit Nieuw-Zeeland overgekomen Mike Mora. 

Bronnen 

Afschriften van diverse documenten betreffende dit vliegtuig
ongeval, mij ter beschikking gesteld door burgemeester 
W.F.E. baron van der Feltz en de heer J. van 't Hof Sr te 
Breukelen en door het echtpaar Ger en Christel Boogmans 
te Amsterdam, Nederlandse vertegenwoordigers van Bom
ber Command Association. 

Correspondentie met de heer William H. Whittaker, Newport, 
Zuid Wales, Groot-Brittannië, broer van de omgekomen 
boordschutter, in de eerste maanden van 2000. 

Gesprekken met de heren C. Blankenstijn (documentalist 
begraafplaats Rusthof), W. Boele (Kockengen), G. Versloot 
(Portengen), Chr. den Hertog (Nieuwer Ter Aa) en G. 
Boogmans, begin 2000. 

Verslagen van interviews door de heer J. Uithol van de Stich
ting CRASH, in september 1987, met de heren Korver, 
Hulsman (in 1943 arbeider op de veehouderij van Korver) 
en Van Zutphen en de echtparen Van Vliet en Van Wage
ningen. 

H.T.B. Rebel, 1990. Engeland - Breukelen - Engeland binnen 
een halve week. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 5, nr. 2, blz. 66 - 68. 

HKB-activiteiten bij de herdenking dat 50 jaar geleden de 
Tweede Wereldoorlog eindigde: een kort verslag. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 3, blz. 
181 - 183. 

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel 
Themanummer Het Tijdvak van de Wereldoorlogen, 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 15, nr. 
2, artikelen van H.J. van Es. 

Mevrouw C. Broekhuizen-Grootendorst vroeg om de pas
sage op blz. 88, 2de kolom, over een rovende Duitse soldaat te 
wijzigen, omdat de heer Van Es haar verkeerd had begrepen. 
De Duitse soldaat had op het Korenpad geen sieraden en 
bloedkoralen opgeëist, maar had die al in zijn bezit; waar
schijnlijk waren ze elders geroofd. Hij liet die aan haar moeder 
zien en vroeg of zij in ruil voor enkele sieraden zijn kleding 
wilde wassen. Toen mevrouw Grootendorst dit weigerde, ging 
de man dat verderop in de straat vragen. Mevrouw Broek
huizen weet niet op hij elders meer succes heeft gehad. 

Naar aanleiding van een reactie van de heer OJ. Contant 
werd contact opgenomen met de heer Zuurdeeg, archivaris van 
de Gemeente Tholen. Op hun beider gezag dient de familie
naam Moiliker op blz. 102, rechter kolom, te worden gelezen 
als Moeliker. Ook bestond er geen gemeente op Tholen die 
Polder heette, maar kwam het gezin Moeliker uit het dorpje 
Anna Jacobapolder, wel kortweg Polder genoemd, in de toen
malige Gemeente St.-Philipsland. 

Mevrouw P.N. Verhagen-Miltenburg vond dat op blz. 109, 

lste kolom een onjuist beeld werd gegeven van haar ex-
echtgenoot Bob Reen (niet Van Reen!). Hij werd ook niet in 
Kampen, maar in Amersfoort gearresteerd, toen hij daar was 
herkend tijdens hun huwelijksreis. Zij waren twee dagen te
voren getrouwd en waren op weg naar Deventer. Bob had 
inderdaad contacten onderhouden met Willy Lages op Nijen-
rode en bezat daardoor een "Ausweis", die de Duitse soldaat in 
Breukelen ontzag inboezemde, wat de argwaan van mevrouw 
Stilting wekte. Hij had echter ook goede contacten met het 
verzet in Breukelen, onder andere met meester Melder, het 
hoofd van de landelijke organisatie tot hulp aan onderduikers. 
Bob heeft in Breukelen geen mensen van het verzet of onder
duikers verraden. Integendeel, hij zorgde voor acht onderdui
kers die in huisjes, boten, en andere bouwsels aan de Scheen-
dijk zaten. Hij zorgde ook voor het bankiersgezin Jonkers uit 
Utrecht, dat in de Kievitsbuurt was ondergedoken. Bob had een 
alarmeringssysteem opgezet met lichtsignalen voor het geval er 
onraad was of razzia's kwamen. Geen van zijn onderduikers, 
waarvoor mevrouw Verhagen de benodigde levensmiddelen 
aanvoerde, is ooit gepakt. Na Bobs arrestatie is de heer Melder 
direct naar Amersfoort gegaan om Bob vrij te krijgen. Hij vond 
daar echter geen gehoor, zodat Bob Reen lange tijd in Amers
foort heeft vastgezeten. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN. ire. 15. nr. 3, 2000 



153 

De tekenschool te Breukelen-Nijenrode 
Henk van Walderveen 

G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Behalve gewoon lager onderwijs had Breukelen tot 
in het midden van de 19de eeuw nog niet veel 
scholing te bieden. In 1851 richtte J.J. Alberda, die 
een zwager was van het raadslid C. Kasteleijn, voor 
eigen rekening een school voor middelbaar onder
wijs op, met een daaraan verbonden kostschool, die 
gevestigd werd in Boom en Bosch. Die school trok 
ook een klein aantal externe leerlingen, uit Breuke
len en omgeving, ongetwijfeld van draagkrachtige 
ouders. De doorsnee Breukelaar en zijn kinderen 
hadden daar niet veel aan. Maar uit opmerkingen, 
gemaakt in enkele vergaderingen van de gemeente
raad van Breukelen-Nijenrode, blijkt dat ook daarin 
enige verandering aan het komen was. Het duide
lijkst was een uitspraak tijdens de raadsvergadering 
op 21 mei 1858. Die hield in dat in 1846 een ver
eniging, de Breukelse afdeling van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, uit vrijwillige bijdragen 
een "herhaling- of avondschool" had gevestigd, die 
door volwassenen bezocht werd. Deze onderwijs
instelling ging dus niet uit van de overheid. De ini
tiatiefnemer - het "Nut" - had er echter al wel spoe
dig de, vooral financiële, steun van het gemeente
bestuur bij nodig. 

Deze "herhalingschool" was eerst gevestigd in 
de ruimte aan het Kerkplein die de gemeente huur
de van de kerkvoogdij voor de openbare lagere 
school. Vanaf 1855 beschikte de avondschool daar 
over een eigen schoollokaal, want er was geklaagd 
dat de volwassen personen die deze school bezoch
ten "enige slijtage" veroorzaakten. 

Toch ging het na enige tijd niet voorspoedig met 
deze avondschool. Rond 1860 was er weinig belang
stelling meer voor dat avondonderwijs. In de ge
meenteraad werd op 5 november 1860 een korting 
op de gemeentelijke bijdrage overwogen wegens 
het geringe nut van de avondschool. Het raadslid 
G.D. Duuring, bewoner van Vegtvliet, wist dat nog 
uitgesteld te krijgen, maar er moest dus wel wat 
gebeuren om de school weer tot bloei te brengen. 
Dat heeft er vermoedelijk toe geleid dat er kort 
daarna naast het meer algemene herhalingsonderwijs 
ook een duidelijker op de praktijk gerichte avond-
tekenschool kwam. 

Het aantal duidelijke aanwijzingen over wat er 

precies is gebeurd en wanneer, is beperkt. Vroeg in 
1864 draaide de avondschool in elk geval weer re
gelmatig, want toen de gemeenteraad sprak over het 
salaris van de nieuwe hoofdonderwijzer, werd ge
zegd dat deze naast vijf dagen dagonderwijs en de 
opleiding van kwekelingen ook vier maal per week 
avondonderwijs moest geven. 

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was op 16 
november 1784 te Edam, op initiatief van Jan Nieuwenhuyzen, 
doopsgezind predikant te Monnickendam, opgericht als het 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de zin
spreuk: Tot Nut van 't Algemeen. Er kwamen omstreeks die 
tijd meer genootschappen van kunsten en wetenschappen tot 
stand, maar 't Nut verschilde daarvan doordat het voortkwam 
uit kringen die de ideeën van de patriotten aanhingen. Ze wilde 
de eenvoudige Nederlander tot gids zijn in het leven, hem de 
hand reiken, voorlichten en opvoeden. Het Nut ijverde daarom 
voor algemeen volksonderwijs, een opleiding tot democratisch 
staatsburger en opvoeding in een algemeen christelijke geest 
van verdraagzaamheid en liefde voor het vaderland. In 1787 
werd naar Amsterdam verhuisd en de naam bekort tot Maat
schappij tot Nut van het Algemeen. In de loop der jaren 
kwamen honderden departementen van 't Nut tot stand, waar
van een in het dorp Breukelen. 

Tekenschool kreeg onderdak in gemeente
huis aan de Nieuwstraat 

In de notulen van 17 augustus 1865 van de 
raad van de Gemeente Breukelen-Nijenrode werd 
melding gemaakt van een verzoek van het bestuur 
van het "Departement afd. Breukelen van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen" om de bovenzaal 
van het gemeentehuis, dat toen nog aan de Nieuw
straat was gevestigd, gedurende het aanstaande win
terseizoen te mogen gebruiken ten dienste van de 
Breukelse tekenschool. Los daarvan was er ook nog 
een aanvraag om over die zaal te mogen beschikken 
voor vergaderingen en lezingen van 't Nut (Afbeel
ding 1). Het raadslid A. van Leeuwen wees bij die 
gelegenheid op het nut van de tekenschool voor 
deze gemeente en drong aan op een gunstige 
beschikking. Ook het raadslid J.W. Artler onder
steunde het verzoek en vroeg om "een bepaald per
soon aan te wijzen voor de behoorlijke opruiming 
der tafels etc. en het schoonhouden van het locaal". 
Na ampele besprekingen besloot men het verzoek 
in te willigen. Ook keurde de raad goed dat het 
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Afb. 1. De vermelding van twee ingekomen stukken in de raadsnotulen van Breukelen-Nijenrode van 17 augustus 1865. 
Het bestuur van het Nut vraagt om gebruik te mogen maken van de bovenzaal van het gemeentehuis ten dienste van de 
tekenschool. Gemeente-ontvanger Dirk van der Veen vraagt om dezelfde ruimte voor bijeenkomsten en de 
volksvoorlezingen van het Nut. Van der Veen deed dergelijke verzoeken met succes ook al op 2 oktober 1862, 1 
september 1863 en 14 september 1864. Voor de tekenschool lijkt dit de eerste aanvraag te zijn geweest; tevoren werd 
les gegeven in het lokaal aan het Kerkplein. 

lokaal zou worden verwarmd op kosten van de ge
meente. 

Op 21 september 1866 besloot de gemeenteraad 
dat het gebruik van de bovenzaal door de teken
school kosteloos zou zijn. 

In die tijd bestond ook het avondherhalingsonderwijs nog, 
maar blijkbaar bleef het aantal volwassenen dat daaraan deel
nam klein. Op 25 september 1865 stond de gemeenteraad toe 
dat kinderen van minder gegoede ouders eveneens mochten 
worden toegelaten, en dat gratis; ze moesten wel een bewijs 
overleggen dat ze de twee laagste klassen van de dagschool 
hadden doorlopen. Hoelang dat "tweede-kans onderwijs" het 
daarna in Breukelen-Nijenrode nog heeft volgehouden is mij 
niet bekend. 

Gemeentelijke subsidies, 1873 -1898 
Op 8 augustus 1873 stond op de agenda van de 

gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenro
de een verzoek van notaris J.J. Schalij, voorzitter 
van het "Nut", om subsidie voor hun tekenschool. 
Deze was te meer nodig omdat men van plan was 

gedurende 8 maanden per jaar in plaats van 4 maan
den tekenlessen te gaan geven en daarvoor onder
wijzers van de ambachtsschool uit Amsterdam in 
dienst wilde nemen. Enige heren uit Breukelen-St. 
Pieters zagen eveneens het belang van de teken
school in en waren bereid ook zelf krachtdadig 
steun te verlenen. De raad besloot een subsidie van 
ƒ 100,-- toe te kennen. De subsidie werd verschei
dene jaren herhaald, maar in 1885 werd die ver
laagd tot/75,--. 

In de raadsvergadering van 7 december 1888 gaf 
kaashandelaar Jac. Schippers, bestuurslid van de 
tekenschool, een uiteenzetting over de financiële 
toestand van de school. Op voorstel van raadslid 
mr. H.C. Vos werd de gemeentelijke subsidie toen 
door de gemeenteraad weer op ƒ 100,- gebracht, 
met twee tegenstemmen, die van de wethouders 
J.W. de Bruijn en M. van Waart. Tevens werd een 
extra subsidie verleend tot dekking van de tekorten, 
met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat aan de ge-
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meenteraad vooraf een specifieke rekening van de 
lopende tekencursus overlegd zou worden. 

In de jaren 1889- 1893 kende de gemeente 
dezelfde bedragen toe. Op voorstel van het raadslid 
M. van der Pol werd de subsidie in oktober 1894 
verhoogd tot ƒ 200,--, nadat een voorstel van wet
houder M. van Waart om de subsidie op een wat 
lager bedrag, op ƒ 175,-, vast te stellen was ver
worpen. In de jaren 1895 en 1896 werd de subsidie 
weer verlaagd tot ƒ 150,-. In 1897 en 1898 had de 
tekenschool ondanks de subsidie nog exploitatie
tekorten van resp. ƒ 60,23 en ƒ 36,57, die weer door 
aanvullende exploitatiesubsidies werden gedekt. 

Opheffing Departement Breukelen der Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen 

In de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-
Nijenrode van 7 maart 1898 deelde de voorzitter 
mede, dat het voornemen bestond om het "Departe
ment Breukelen der Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen" op te heffen. Het werd echter van groot 
belang geacht de daaraan verbonden tekenschool en 
bibliotheek te behouden. Namens het bestuur van 
het "Nut" stelde hij de vraag of de gemeente die 
beide instellingen onder haar hoede wilde nemen. 
De voorzitter van de raad, burgemeester J.Th.A. 
Braams, vond het zelf niet raadzaam om die in
stellingen voor rekening van de gemeente te laten 
voortbestaan, omdat dit te kostbaar zou worden en 
de vrijwillige bijdragen dan wellicht zouden stop
pen. Hij achtte het beter, dat een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid het beheer op zich zou nemen 
en de gemeente voor de tekenschool een subsidie 
zou blijven geven. Besloten werd dit aan het be
stuur mede te delen. 

Reglement voor leerlingen van de teken
school 

Op 13 september 1902 werd een reglement vast
gesteld voor leerlingen der "Teekenschool" te Breu-
kelen-Nijenrode. In Art. 2 staat welke lessen er ge
geven werden: (a) het bouwkundig tekenen, (b) het 
handtekenen, (c) het tekenen naar de natuur en (d) 
het tekenen in verband met de verschillende kunst-
nijverheidsvakken. 

Art. 5 schreef voor, dat er schoolgeld betaald 
moest worden en wel ƒ 4 , - per leerling per cursus
jaar. Art. 7 stelde, dat alle tekenbehoeften voor 
rekening van de leerling waren. In Art. 9 stond, dat 
de leerlingen rein en ordelijk gekleed de lessen 
moesten bijwonen en volgens Art. 10 mochten de 
leerlingen gedurende de les nooit zonder noodzaak 

"overluid spreken" en was bovendien het gebruik 
van tabak, op welke wijze dan ook, verboden. 

Subsidie-aanvragen bij omliggende ge
meenten en de Provincie Utrecht 

In de notulen van de raadsvergadering op 11 
april 1905 lezen we, dat wethouder M. van Waart 
zich afvroeg of ook door omliggende gemeenten, 
waaruit kinderen op de tekenschool gingen, subsi
die toegekend werd. De voorzitter antwoordde dat 
zulks niet het geval was, ofschoon er herhaaldelijk 
om was gevraagd. 

De sigarenfabrikant H.G. de Bruijn, die zowel 
raadslid was als commissaris van de tekenschool, 
zei dat de tekenschool wegens de toename van het 
aantal leerlingen van elders wel aan andere gemeen
ten om medesubsidiëring had gevraagd, maar zon
der gunstig resultaat. Men had nu het voornemen 
om subsidie bij de Provincie Utrecht aan te vragen, 
omdat de tekenschool aan alle voorwaarden vol
deed om zo'n provinciale subsidie te krijgen. 

Volgens dezelfde notulen merkte de heer M. van 
Waart op, dat het tijd werd dat de tekenschool een 
eigen lokaliteit kreeg, waar de heer H.G. de Bruijn 
verheugd mee instemde. 

Nieuwe subsidie-aanvragen, onder meer 
wegens plannen bouw nieuwe school 

In de raadsvergadering van 27 april 1906 werd 
weer een subsidie-aanvraag van de tekenschool be
sproken. De heer H.G. de Bruijn zei, dat het groot
ste aantal leerlingen van de tekenschool uit Breuke
len kwam. Voorts merkte hij op, dat het verkrijgen 
van subsidie van het provinciebestuur afhankelijk 
werd gesteld van de gemeentelijke subsidie. Met 
algemene stemmen werd besloten voor het cursus
jaar 1905/1906 weer een subsidie te verlenen van 
ƒ 100,- + ƒ 50,- extra. 

In dezelfde raadsvergadering werd een brief be
sproken van de Vereeniging "de Teekenschool" om 
de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Breukelen-
Nijenrode te brengen op ƒ 300,-, zulks op grond 
van het feit, dat de vereniging het plan had opgevat 
een eigen gebouw te stichten vanwege de grote 
uitbreiding van het aantal leerlingen. 

De voorzitter zei dat het bestuur van de Vereeni
ging "de Teekenschool" voorlichting had gevraagd 
aan de heer De Groot van het Ministerie van Onder
wijs te 's-Gravenhage en naar aanleiding daarvan 
met het verzoek om een verhoogde subsidie bij de 
gemeenteraad kwam. De voorzitter beval deze voor 
de gemeente zo nuttige instelling met warmte aan. 
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Afb. 2. Bouwtekening van het vooraanzicht van de tekenschool, 1907 (Archief Historische Kring Breukelen; met dank 
aan Jaap Bokma, die een zwaar beschadigde tekening bijwerkte). 

Op de vraag van de heer M. van Waart hoeveel 
leerlingen er op dat moment waren, antwoordde de 
heer H.G. de Bruijn dat dit er 40 waren. De voor
zitter, nog steeds burgemeester Braams, merkte op 
dat wanneer een eigen gebouw zou worden ver
kregen, de gemeente af zou zijn van de kosten voor 
schoonmaken, licht, brandstoffen enz. De heer De 
Bruijn voegde hier nog aan toe, dat het les geven in 
de Openbare Lagere School (in het gebouw Salva-
tori op het Kerkplein), waar men alweer enige tijd 
onderdak vond, een goed tekenonderwijs in de weg 
stond. 

Na ampele bespreking bracht de voorzitter het 
verzoek in stemming en met algemene stemmen 
werd besloten de verhoogde subsidie te verlenen, 
met de bepaling dat deze verhoogde subsidie niet 
zou worden uitgekeerd indien geen eigen gebouw 
zou worden gesticht. 

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid en 
aankoop van grond voor een nieuw gebouw 

Inmiddels was de Vereeniging "de Teeken-
school" als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Be
sluit van 7 oktober 1902 nr. 17. We vinden dat ver-
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Afb. 3. Indeling van de begane grond van de tekenschool 
volgens de bouwtekening van 1907. In de grote teken-
zaal was ruimte voor 21 tekentafels; zie de ingetekende 
rechthoeken. 

meld in de koopakte van 11 oktober 1907. We lezen 
daarin ook, dat Gerrit Jan van Steeden, logement
houder van Het State Wapen te Breukelen-Nijen-
rode, aan de Vereeniging "de Teekenschool" een 
stuk open terrein verkocht had, gelegen te Breu-
kelen-Nijenrode Sectie C nr. 1678 ter grootte van 2 
are en 85 centiare. De verkoopprijs van de grond 
was ƒ 1500,--. 

Volgens de notulen van de vergadering van 
B&W van Breukelen-Nijenrode van 13 september 
1907 werd een bouwvergunning verleend voor de 
stichting van een eigen gebouw van de tekenschool 
overeenkomstig de aan de gemeente overlegde 
tekeningen en bescheiden (zie Afbeeldingen 2 - 4). 
Het ontwerp was hoogstwaarschijnlijk van Arie 
Griffioen, die ook als leerkracht aan de tekenschool 
verbonden was. Hij woonde aan de Brouwerij en 
was zowel timmerman als architect, tot hij in 1921 
in dienst trad bij de Gemeente Breukelen-Nijenrode. 

Periode vanaf 1921 
Uit de periode 1908 - 1920 is er in de notulen 

van de gemeenteraads- en B&W-vergaderingen 
niets meer te vinden over de tekenschool, maar in 
de raadsnotulen van 30 mei 1921 staat een uitvoerig 
verslag over een subsidieverhoging. 

In een brief van 23 maart 1921 van B&W aan de 
gemeenteraad wordt verwezen naar artikel 25 van 
de Nijverheids Onderwijswet, waarin onder andere 
stond, dat het Rijk aan de tekenschool een bijdrage 
verleende van 70% van de nettokosten, mits werd 
aangetoond, dat de gemeente waar de school was 
gevestigd 30% van de kosten betaalde. Uit de door 
het bestuur verstrekte opgave bleek dat voor 1921 
een geraamd bedrag van ƒ 1200,-- te zijn. Deze 
becijfering maakte onbedoeld duidelijk hoe be
scheiden de gemeentelijke bijdrage in de voorgaan
de jaren was. 

Aan de gemeenteraad werd daarop gevraagd een 
subsidie van ƒ 1200,- toe te kennen. Hierover werd 
breedvoerig van gedachten gewisseld door de heren 
M. Onnes van Nijenrode, H.G. de Bruijn, J. Molen
kamp en de voorzitter (burgemeester Van der Hoop 
van Slochteren). Op voorstel van de heer Onnes 
werd besloten de gevraagde subsidie voor 1921 te 
verlenen, onder het voorbehoud dat een aanvraag 
om verhoogde subsidie voor 1922 de Raad tijdig 
diende te bereiken, terwijl het wenselijk werd ge
acht de schoolgelden zodanig te regelen, dat naar 
draagkracht van ouders of verzorgers per leerling 
schoolgeld werd geheven, waardoor de inkomsten 
belangrijk zouden kunnen stijgen. 
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Op 29 augustus 1921 werd er door het bestuur 
een regeling schoolgeldheffing vastgesteld: 

Art. 1. Er wordt aan de tekenschool te Breukelen voor iedere 
leerling (met uitzondering van bedeelden en voor hen die, 
schoon niet bedeeld, onvermogend zijn) een schoolgeld ge
heven en wel als volgt: a. voor meer gevorderden 10 gulden 
per cursus; b. voor eerst beginnende 5 gulden per cursus. 

Art. 2. Het schoolgeld wordt geheven van de ouders of ver
zorgers van de leerlingen. 

Voor het cursusjaar 1921 - 1922 stonden de hier
onder vermelde 48 leerlingen ingeschreven aan de 
tekenschool: 

Leerlingen uit Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters: 
Evert Visser, Pieter Smits Azn, Jan van Eijk, Christ. 
Kerker, Jan van Ekris, Daniel Vis, Abr. Jongeling, Karel 
van As, Pieter Bakker, Jan de Kruiff, Gerrit Takke, Jan 
Boekweit, Jan Gerwig, Adr. Goossen, Fr. Goossen, Gerard 
Keyman, Jac. de Langen, Jan Starink, G. Kolen, L. den 
Uijl, C. den Uijl, H. van Dijk, A. van Dijk, H. van Vliet en 
F. Kenkel. 

Uit Kockengen kwamen de volgende leerlingen: Adr. Bogaard, 
Hendrik Kok, Hendrik Ravesteyn, Frans Ravesteyn, Jan 
Stigter, Jan Versteegh, Bastiaan Laper en Jan Broeken. 

Uit Ruwiel, Loenersloot en Loenen kwamen: Corn. v.d. Vlist, 
Buret van Heringen, Abr. van Ekris, Joh. Kooy, C. Selders, 
Corn, van de Berg en Corn. Koper. 

Uit Tienhoven, Vinkeveen en Loosdrecht kwamen: Corn, van 
Ginkel, Nie. de Haan, D.G. Verhoef, Arie Versloot Jzn, 
Arie Versloot Czn, Leendert v.d. Vlist, Corn. Spijker en 
Rijk v.d. Wiel. 

Na elk cursusjaar werd door het bestuur van de 
Vereeniging "de Teekenschool" een tentoonstelling 
gehouden van door de leerlingen gemaakte teke
ningen. De mooiste tekeningen kwamen in aan
merking voor een prijs. Afbeelding 5 toont de uit
nodiging voor de tentoonstelling op 17 maart 1905. 

Leraren aan de tekenschool te Breukelen in 
de periode van 1890 t/m 1943 

Uit de laatste halve eeuw bleken de namen van 
diverse leerkrachten terug te vinden: 

A. Griffioen, directeur en leraar lijn- en vaktekenen, 1901 -
1926. Hij was architect van beroep en bouwde de Gerefor

meerde pastorie (1906), de Gereformeerde kerk (1909) en 
villa Meeuwenhoek (1926) (zie dit tijdschrift, jaargang 13, 
blz. 214, noot 30). 

L.M.W. Schoonheim, leraar handtekenen en projectieleer 
1890 - 1934. In 1925 werd hij tevens directeur. 

E. Sanders, leraar vormleer 1921 - 1929. Hij was in het dage
lijks leven hoofd van de Christelijk Nationale School aan 
de Herenstraat. 

J.H. Herfkens, leraar vormleer 1929 - 1935. Hij was hoofd van 
de School met de Bijbel aan de Straatweg. 

H.M. Vlug, leraar bouwkundig en rechtlijnig tekenen 1926 -
1933. Zijn hoofdfunctie was gemeente-architect. 

J. Lith, leraar vaktekenen 1925 -1933. 

J.Th. Vermeulen, leraar vaktekenen voor timmerman en 
metselaar 1933 - 1943. In 1938 werd hij directeur. Hij was 
architect van beroep. 

A. Rutgers, leraar bouwkundig tekenen 1933 - 1937. Op 1 
januari 1935 werd hij tevens belast met de algehele leiding. 

J. van Schie, leraar rekenen en meetkunde 1922 - 1942. Hij was 
hoofd van de Christelijke School te Loenen. 

P.J. Broos, leraar lijn- en vaktekenen voor schilders 1934 -
1936. 

D.K. Broos, idem, 1936 - 1937 (tijdelijk voor 4 maanden). 
W. Beukers, leraar hand- en decoratietekenen 1935 - 1939. 
A. van den Bos, leraar hand- en decoratietekenen in 1939 

(tijdelijk voor 5 maanden). 
G.G.H. Oosterbaan-Martinius, leraar hand- en decoratietekenen 

in 1937 (tijdelijk voor 1 jaar). 
D.A. Ferwerda, leraar vaktekenen en metaalbewerking 1941 -

1943. 
De timmerlieden J. de Bruin en Chr. Kerker gaven soms les in 

het timmervak. 

In 1921 werd de heer B. Dunsbergen als bode
conciërge aangesteld. Hij deed dienst tot aan zijn 
pensioen in 1937. Hij was van 1915 tot 1921 ook al 
conciërge van het ziekenhuis te Breukelen (zie jaar
gang 6, nr. 2, blz. 88). In 1937 werd de heer J. van 
der Vliet conciërge. Namen van conciërges vóór 
1921 zijn niet bekend. 

Op 16 maart 1909 werd voor de bode-conciërge 
een instructie vastgesteld. Enkele artikelen luidden: 

Art. 1. De bode-conciërge zal zorgdragen voor het tijdig 
openen van het schoolgebouw en het aanmaken der kachels 
en aansteken der lichten op de dagen als er teekenlessen 
zullen gegeven worden. 

Art. 3. Hij zal het geheele schoolgebouw stof- en spinragvrij 
houden, de urinoirs en privaten goed zuiverhouden én door
spoelen, de vloeren en glazen naar behooren schoonhouden 
en de kachels met pijpen en bijbehooren glanzend houden. 

Art. 6. Hij zal het toezicht houden op het richtig krijgen en 
opbergen der leermiddelen door de leerlingen en opletten, 
dat zij niets beschadigen. 

Art. 7. Hij is belast met het bezorgen van convocatie biljetten 
(. . .) en het innen der contributiën en schoolgelden, wan
neer hij de kwitantiën daartoe van den penningmeester 
heeft ontvangen. 

Bestuur van de tekenschool te Breukelen 
De Vereeniging "de Teekenschool" had een 

driehoofdig dagelijks bestuur en daarnaast een wis
selend aantal gewone bestuursleden. Ik vond de 
volgende namen: 

In 1905 bestond het dagelijks bestuur uit burgemeester 
J.Th. Braams, voorzitter, G.A. Schmedes, secretaris en ME. 
Guldemond, penningmeester. Hoe lang dit bestuur er geweest 
is, heb ik niet kunnen achterhalen. 

In 1921 bestond het dagelijks bestuur uit burgemeester mr. 
M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, 
voorzitter, E.B. van Julsingha, secretaris (zie Afbeelding 6) en 
H.G. de Bruijn, penningmeester. 
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\?EREEN. „ D E TEEKENSCHOOL" BREUKELEN 
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 7 October 1902, No. 17. 

(2XY 

Het Bestuur van de VEREENIGING „DE TEEKENSCHOOL" te Breukelen, heeft de eer 

U kennis te geven, dat de teekeningen door de Leerlingen in den afgeloopen cursus 
gemaakt, ter bezichtiging zullen worden gesteld op Vrijdag 17 Maart a.s. des avonds 
van 8 tot 9 uur en op Zaterdag 18 Maart van 's morgens 9 tot 's namiddags 4 uur, 
op da bovenzaal van het Hotel „HET STATEWAPEN" alhier. 

De uitreiking van prijzen, door de Leerlingen behaald, zal op Vrijdagavond 
ten 9 ure precies geschieden. 

Het Bestuur noodigt ieder belangstellende uit, deze Tentoonstelling te komen 
bezoeken en hoopt, dat van deze gelegenheid ruimschoots gebruik zal worden gemaakt, 
opdat de werking van deze nuttige Vereeniging in breeder kring bekend worde. 

Tevens brengt het hiermede in herinnering, dat het volgen van den cursus in 
het teekenonderwijs niet uitsluitend voor jongens, doch ook voor meisjes is opengesteld 
en dat de cursus, gehouden gedurende de maanden October tot Maart, het onderwijs 
omvat in het Bouwkundig en Handteekenen in den meest uitgebreiden zin. 

Het aantal leerlingen is gedurende dezen cursus weder aanmerkelijk vooruitgegaan 
en zijn daardoor de kosten aan het onderwijs verbonden naar verhouding gestegen. 

Het Bestuur doet een dringend beroep op Uwen zeer gewaardeerden s teun 
om deze nutt ige instel l ing in stand te houden en zoo mogelijk uit te breiden, 
door U uit te noodigen in grooten getale als gewoon lid of Donateur toe te t reden . 

De jaarlijksche contributie voor gewone Leden bedraagt Drie Gulden, terwijl 
men de Vereeniging als Donateur steunt door eene bijdrage van ten minste Een Gulden 
per jaar. 

Gedurende de Tentoonstelling zal gelegenheid zijn, zich voor het lidmaatschap 
in te schrijven. 

Commissarissen : 

H. G. DE BRUIJN, Voorzitter. 
C. DE VRIES, Secretaris. 
P. BUIjS. 
A. GRIFFIOEN. 
W. J. SANDERS. 
JAC. SCHIPPERS SEN. 

Het Bestuur voornoemd: 

j . T H . A. BRAAMS, Voorzitter. 
G. A. SCHMEDES, Secretaris. 
M. E. GULDEMOND, Penningm. 

BREUKELEN, 8 Maarl 1905. 
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Afb. 5. Uitnodiging voor een tentoonstelling van door leerlingen van de lekenschool in 1905 gemaakte tekeningen 
(Archief Historische Kring Breukelen). 
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Afb. 6. Notaris E.B. van Julsingha (1910-1944) (Foto
archief Historische Kring Breukelen). 

In de jaren 1922 - 1930 was het dagelijks bestuur als volgt 
samengesteld: burgemeester mr. M.P. Thomassen à Thuessink 
van der Hoop van Slochteren, voorzitter, E.B. van Julsingha, 
secretaris, en H. Colenbrander, penningmeester. De gemeente
ambtenaar W.K. Bloemhoff was administrateur van 1926 tot 
1933. 

In de jaren 1931 - 1938 zag het bestuur er als volgt uit: 
burgemeester Jhr. mr. H.H. Röell, voorzitter, E.B. van 
Julsingha, secretaris, melkfabriekdirecteur A.H. Colenbrander, 
penningmeester, en smid S. Breuninghof en gemeentesecretaris 
E. van der Zee, leden. 

In 1939 - 1940 waren dat burgemeester Jhr. mr. H.H. Röell, 
voorzitter, E.B. van Julsingha, secretaris, A.H. Colenbrander, 
penningmeester, en S. Breuninghof, E. van der Zee, smid W. 
Balk, bouwkundige J. Lugten en fabrikant P. Land, leden. 

Van 1941 tot 1943 nam aannemer J. de Bruin de plaats in 
van J. Lugten. 

De tekenschool had ook nog een college van 
commissarissen, die naast het bestuur tot taak had
den om wekelijks om de beurt toezicht te houden 
op het werk van de leraren en de leerlingen. Er was 
een huishoudelijk reglement voor de commissaris
sen vastgesteld op 22 december 1898. 

In de periode van 1900 tot 1910 waren commissarissen: 
H.G. de Bruijn, voorzitter, C. de Vries, secretaris en P. Buijs, 
A. Griffioen, W.J. Sanders en Jac. Schippers Sr., leden. In de 
jaren 1919 - 1920 komen we nog de namen tegen van: E. van 
der Zee, voorzitter en Jac. Schippers Sr., secretaris. Namen van 
eerdere of latere commissarissen zijn in de stukken niet meer te 
vinden. 

Het gebouw van de tekenschool, 1940 -1978 
In 1943 werden de lessen van de tekenschool 

door omstandigheden stopgezet. Het zou, hoewel 
niet zo bedoeld, het einde van de activiteiten van 
deze onderwijsinstelling inhouden. 

Op het eind van de Tweede Wereldoorlog, in de 
hongerwinter 1944 / 1945, was in het gebouw van 
de tekenschool een gaarkeuken gevestigd, waar de 
bewoners van Breukelen op een bon warm voedsel 
konden halen. Op 26 november 1945 besloot de 
Gemeenteraad van Breukeien-Nijenrode om het ge
bouw van de tekenschool te kopen voor ƒ 5600,-, 
zijnde het bedrag van de niet afgeloste eerste hypo
theek, maar op 14 januari 1947 moest dit besluit 
weer ingetrokken worden, aangezien het Provinci
aal Bestuur de goedkeuring had onthouden omdat 
het Gemeentebestuur niet aangegeven had waarvoor 
het gebouw gebruikt zou gaan worden. Op 19 maart 
1947 besloot de Gemeenteraad toch te kopen voor 
ƒ5600.- en na de verbouwing drie lokalen be
schikbaar te stellen aan het bestuur van de ver
eniging voor Chr. Uitgebreid Lager Onderwijs 
(U.L.O.) en (voor de duur van 1 jaar) één lokaal aan 
de Chr. Lagere School op Gereformeerde Grond
slag in verband met ruimtegebrek in hun eigen 
school aan de Herenstraat. In een brief d.d. 8 april 
1947 verleende het Provinciaal Bestuur alsnog haar 
goedkeuring. 

Er is in 1946 ook nog sprake geweest van de 
heroprichting van een avond-nijverheidsschool door 
het Chr. Nationaal Vakverbond en de Nederlandse 
Katholieke Arbeidersvereniging, maar dit is niet 
doorgegaan. 

De verkoop van het gebouw van de tekenschool 
aan de gemeente had nog een probleem. De Vereni
ging "De Teekenschool" was geen rechtspersoon 
meer, omdat men in 1927 vergeten was om ver
lenging aan te vragen van de Statuten, goedgekeurd 
bij Koninklijk Besluit van 7-10-1902. 

Er bleek echter toch een oplossing voor dit 
probleem te zijn. Mr. M.P. Thomassen à Thuessink 
van der Hoop van Slochteren, die in 1927 voorzit
ter was van het bestuur van de Vereniging "De 
Teekenschool", bleek nog in leven te zijn. Aan hem 
werd toestemming gevraagd om het gebouw aan de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode te verkopen voor 
ƒ 5600,--. Hij verleende in een brief van 1 april 
1947 toestemming tot verkoop. 

Het gebouw moest echter eerst nog gerestau
reerd en verbouwd worden om geschikt te zijn voor 
de nieuwe scholen. De aanbesteding vond plaats op 
27 mei 1947 en het werk werd uitgevoerd door aan
nemersbedrijf J. de Bruin. 

De U.L.O. heeft tot 1952 de lokalen van de 
tekenschool gebruikt. Ook was er in die jaren de 
bibliotheek van de Christelijke Jonge Mannen Ver
eniging (C.J.M.V.) gevestigd, die enkele avonden 
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Afb. 7. De tekenschool 
aan de Straatweg, ca. 
1949 (thans staat hier 
het pand van de Rabo
bank). (Foto-archief His
torische Kring Breuke-
len.) 

per week open was en later fuseerde met de 
Openbare Bibliotheek te Breukelen. In 1953 betrok 
de U.L.O. haar eigen nieuwe gebouw aan de 
Willink van Collenstraat en werd het gebouw van 
de tekenschool in gebruik genomen door de Rooms 
Katholieke V.G.L.O. school, die in 1967 werd op
geheven. In de jaren 1975 - 1978 vond er een ruil 
plaats van grond en percelen tussen de Gemeente 
Breukelen en de RABO-Bank. Het gebouw van de 
RABO-Bank met grond (Markt 14 - 15) werd ei
gendom van de Gemeente Breukelen en het gebouw 
van de tekenschool met grond werd eigendom van 
de RABO-Bank, die het gebouw afbrak en er een 
nieuw bankgebouw neerzette. 

Bronnen 

Archief Historische Kring Breukelen, inv. nr. SV 3510: docu
mentatie over de tekenschool en bouwtekening van de 
tekenschool te Breukelen, 1898 - 1943. 

Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis 
te Breukelen), archiefblok 1813 - 1948, inv. nr. 4 - 1 2 
(Raadsnotulen 1858 - 1927), 60 (B&W notulen 1906 -
1908), 61 (B&W notulen 1919- 1921), 366 (Aankoop 

gebouw van de tekenschool, 1945 - 1947), 1314 (Verkoop 
grond voor bouw tekenschool, 1907), 1843 (Ruiling grond 
en perceel met de RABO-bank, 1975-1978) , 2117 
(Ingekomen stukken 1921-1944) , 2118 (Uitgaande 
stukken 1922-1944), 2119 (Jaarverslagen tekenschool 
1925 - 1930 - 1932), 2120 (Huishoudelijk reglement 1898), 
2121 (Reglement voor leerlingen, 1902), 2123 (Instructies 
voor Bode / Conciërge, 1909), 2124 (Aanstellingen en ont
slagen leerkrachten, 1922 - 1941). 

Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, archiefblok 
1949 - 1988, inv. nr. 1199 (Chr. School op Gereformeerde 
Grondslag, 1949 - 1953), 1264 (Rooms Katholieke 
V.G.L.O. School 1949 - 1950), 1275 (Chr. Nationale 
U.L.O. School 1946 - 1949). 

Onderzoeksnotities ontvangen van Henk J. van Es. 
H. van Walderveen, 1998. School voor middelbaar onderwijs 

op Boom en Bosch in Breukelen, 1851 - 1855. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 3, blz. 161 -
162. 
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Streektaal uit Breukelen en omgeving (2) 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Tot mijn vreugde hebben verschillende lezers van 
dit tijdschrift gereageerd op het artikel Streektaal in 
Breukelen en omgeving, verschenen in het nummer 
van september 1999. Hun opmerkingen zetten mij 
meermalen ook weer op nieuwe onderzoeksporen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de ont
vangen reacties en mijn aanvullende speurwerk. 

De criteria voor opneming in onze aanvullende 
streektaallijsten zijn dat een woord of uitdrukking 
niet zo algemeen mag zijn gebruikt, dat hij ook 
(met exact de in ons gebied gebruikelijke betekenis) 
in de Grote Van Dale te vinden is, en dat hij niet al 
in het boek Taal en Leven in de Utrechtse Vecht
streek is opgenomen. In deze bronnen vermelde 
woorden, die in ons gebied een afwijkende beteke
nis hadden, komen echter wel in aanmerking. 

Gebruikte afkortingen: mv = meervoud, ww = werk
woord, zn = zelfstandig naamwoord 

aangaan (in afbakening): beginnen; tegenstelling: afgaan 
(een paaltje zetten waar iemands tuin aan- en afgaat) 

aanhalen: innemen (een touw aanhalen), naar zich toe 
trekken (een boomtak aanhalen), naar de oever trek
ken (een praam aanhalen) 

Achteraf (zn, het -): het graslandgebied van Breukele-
veen dat het dichtst bij het Gooi is gelegen, ten 
oosten van de Stille of Breukeleveense Plas. Het 
grootste deel ervan was alleen over water bereikbaar. 

achtig: achtervoegsel, in Kockengen en omgeving veel 
gebruikt in zinsneden als: hij is nogal grootachtig, het 
kind is een beetje domachtig, dat huis is wel erg 
kleinachtig 

afschilderen: meehelpen om een minder mooi uiterlijk 
(bijv. in haardracht, kleding) of onaangename ka
raktertrekken van een medemens te verbeteren (in 
uitdrukkingen die men door oudere Kockenezen ge
bruikt hoorde, zoals: hij heeft zijn vrouw wel in de 
grondverf gezet, maar haar nog niet afgeschilderd) 

arebei, mv arebeije: aardbei 
asvarken: stoffer en blik; ook gebruikt voor alleen de 

stoffer (veger) 
baan: erf (ik mot de baan nog harke) (Westbroek) 
baggersloot: ondiepe sloot met veel modder op de bodem 
ballenboer: kleine middenstander, die een snoepwinkeltje 

had waar in het bijzonder van suiker gebakken zuig-
snoepjes ("ballen") in de vorm van "kussentjes" ver
kocht werden, die o.a. bij de koffie werden gepresen

teerd 
belaste armen: financieel weinig draagkrachtigen, be

horend tot de kerkelijke gemeente, aan wie tot ver in 
de 19de eeuw op zondag na de kerkdienst door de 
diaconie een bepaalde hoeveelheid armenbrood werd 
uitgereikt 

beneffe: naast (beneffe 't huis; ook neffens, zie jrg. 14, 
nr. 3, blz. 109) 

boerenbuurt, boerenbuurtschap: door de agrarische sector 
gedomineerd plattelandsgebied, met verspreide woon
bebouwing, maar wel een duidelijke sociale samen
hang 

boesplank, bonsplank: liggende dikke plank achter een 
rij in een traditionele stal vast staande koeien (zie 
koeiestaak); de dieren stampten daar vaak op met hun 
achterpoten. Vooral een op stal staande stier stampte 
veelvuldig; vooral dan werd van een bonsplank ge
sproken. Achter de boesplank liep de groep, waarin 
de mest werd opgevangen; bij het uitmesten van de 
groep moest eerst de boesplank worden schoon-
geschraapt 

Broklede: oude naam voor een watergang die begon ter 
hoogte van het huidige dorp Breukelen, afgeleid van 
broek (= moeras) en lede (= waterloop); deze liep van 
de Vecht via het drassige gebied van de Poel naar de 
Aa en was ontstaan als een meander van de toen nog 
onbedijkte Vecht. De naam ging in de Late Middel
eeuwen over op het dorp, gelegen in de vork tussen 
de Broklede (thans Danne en Kerkvaart) en de Vecht, 
en evolueerde geleidelijk via de synoniemen Brokelen 
en Breuckel tot de dorpsnaam Breukelen. 

broodkar: hondenkar van de bakker 
bijwezen, ten: in het bijzijn (ten bij wezen van getuigen) 
dichthouden: gesloten houden; dichthouden van eenkade: 

instandhouden zonder waterdoorlatende openingen 
durp: dorp 
gemeentepomp: openbare waterpomp, in beheer bij het 

gemeentebestuur, uit de tijd vóór de aanleg van het 
drinkwaterleidingnet 

gemeentestoep: stoep aan de oever van een rivier of 
wetering, nabij een dorpskern, waarvan de dorps
bewoners in de tijd vóór de aanleg van het drink
waterleidingnet gebruik konden maken om te wassen 
of water te halen. Aan de westelijke oever van de 
Vecht, dicht ten noorden van de Breukelse Vecht-
brug, ligt nog zo'n openbare stoep 

genaampt, zogenaampt: genaamd, zogenaamd 
gescheeën: gescheiden 
geut: ongeveer twee stenen brede drenkgoot in koestal 
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groefkant: groef, insnijding in de lengterichting op 
de zijkant van een plank (tegenovergestelde van 
meskant = messing) 

groffie: grootvader (Maarsseveen, Westbroek) 
haaggat: rond gat dat van boven naar beneden in het in 

een hooiberg opgetaste hooi werd gestoken 
hekschede: (in de molenbouw): heklat; de hekscheden zijn 

de dwarslatten die in de roeden van de molenwieken 
zijn gestoken en waarop de zeilen worden uitgelegd 

heul: smalle sloot; ook: afvoergoot, gegraven open riool 
hieten: heten, genoemd worden (bijvoorbeeld in het in 

Breukeleveen vroeger vaak gehoorde, wat schampe
rende gezegde: ja, die goeie ouwe tijd, toen de koeie 
Bet hiettte en de melk onder d'onderdeur deur liep) 

hollenvoet: klomp (Spengen) 
hoveling: brugoprit 
hussie: hoeveelheidje van iets, wel bijeenhorend maar 

verder meestal ongesorteerd (een hussie spijkers) 
huurderse: huurster 
insteken (van land): omspitten 
kaasbrik (jrg. 14, nr. 3, blz. 107): ook boerenkaasbrik, 

vierwielige, door een paard getrokken kar om kaas te 
vervoeren 

kampie: klein stuk weiland 
klamveers: vaars vóór de eerste keer kalven 
kloet: vaarboom, vaarstok; een vaartuig kloeten (ww) 

met de kloet: staande op het vaartuig dat met een 
vaarboom voortbewegen, punteren 

knijn, mv knijne: konijn (er was nogal een neiging om in 
het gewone taalgebruik woorden met een of twee 
lettergrepen te bekorten [voorbeelden: aarpel, booi, 
kaai, roei]; na een korte vokaal + Ik, rg of rm kwam 
er daarentegen vaak een lettergreep bij [voorbeelden: 
volluk, berrug, arrem]) 

koeiestaak: rondhouten, gladgemaakte staak in een tradi
tionele koestal (groepstal); in de winter stonden de 
koeien naast elkaar op stal, elke koe aan weerszijde 
met een ring of touwlus vastgemaakt aan een koeie
staak of een gebint (zie ook bij rijboom) 

koesgang, kruigang, gang: pad in een traditionele koestal 
(groepstal), tussen buitenmuur en groep, die gebruikt 
werd voor het leegmesten van de groep 

kooier: wilde eend (Anas platyrhyncha); op deze vogel 
werd de vangst in een bedrijfsmatig geëxploiteerde 
eendenkooi bij voorkeur afgestemd 

Korenpad: oude naam voor de Willink van Collenstraat 
te Breukelen; deze weg is ontstaan als voetpad naar 
de molen, toen er langs het pad nog graan werd ver
bouwd en er geen woonbebouwing aan lag 

krakeling: speelse aanduiding van het cijfer 8; twee 
krakelingen krijgen: de leeftijd van 88 jaar bereiken 

kreen: keurig opgeruimd (hun erf is kreen), zeer schoon, 
helder (de kaasmakerij kreen houden) 

kroosdag: dag in de (na)zomer, waarop een schouw van 
de waterwegen werd uitgevoerd, vooral om te zien of 
er niet te veel drijfvuil van waterplanten en kroos 
werd aangetroffen 

kruiwagentjerijden: kinderspel, meestal als onderdeel van 
een feest of wedstrijd, waarbij een meisje in een krui
wagen zat, dat een op haar knieën staand emmertje 
water vasthield, terwijl een jongen de wagen snel 
over een zigzagparcours moest rijden zonder dat 
water werd gemorst 

kuisie: vrouwelijk kalf van rundvee 
kwakel (quakel): smalle houten voetbrug met vrij steile 

opgangen aan beide zijden, waarop vaak horizontale 
latten waren aangebracht om te voorkomen dat men 
naar beneden gleed; aan weerszijden leuningen; de 
hoogte van de kwakel moest minimaal zo zijn dat 
boeren er met volgeladen hooischouwen onderdoor 
konden varen 

landzijde (in de akkerbouw): de zijde van de ploeg die 
tijdens het ploegen naar het nog ongeploegde gedeelte 
van de akker gekeerd is 

leeg, leger, leegst: laag, lager, laagst. In oude schouw-
reglementen uit ons gebied wordt bij herhaling ver
eist dat de "leegste" delen van kaden en wegen 
moeten worden aangevuld tot het niveau van de 
hoogste gedeelten. Ook leegte = laagte, lager gelegen 
gedeelte (de dijk moet zijn "zonder dellen of 
leegten") 

lepel en ei: hardloopwedstrijd voor kinderen, waarbij een 
op een lepel liggend ei zonder het ei aan te raken 
onbeschadigd naar het eind van een wedstrijdbaan 
moest worden gebracht; stond onder meer op het pro
gramma van kinderspelen die L.C. Dudok de Wit 
omstreeks 1900 in Breukelen organiseerde 

mander: manderstijl; stijl die het ondertafelment van een 
molen verbindt met de onderbalk 

mart: markt 
melkblok: éénpoots krukje, om op te zitten bij het met de 

hand melken van koeien 
meskant: messing, uitstekende, smalle strook hout in de 

lengterichting op de zijkant van een plank, ter op
sluiting in de groef van een andere plank (de groef
kant en de meskant van een plank) 

mik: tweetandig, U-vormig houtje waarmee wasgoed aan 
de lijn kan worden gehangen; een soort wasknijper 
zonder veer 

mins (mv. minsen): mens 
motte(n), mos, gemotte: moeten, moest, gemoeten 
neertrap: de trap naar de (kaas)kelder; de trap naar de 

daarboven gelegen opkamer was dan de optrap 
ommers: immers, toch ('t is ommers zo, d a t . . . ) 
om tuinen: afrasteren 
opziener (kerkelijk): ouderling (voorbeeld: de kerken-

raad van de Hervormde Gemeente in Maarssen om
schreef zichzelf rond 1900 als "Opzieners en Armen
verzorgers van de gemeente onzes Heeren Jesu 
Christi") 

ovenvolk: mannen en vrouwen die in een steenfabriek 
("steenoven") werkten en vaak in eenvoudige huisjes 
bij de fabriek woonden 

overlengs, overlangs: onlangs, nog niet zo lang geleden 
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(ik heb het overlengs nog gehoord) 
petrolieboer: venter die petrolie of peterolie (petroleum) 

verkocht 
pinbalk: balk waarop de pinsteen ligt, het lager waarin de 

achterzijde van de wiekenas van een molen rust 
ploeghoofd: de oorspronkelijk wat bredere voorzijde van 

de ploegzool; later ook wel een synoniem voor de 
hele ploegzool 

ploegzool: balk waarmee een met paardenkracht getrok
ken ploeg over de grond gleed 

plooi: in de molenbouw een zwaar stuk hout in de vorm 
van een cirkelsegment; het bovenkamrad bestaat uit 
vier plooien 

poffertjesfonds: officieel het L.C. Dudok de Wit's Fonds, 
ingesteld bij testament en legaat van de naamgever 
(bijgenaamd Kees de Tippelaar, 1843 - 1913) waaruit 
de basisschooljeugd in de Gemeente Breukelen nog 
jaarlijks rond 3 oktober (de "jaardag" van Dudok de 
Wit) op een gratis portie poffers wordt getracteerd 

potkeu: slordige huisvrouw 
praam (bij een molen): de vang, de "rem" op het boven

kamrad, waarmee men de draaiende wieken tot stil
stand kan brengen 

pronker: pronkboon 
ratelschel: kwaliteitsvermindering van rondhout in de 

vorm van een barst of scheur die van de buitenkant 
van de stam in de richting van het hart van het rond
hout loopt (er zit ratelschel in de paal) 

roei: (1) staak of paal (bijv. bergroeien: de palen of roeden 
waarop het dak van een hooiberg rust); (2) opper
vlaktemaat, aanvankelijk een vierkante Rijnlandse 
roede (3,7674 x 3,7674 meter), later 14 m2 (een huis 
met 10 roei tuingrond) 

roer, eendenroer, hazenroer: jachtgeweer (in Kockengen 
probeerde men in 1840 "met roers" een godsdienst
oefening van de Afgescheidenen te verhinderen) 

roetolm: materiaalgebrek tengevolge van aantasting door 
een zwam (het hout heeft roetolm) 

rijboom: dik rondhout, horizontaal geplaatst tussen twee 
gebinten, op ca. 1,5 meter boven de vloer in het ge
deelte van een groepstal waar de koeien staan; daar
aan werd het boveneind van de koeiestaken vastge
maakt; de afstand tussen twee gebinten was ongeveer 
3,30 meter en daar was dan ruimte voor twee koeie
staken en dus drie koeien 

rijfen: harken (de wurft rijfen: op vrijdagmiddag of zater
dag het erf aanharken, zodat het er voor het week
einde of de zondag keurig bijligt; gehoord in Kock
engen) 

schinkels: schenen (tegen de schinkels schoppen) 
schorden (ww): schoren, stutten (in opdracht aan een 

timmerman: de watergang schorden met hardhouten 
planken) 

schuithuun huurprijs voor een vaartuig 
schijthak: bangerik, lafaard 
soes: mank paard 
soghwetering: brede sogh (= greppel, afwateringssloot) 

aan de rand van een veenontginningsgebied, later 
veenpolder. De Soghwetering: oude naam voor de 
Scheenwetering, langs de oostzijde van de Scheen-
dijk (oude naam: Soghdijk) 

span (in de bouwkunde): dakspar, spant 
spekrijden: wedstrijd in schaatsenrijden op natuurijs met 

een ham en stukken spek als prijzen 
spekslager: varkensslager; deze kwam vaak in november 

op de boerderij om daar het varken te slachten dat de 
boer voor eigen gezinsconsumptie had vetgemest 

staartreep: in de koestal afhangend touw waaraan de 
pluim van de koestaart werd vastgemaakt, zodat deze 
niet te ver naar beneden kon hangen; daardoor werd 
voorkomen dat de staart met de mest in aanraking 
kwam en het aangebonden dier (zie koeiestaak) zich 
met de zwaaiende staart bevuilde 

steekturf: turf die werd gemaakt uit boven de water
spiegel gelegen veengrond (in tegenstelling tot trek-
turf) 

stempelbalk: steun- of stutbalk 
stoeprecht: recht van overpad, waarbij alle mensen die 

woonden aan de dorpszijde van een watersteeg ge
rechtigd waren om ongehinderd van die steeg gebruik 
te maken, ook als die over particulier terrrein liep 

stormeind: voorzijde van een in bedrijf zijnde, door de 
wind aangedreven molen 

trekgat: strook watergebied, gelegen tussen twee leg-
akkers, ontstaan door het weggraven en wegbaggeren 
van de veengrond; petgat (de Noordelijke en Zuide
lijke Kievitsbuurt zijn trekgatengebieden) 

trekturf: turf gemaakt uit veen dat gewonnen werd door 
baggeren met de beugel (in tegenstelling tot steekturf) 

tucht: tocht, gegraven wetering. In oude documenten 
worden de namen Botter Tucht en Botterwetering 
naast elkaar gebruikt voor de Boter- of Bottersloot, 
de voormalige watergang naast de Boterwal. In 
Kockengen werd vooral de Heicop zo genoemd. Het 
hoekhuis Kerk weg 2, bij de brug over de Heicop en 
recht tegenover het zuidelijke eind van de Korte 
Kerkweg, heet daar nog altijd De Tucht. 

uitweg: weg waarover men een buurtschap kon verlaten, 
in het bijzonder in de richting van een kern met kerk; 
een voorbeeld is de Uitweg van Portengen, die van 
Portengen-Noordeinde naar de Bosdijk loopt en van 
oudsher onderdeel uitmaakte van de route Portengen 
- Nieuwer Ter Aa (aanvulling op de reeks betekenis
sen van uitweg als genoemd in de Grote Van Dale) 

vaarboer: boer die een belangrijk deel van zijn land alleen 
varend kon bereiken (in Breukeleveen bijvoorbeeld 
woonden tot het midden van de 20ste eeuw enige 
veehouders die hun land overwegend aan de over
zijde van de plas hadden) 

veers: vaars, tweejarig rund 
verhuurderse: verhuurster 
verjaringsbusje: collectebus waarmee men namens de 

kerk bij een jarige aan de deur kwam voor een gift 
veul: veel 
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volluk: volk, bezoek; werd geroepen aan de huisdeur 
wanneer men bij iemand kwam die men niet zo goed 
kende dat men zonder meer zijn/haar huis binnen 
durfde lopen 

vorsthout: nokbalk van een gebouw met schuine kap; 
daarop lagen de dakvorsten (gebogen dakpannen) 

warmoesier: warmoezenier, groentenkweker, tuinder 
waterbak: in de molenbouw een waterreservoir waaruit 

het scheprad van de molen het water uit de polder
vaart omhoog haalt, om het naar het boezemwater uit 
te slaan door middel van schoepen 

watersteeg: steeg tussen een dorpskern en een aangren
zende rivier of wetering (in Breukelen bijvoorbeeld 
tussen de Herenstraat en de Vecht), die in de tijd vóór 
de aanleg van de openbare drinkwaterleiding vooral 
diende om naar de gemeentestoep te gaan om daar 
water te halen of te wassen. Waarschijnlijk omdat een 
watersteeg ook belangrijk was voor de wateraanvoer 
bij het blussen van een brand, gebruikte men ook het 
synoniem watersnoodsteeg 

waterwolf: mythisch dier met de kop en het lichaam van 
een wolf, maar met schubben bedekt waarop meestal 
wier en mos was gegroeid, dat zich met twee zeer 
grote visachtige vinnen snel door het water kon voort
bewegen; men beweerde vroeger (toen de Bethune-
polder nog niet was drooggelegd) dat dit dier soms 
werd gezien in het Breukeleveens-Tïenhovens-Maars-
seveense plassengebied 

wedergangster: volgens een oude Breukelse overlevering 
een vrouw die zich bij haar leven zozeer aan haar 
aardse bezit had gehecht dat ze na haar overlijden 
niet van haar huis kon scheiden en daarom daarin nog 
regelmatig rondspookte; geluiden van open- en dicht
gaande deuren verrieden haar aanwezigheid 

weegboom: ( 1 ) dikke rondhouten stok, die wordt gebruikt 
als hefboom; (2) vaarboom, die vanaf de oever in een 

praam of boerenschouw wordt gestoken om die daar
mee door drukken voort te bewegen 

weerglas: barometer 
wegen: met een vaarboom een vaartuig vanaf de wal 

voortduwen, waarbij het uiteinde van de vaarboom in 
de holte van de schouder werd geklemd; daardoor 
liep de duwer met zijn lichaam een beetje scheef in 
de richting van het vaartuig, maar had hij beide 
handen vrij 

wijk: zij wetering 
wijkstee, wijkstede: uitwijkplek, kort breder gedeelte van 

een smalle weg waar een wagen kon uitwijken om 
een tegemoetkomende wagen gelegenheid te geven te 
passeren 

wouw: bruine kiekendief (Circus aeruginosas). De echte 
wouw (Milvus milvus) is in ons gebied een zeldzame 
vogel 

wijnpul, windpeuling: windpeluw, stevige balk, deel uit
makend van de kapconstructie van een molen, waarop 
de halssteen ligt, die op zijn beurt de voorkant van de 
wiekenas draagt en daarvoor als lager dient 

zoetboer: boer die zijn onbewerkte (zoete) melk aan de 
melkfabriek leverde (i.p.v. daarvan op de boerderij 
kaas en boter te maken) 

zuwe: looppad door een moeras, smalle weg door een 
polder; een zuwe lag veelal naast een sogh 

Graag herhaal ik hier mijn dringende uitnodiging 
aan lezers die verbeteringen op de vorige en deze 
lijst weten of nog andere woorden en uitdrukkingen 
kennen die ooit in ons gebied gebruikt werden, om 
die aan mij te melden. Wanneer de mensen van nu 
er niet voor zorgen dat ze genoteerd worden, gaan 
ze voor eeuwig de vergetelheid in! 

Uit oude raadsnotulen (18) 

Langdurig wachten bü de draaibrug over het Kanaal 

"De heer [H.] van Dijk zegt dat het van algemeene bekendheid 
is dat bij het passeeren van de brug over het Merwedekanaal 
zeer veel last ondervonden wordt van het langdurig wachten 
wanneeer die brug afgedraaid is en niet minder van het te vroeg 
opengaan van die brug. Spreker zou willen voorstellen om door 
de gemeente bij de betreffende autoriteiten een klacht in te 
dienen en het daarheen te leiden, dat de brug een zekeren tijd 
voor het vertrek van de treinen gesloten moet zijn. 

De heren [C] van Ginkel en [W.] Vermeulen sluiten zich 
gaarne bij het door den heer van Dijk gesprokene aan. 

De Voorzitter zegt bereid te zijn namens den Gemeenteraad 
bij den Minister van Waterstaat een klacht in te dienen en 
daarbij tevens te vragen de regelen te mogen weten waaraan de 

brugwachters gebonden zijn. Spreker stelt zich voor, wanneer 
hij die regelen weet, deze voor het publiek zichtbaar te doen 
aanplakken. Men kan dan zien hoever de brugwachter mag 
gaan, en heeft men grond voor eventueele klachten." 

In de volgende raadsvergaderingen van 1924 werd op deze 
zaak niet teruggekomen. Voorzitter was burgemeester mr. M.P. 
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
12. Raadsnotulen, 29 juli 1924 - 22 augustus 1927. Daarin: 
Vergadering van de gemeenteraad gehouden op 22 september 
1924.) 

A.A.M. 
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Christelijke Oratorium Vereniging 
'Zang en Vriendschap" 75 jaar cc* 

Anna M. Elink Schuurman-van Gelder 
Titus Brandsmastraat 24, 3621 KD Breukelen 

Op 1 september 2000 was het precies 75 jaar 
geleden dat "Zang en Vriendschap" werd opgericht. 
De geschiedenis van dit koor is nauw verbonden 
met de geschiedenis van Breukelen en zijn inwoners. 

De begintijd 
In het jaar 1925 besloten de gebroeders Mur en 

de heren Schröder, Van de Velden en H. de Haas 
tot de oprichting van een christelijk mannenkoor in 
Breukelen. Men vond de heer Akkerman uit Zuilen 
bereid het koor te dirigeren. Hij werkte bij de firma 
Bronwasser in Breukelen. Het koor telde 22 leden 
en kreeg de naam Christelijke Zangvereniging 
"Zang en Vriendschap". De vriendschap behoorde 
bij het zingen. Het eerste bestuur werd gevormd 
door de heren F. Stam, voorzitter, F. Voorneveld, 
secretaris en H. de Haas, penningmeester. Men 
repeteerde in de oude kleuterschool van mejuffrouw 
Jansen aan de Kerkstraat, op de plek waar later 
Woninginrichting Van Dijk werd gevestigd. Enkele 
jaren later werd dirigent Akkerman opgevolgd door 
de heer Willemsen, die werkte bij het bureau van de 
Nederlandse Spoorwegen te Utrecht. Door de groei 
van het koor werd het repetitielokaal in de kleuter
school verwisseld voor de veel grotere toneelzaal in 
gebouw Salvatori van de Hervormde Gemeente van 
Breukelen, op de hoek van Kerkplein en Straatweg. 
Daar vonden aanvankelijk ook de uitvoeringen 
plaats. Begeleiding werd verzorgd op een harmo
nium. Door een grote bazar te organiseren, wist 
men geld bijeen te sprokkelen voor de aanschaf van 
een piano. Deze werd tweedehands geleverd door 
de bewoners van Huis Groenevegt; een grote zwarte 
Steinbach, die heel wat jaren dienst heeft gedaan. In 
1932 besloot men naast het mannenkoor een kin
derkoor op te richten, dat na verloop van tijd werd 
gesplitst in een kinderkoor en een jongerenkoor. 

In korte tijd groeide het nieuwe koor uit tot een 
volwaardig mannenkoor, dat veel uitvoeringen in 
Breukelen en omgeving gaf. Men deed mee aan 
zangconcoursen, die meestal op Hemelvaartsdag 
plaatsvonden; het koor stond daar bekend om het 
hoge niveau. De uitvoeringen werden verplaatst van 

Salvatori naar de plaatselijke kerken. 

De oorlogsjaren 
Men zong enthousiast door totdat in 1939 veel 

mannen vanwege de mobilisatie werden opgeroe
pen voor militaire dienst. In mei 1940 volgde de 
Duitse bezetting. Aanvankelijk had men daar als 
koor niet veel mee te maken. Dat veranderde in het 
begin van 1942, toen de zogenaamde Kultuurkamer 
was ingesteld. Die was door de NSB-er dr. T. 
Goedewaagen, de door de bezetters benoemde 
secretaris-generaal van het departement van Volks
voorlichting en Kunsten, in het leven geroepen naar 
het voorbeeld van de Duitse Reichskulturkammer. 
Hele groepen uitvoerende kunstenaars werden een
voudig en bloc bij die Kultuurkamer ingeschreven; 
dat gebeurde onder meer met alle leden van orkes
ten en koren. Vele koren hebben dat geweigerd. In 
overleg met de dominee besloot ook "Zang en 
Vriendschap" daaraan te ontkomen. Dat kon, omdat 
men zich vanaf dat moment presenteerde als kerk
koor. Een kerkkoor werd door de bezettingsautori
teiten niet tot de culturele sector gerekend. Niette
min slonk het koor enorm. Er werden mannen afge
voerd naar Duitsland en sommigen moesten onder
duiken. 

Men repeteerde gedurende de oorlogsjaren in de 
koorruimte van de N.H.-kerk, vaak zonder licht en 
verwarming. In die tijd besloot men ook de kinde
ren te betrekken bij de uitvoering van het christe
lijke lied. De kinderen steunden het sterk geslonken 
mannenkoor, maar ook steunde men elkaar in deze 
bange jaren, waar elk lid troost vond in de zang. 

Ook de dirigenten lieten zich niet onbetuigd. 
Aanvankelijk leidde de heer Moen, organist van de 
N.H.-Gemeente van Breukelen, het koor. Daarna 
werd deze taak overgenomen door Wim ter Burg uit 
Baam. Hij overbrugde de afstand Baarn - Breukelen 
op de fiets, ook toen deze in het laatste jaar van de 
oorlog geen banden meer had. 

Sterke opbloei na de oorlog 
Na de bevrijding in mei 1945 besloot "Zang en 
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Afb. 1. De Christelijke Oratorium Vereniging "Zang en Vriendschap" in 1996 (foto Gerard Prakke). Zittend op de eerste 
rij, v.l.n.r.: H. Bos, H. Vermey, R. Nap, R. van de Wilt, T. Miltenburg, J. Verkerk, I. Deen, T. den Braver, H. van Luijtelaar, 
E.A. Haars, A. van Kesteren, W. Vermeulen en A. Bink Schuurman. Tweede rij, staand, v.l.n.r: C. Brandhorst, A. 
Manten-Schut, F. van Dijk, W. Manten-Engels, B. van de Blom, A. Bon, S. Nieuwhoff, J. Koning, J. Doorn, J. Siebert, W. 
van den Berg, A. Nietveld. Derde rij, v.l.n.r: C. Brinkhof, N. van Tricht, G. van der Weide, J. van Geffen, H. Middelkoop, 
N. van de Broek, M. Wjnen, H. Thijs, J. den Hartog, M. van Merkerk, A. de Haan, D. de Jong. Achterste rij, v.l.n.r: S. 
Buisman, J. Loman, dirigent Dick de Jeu, H. Rabbers, J. van Rhee, J. Balder, A. Vermeulen, J. Bijlaar, J.C. van Rhee, J. 
Nietveld, E. Koning. 

Vriendschap" door te gaan als gemengd koor. De 
grote meisjes van het kinderkoor waren intussen 
dames geworden en zij wilden graag lid blijven. 
Naast de gemengde christelijke zangvereniging 
bleef ook het kinderkoor als onderdeel van "Zang 
en Vriendschap" bestaan. 

In 1948 ontstond een vacature voor de plaats van 
dirigent en onder voorzitter Voorneveld besloot 
men de heer Dick Zijlstra uit Maarssen in dienst te 
nemen. Deze musicus was tevens dirigent van de 
christelijke zangvereniging "Excelsior" te Maars
sen. Samenwerking tussen beide koren volgde. 

Onder Dick Zijlstra werd "Zang en Vriend
schap" een christelijke zang- en oratoriumvereni
ging. Men werd lid van de Koninklijke Christelijke 
Zangers Bond (KCZB). Het koor beleefde een 

bloeitijd. De echtgenote van dirigent Zijlstra be
geleidde de koorrepetities op de piano en gebouw 
Salvatori bood ruimte voor de wekelijkse zang
repetities. Ook het kinderkoor bereikte onder deze 
dirigent een enorme kwaliteit. Men voerde regel
matig kinderoperettes uit, sprookjes die op muziek 
waren gezet. Een hoogtepunt was de uitvoering van 
"Repelsteeltje". De moeders hielden zich niet af
zijdig: zo maakten de dames Zweers en Bos alle 
kleding en ook andere benodigdheden werden zelf 
vervaardigd. Eerst voerde men de operettes op in 
gebouw Salvatori, dat over een toneelzaal beschik
te, later in hotel Het State Wapen en vervolgens 
in het park van Boom en Bosch, als openlucht
voorstelling. Af en toe werkte het kinderkoor mee 
aan de uitvoeringen van het grote koor. "Zang en 
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Vriendschap" was een begrip geworden in Breuke-
len met een ledental van ongeveer honderd jongeren 
en volwassenen. 

De financiële draagkracht van het koor was in 
deze artistieke bloeitijd bijzonder laag. Dat het koor 
toch kon blijven bestaan, vond zijn oorzaak in de 
enorme inzet van de leden. Alle leden gezamenlijk 
besloten het bestuur een lening te verstrekken, die 
door de meeste leden werd omgezet in een schen
king. Zo schonk bijvoorbeeld mevrouw mr. E.A. 
Haars een groot bedrag om de vereniging uit de 
financiële problemen te helpen. 

Het kinderkoor raakte met het verstrijken van de 
tijd steeds meer leden kwijt. Uiteindelijk kwam er 
een meisjeskoor voor in de plaats, onder leiding van 
dirigent Reinder Fröger, hoofd van de School met 
de Bijbel. Dit koortje repeteerde in het koor van de 
N.H.-kerk, maar ging uiteindelijk in het gemengde 
koor op. 

Oratoria en oliebollen 
Toen Dick Zijlstra in 1961 te Maarssen over

leed, besloten de koren "Excelsior" en "Zang en 
Vriendschap" de samenwerking te handhaven door 
gezamenlijk een nieuwe dirigent te zoeken. Men 
vond een goede opvolger in de persoon van de heer 
Nico van Vliet. Onder deze dirigent voerde men 
grote oratoriumwerken uit, zoals "Samson" van 
G.F. Handel en "De Zeven Kruiswoorden" van J. 
Haydn. 

Om de financiële problemen het hoofd te kunnen 
bieden en de uitvoeringen veilig te stellen, ging 
men over tot ondersteunende acties, om zo enig 
geld te verdienen. Zo startte men een jaarlijkse olie
bollenactie, die traditioneel eind oktober plaats
vond. Het beslag werd geleverd door bakker Van de 
Vreede in de Kerkstraat en later door bakker 
Vlaming. Een aantal vrouwelijke leden van het koor 
bakte gedurende een hele dag van 's morgens 7.00 
uur tot 's avonds 19.00 uur oliebollen in gebouw 
Salvatori. Later gebeurde dat ook in een pand aan 
de Kerkstraat dat toebehoorde aan vijf kraamver
zorgsters en dat tijdelijk leegstond. Na het bakken 
van ruim 15 000 oliebollen werden deze huis aan 
huis gevent in zakjes van 10 stuks. Het werk werd 
in groepen tussen de koorleden verdeeld: appels 
schillen, bakken, en verkopen. En natuurlijk moest 
alles na afloop weer worden schoongemaakt. De 
vaders namen op die dag de huishouding over, zo
dat er van alle kanten werd meegewerkt. 

In de jaren zestig beschikte men een tijd lang 

over eigen solisten. De zangkwaliteit was hoog en 
onder de leden bevond zich een aantal geschoolde 
stemmen, onder anderen Riet Wijnands en Aart 
Menke. 

Nico van Vliet verliet de koren op 72-jarige leef
tijd. Een nieuwe dirigent was niet gemakkelijk te 
vinden, zodat de koren van Maarssen en Breukeien 
hun eigen weg gingen. Er volgde een periode van 
tijdelijke dirigenten, van ups en downs. Onder Theo 
van Dijk uit Eemnes kwam er weer enige stabiliteit 
met een aantal goede uitvoeringen 

Onder leiding van Dick de Jeu 
In januari 1979 werd plaatsgenoot Dick de Jeu 

aangesteld als nieuwe dirigent. Hij was eenjaar eer
der reeds benoemd tot dirigent van "Excelsior" te 
Maarssen. Hierdoor werd de samenwerking tussen 
beide koren hervat. 

Men bleef repeteren in Salvatori tot het gebouw 
in 1985 werd gesloopt. Op dat moment was boerde
rij De Poel gerenoveerd en ingericht als behuizing 
voor de bibliotheek en de muziekschool. In de aula 
van de muziekschool heeft men hier sindsdien een 
goede vaste repetitieruimte gevonden. 

Nog steeds toonden de leden grote inzet om de 
financiën gezond te houden. Jarenlange inzameling 
van oude kranten en andere activiteiten maakten het 
mogelijk gedurende lange tijd twee concerten per 
jaar te geven. 

"Zang en Vriendschap" kan bogen op een reeks 
concerten van hoge kwaliteit met landelijk bekende 
solisten, zoals Rudolf Grasman, Marcel Moester, 
Trudy Koelewijn en vele anderen. Waar mogelijk 
ruimde men plaats in voor dorpsgenoten en goede 
stemmen uit het koor. 

Het 75-jarig jubileum 
Per 1 februari 2000 werd Dick de Jeu, na 21 jaar 

dirigent te zijn geweest, opgevolgd door Arthur 
Koopman uit Amsterdam. Aan de samenwerking 
met "Excelsior" uit Maarssen kwam voorlopig weer 
een einde. Over de drempel van de nieuwe eeuw 
blikt het 75-jarige koor in de toekomst. Men heeft 
voldoende souplesse om mee te gaan in de moderne 
tijd. Muziek en zang zullen altijd blijven bestaan; 
vriendschap naast de zang eveneens. Juist die com
binatie van zang en vriendschap heeft het koor 75 
jaar lang zo bijzonder gemaakt. 

Op zaterdag 18 november 2000 is er ter viering 
van het jubileum een groot, gevarieerd Jubileum
concert in de N.H.-kerk aan de Straatweg. 
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Het woelen van de roomschgezinden 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Voor publicatie bewerkte toespraak, gehouden op de promotieavond voor de restauratie 
van de Johannes de Doperkerk te Breukelen, 15 november 1999 

Dit artikel gaat over de ontwikkelingen in de 
rooms-katholieke kerk in, grofweg, de 19de eeuw; 
het tijdperk waarin dit langdurig onderdrukte, of 
op zijn best getolereerde, kerkgenootschap een 
volledig gelijkberechtigde positie kreeg in de Ne
derlandse volksgemeenschap en daar ook invul
ling aan gaf. 

Deze periode van de rooms-katholieke eman
cipatie kan in twee stadia worden opgedeeld. De 
eerste liep van de Bataafse Omwenteling in 1795, 
toen de Fransen hier vrijheid en gelijkheid 
kwamen brengen, tot het herstel van de bisschop
pelijke hiërarchie in 1853, en kan worden ge
karakteriseerd als de ontwikkeling van schuilkerk 
naar openbare kerk. Het tweede stadium, van 
1853 tot kort na de inwijding van de huidige 
Johannes de Doperkerk, is te kenschetsen als de 
evolutie van vrijheid naar gelijkheid. 

Maar eerst moet ik, omdat de meesten van u 
hun schooljaren al zeer ruim achter zich hebben, 
kort wat zeggen over de tijd die aan die 19de 
eeuw voorafging. 

Voorgeschiedenis 
In 1517 begon de Reformatie, in 1568 de 

Tachtigjarige Oorlog, die tegenwoordig meestal 
de Nationale Opstand genoemd wordt. In de 
onrustige 65 jaren tot 1583, met een toenemende 
nationale profilering in de Noordelijke Neder
landen, waren er zowel verschillende mislukte 
pogingen om uiteenlopende overtuigingen vreed
zaam naast elkaar te laten bestaan als diverse 
uitingen van sterke godsdienstige onverdraag
zaamheid. Dat gold ook voor ons gebied. De 
Wederdopers kregen her en der aanhang. Er 
waren calvinistische hagepreken. Maar Herberen 
van Amstel van Mijnden van Ruwiel meldde dat 
mannelijke ketters werden onthoofd of verbrand 
en vrouwelijke ketters naar het Utrechtse raadhuis 
werden gebracht om daar in de nacht te worden 
verdronken in hoge, smalle wijnvaten. Er was 
openlijke kritiek op clerici. Er traden minder 

mannen in een klooster in. De positie van de 
oude kerk in Breukelen verzwakte, wat tot uiting 
kwam in het teruglopen van de devotiegiften aan 
de kerk. Zoiets duidt op een wijziging in de tradi
tionele religieuze belevingswereld, die immers 
makkelijker en eerder kon doorwerken in de vrij
willige devoties dan in het sacramentele leven dat 
een meer verplicht karakter had. 

In 1583 werd het calvinisme de enige officieel 
toegelaten godsdienst binnen het gebied van de 
Unie van Utrecht, het verbond van degenen die 
zich hadden gekeerd tegen koning Filips II. De 
rooms-katholieke eredienst werd daar verboden; 
de kerkgebouwen, de overige kerkelijke goederen 
en de armenfondsen werden aan de enige erken
de kerk toegewezen. 

Voor de uitvoering van deze maatregelen was 
de medewerking van de burgerlijke overheid 
nodig. Die toonde zich niet overal en altijd een 
gemotiveerd ondersteuner van de bevoorrechte 
kerk. Dat gold zeker in de provincie Utrecht, waar 
de landadel een belangrijke rol speelde. Daardoor 
bleef het in de praktijk mogelijk dat andere gods
dienstige richtingen op voorzichtige wijze konden 
blijven functioneren. Ze mochten bijeenkomen in 
particuliere huizen of schuren, en in diverse plaat
sen zelfs hun kerkjes hebben, als die van buiten 
af maar niet als zodanig herkenbaar waren. De 
rooms-katholiek gebleven kasteelheer van Den 
Ham, die heer was van Laag-Nieuwkoop en Por
tengen-Zuideinde, ging zelfs zo ver dat hij een 
schuilkerk liet inrichten in een uitbouw van zijn 
eigen kasteel en een roomse geestelijke illegaal 
bijna permanent bij hem liet inwonen. 

Rooms-katholieken uit de dicht bij ons ge
legen delen van Holland, waaronder Loenen-
Cronenburghs, kwamen al sinds 1578 bijeen in 
een schuilkerk in de boerderij Het Honderd, ten 
noorden van Nieuwer Ter Aa; en vanaf 1583 
konden ook geloofsgenoten uit het aangrenzende 
gebied van het Sticht Utrecht er terecht. De rooms
katholieken uit Breukelen togen sinds 1583, met 
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die uit Maarssen en omgeving, naar Maarssen-
broek waar een schuilkerk was ingericht op een 
boerderij midden in het toen nog zeer landelijke 
gebied. Veel bijzonders was dat onderkomen niet. 
Ook nadat in 1743 timmerman Cornelis Veerman 
die schuilkerk bijna geheel had vernieuwd, sprak 
men nog van "een schuur of stallinge". 

Toenemende tolerantie 
Het systeem van oogluikend toestaan groeide 

in de 17de eeuw langzamerhand uit tot een stelsel 
van dulding of, zoals een rooms-katholieke volks
vertegenwoordiger na 1795 het spottend noemde, 
tot een harem systeem. Hij vergeleek de burgerlij
ke overheid met een sultan en de kerken met de 
vrouwen in diens harem. Een was de sultane, de 
overigen waren maar bijvrouwen. De rooms-
katholieke kerk, een van die bijvrouwen, werd 
verdragen op voorwaarde dat haar gelovigen zich 
bescheiden en onopvallend gedroegen en de 
kosten van hun eigen eredienst en parochiale 
zorg volledig zelf droegen. Al in 1652 werd in 
Slootdijk (Loenersloot) openlijk de mis opge
dragen in een nieuwe kerk, die gebouwd was op 
land afgestaan door de heer van Loenen-Cronen-
burgh. De schuilkerk in het huis Het Honderd bij 
Nieuwer Ter Aa kon toen worden gesloten. In 
1653 durfden rooms-katholieken het eveneens 
aan om zonder veel geheimdoenerij een eigen 
statie te stichten in Teckop. De rooms-katho
lieken die op Maarssen waren georiënteerd, be
schikten sinds 1755 publiekelijk over een eigen 
pastorie aan wat nu de Straatweg is, tegenover 
Goudestein, waar na enige jaren ook een kerk bij 
werd gebouwd. Priesters konden, als zij tegen 
betaling van de schout een bewijs van toelating 
hadden verkregen, ongehinderd hun werk doen 
onder de gelovigen. 

In een statie was de priester of primarius de spil waar 
alles om draaide. Voor zijn werk kreeg hij echter geen vast 
inkomen. Hij was afhankelijk van offers, biechtpenningen 
en de opbrengsten van diensten als huwelijksplechtigheden 
en het branden van kaarsen. Voor veel zaken werd gezorgd 
door de kerkmeesters, die uit de opbrengsten van collecte
gelden zorgden voor het onderhoud van kerk en pastorie. 
Verder speelden de klopjes een belangrijke rol. Dat waren 
"geestelijke dochters", die geen religieuzen waren maar wel 
vaak een gelofte van zuiverheid aflegden. Zij hielpen bij de 
voorbereiding van de mis en zorgden voor allerlei huis
houdelijke zaken in kerk en pastorie en voor de pastoor zelf. 
In dit tijdschrift (jaargang 1994, blz. 137, 139) kwamen we 
eerder een klopje tegen, van wie Jan Barte Fokkert zijn 
droomboerderij in Spengen wist te kopen. 

Veel protestanten en de meeste rooms-katholieken aan

vaardden de toestand van tolerantie als de second best op
lossing. De hoge kosten van godsdienstige conflicten in 
aanmerking genomen, waren ze bereid de tegenpartij ruimte 
te geven. Maar naar hun gevoel kwam die tolerantie toch 
neer op het gedogen van praktijken en opinies die men feite
lijk verafschuwde. 

Redelijkheid en verdraagzaamheid slepen in 
de loop van de 18de eeuw de scherpste kanten 
van het systeem van dulding. Wetten werden ver
zacht of niet meer toegepast. Er kwam wat meer 
vrijheid en het geestelijk klimaat werd milder. De 
rooms-katholieken van hun kant begonnen zich 
hier en daar meer te roeren. In de jaren 1780 
leidde ontevredenheid met de bestaande staatkun
dige en economische situatie tot een roep om 
verandering. De rooms-katholieken deden daarin 
mee, mede omdat ze er, binnen het bestaande 
stelsel, ook enige verbeteringen in hun kerkelijke 
positie door hoopten te bereiken. 

In 1790 deden enige rooms-katholieke inwo
ners van Breukelen een eerste openlijke poging 
om te komen tot het stichten van een eigen statie, 
maar vooralsnog zonder concreet resultaat. 

Bataafse Omwenteling 
En toen kwamen, begin 1795, de Fransen met 

in hun kielzog terugkerende Nederlandse patriot
ten. Veel mensen, ook in Breukelen, dansten om 
de vrijheidsboom. Dat werd het begin van een 
reeks diep-ingrijpende veranderingen. Daartoe be
hoorde ook - om de vergelijking met de harem 
nog even terug te roepen - de emancipatie van de 
bijvrouwen. Alle dissenters - zo werden destijds 
de christenen aangeduid die geen lid waren van 
de bevoorrechte kerk - kregen plotseling te horen 
dat de staat de vrijheid van godsdienst erkende, 
dat alle burgers gelijk waren voor de wet en 
tevens benoembaar tot alle ambten. Het gods
dienstonderricht op de scholen zou algemeen 
christelijk moeten worden, zodat alle ouders, on
verschillig wat hun gezindte was, hun kinderen 
dat zouden kunnen laten volgen. De strafwetten 
die huwelijken tussen gereformeerden en rooms-
katholieken verboden, werden buiten werking 
gesteld. De regel dat alleen de gereformeerden 
(tegenwoordig hervormden genoemd) een wettig 
huwelijk konden sluiten in de kerk verviel; in de 
provincie Utrecht mocht voortaan iedereen na een 
burgerlijke ondertrouw de huwelijkssluiting laten 
plaatsvinden in de kerk van eigen keuze. 

Er waren geen spelregels hoe de godsdienst
vrijheid en gelijkheid nader konden worden inge-
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Afb. 1. Het koor van de Johannes de Doperkerk te Breuketen, met altaar, in 1943 (oude prentbriefkaart). 

vuld. Sommigen beperkten zich er toe alle vroe
gere geheimzinnigheid te laten varen. Anderen 
gingen verder en hoopten dat ze door het bieden 
van goede voorlichting veel protestanten weer 
terug zouden kunnen krijgen naar de, in hun 
ogen, enige ware kerk. De protestanten vonden 
echter al snel dat de rooms-katholieken zich 
te veel vrijheid aanmatigden; zij spraken van 
een "ongemesureerde", ofwel onmatige, "religie-
yver" en van het "woelen van de roomsch-
gezinden". Deze laatsten lieten zich echter niet 
opnieuw in de onzichtbaarheid duwen; hun 
"religie-yver" zou in diverse uitingen nog lang 
voortduren. 

De opbouw 
Meteen in 1795 werden, inhakend op de 

verkregen vrijheid en gelijkheid, de pogingen tot 
oprichting van een rooms-katholieke statie in 
Breukeien hervat. Er waren nogal wat problemen 
te overwinnen, zowel met de provinciale overheid 
alsook intern, bijvoorbeeld over de financiering 
van bouw en onderhoud. Vóór het jaar om was, 
was de zaak echter geregeld. De op 5 oktober 
1795 aangekochte schuur op de timmerwerf van 

scheepmaker Cornelis Schuyt, op wat tot voor 
kort het Van-Ekristerrein was en nu het Molen-
werfgebied is, werd voortvarend tot kerk ver
bouwd. Op 22 december en met kerstmis 1795 
konden voor het eerst na meer dan twee eeuwen 
weer openlijk rooms-katholieke godsdienstoefe
ningen in Breukelen worden gehouden. Het jaar 
daarop stelde aartspriester Henricus Berendtzen, 
die Maarssen als standplaats had, officieel de 
nieuwe parochiegrenzen vast tussen Maarssen, 
Teckop, Slootdijk en Breukelen. De uitkomst was 
dat bij de statie Breukelen ongeveer vijfhonderd 
communicanten werden ingedeeld. In 1797 werd, 
na een onderling conflict tussen de pastoors, de 
parochiegrens tussen Breukelen en Slootdijk wat 
aangepast en een conflict met de parochie Maars
sen over de scheiding van de armenzorg beslecht. 

In de begintijd stonden in Breukelen en elders 
alleen pastores en parochianen voor de opbouw 
en het onderhoud van het kerkelijke werk. Overal 
wist men voor de buitenwereld de eenheid te be
waren, ondanks intern botsende belangen en stro
mingen. Hun proces van op-, in- en aanpassen 
maakte naar buiten toe eerder een geforceerde 
indruk dan dat men het ervoer als een frisse en 
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franke nieuwe eigen inbreng in de Nederlandse 
samenleving. 

Toen in 1814 een grondwet werd opgesteld, 
met het oog op de vereniging van Nederland en 
België, werd de godsdienstvrijheid zelfs grond
wettelijk vastgelegd. Veel protestanten waren daar 
niet zo gelukkig mee; ze vreesden dat het "pro
testantse karakter" van de natie zou worden aan
getast, een angst die wel enige grond had omdat 
met de toevoeging van de zuidelijke provincies 
de bevolking immers voor de helft of meer uit 
rooms-katholieken zou gaan bestaan. 

Op veel plaatsen namen de rooms-katholieken het ini
tiatief om oude gebruiken in ere te herstellen, ook in de ge
bieden ten noorden van de grote rivieren. De initiatieven 
lagen vaak niet bij de geestelijkheid, maar bij de leken, en 
omdat die nogal eens uit de hand wilden lopen, vonden de 
bisschoppen en koning Willem I elkaar in een terughoudend 
beleid. Zo stond de koning in het noorden processies alleen 
daar toe waar ze altijd al onafgebroken waren gehouden. 

Religieuze congregaties, die na de Reformatie uit Neder
land verdwenen waren, kwamen maar langzaam weer tot 
leven. Vanuit Noord-Brabant, waar in 1801 in Dongen het 
eerste klooster van actieve vrouwelijke religieuzen tot stand 
kwam, werden deze stichtingen uitgebreid over het 
gebied ten zuiden van de grote rivieren. De eerste vrouwen
congregatie ten noorden daarvan werd in 1822 in Amersfoort 
opgericht. Het klimaat in het overwegend protestantse deel 
van Nederland was daarvoor nog niet gunstig en het recht 
van vereniging was vóór 1848 nog niet in de grondwet vast
gelegd. Binnen de rooms-katholieke kerk werd een behoefte 
aan steun vanuit religieuze congregaties echter wel in toe
nemende mate gevoeld. Men wenste een aantal taken binnen 
de eigen gemeenschap te kunnen vervullen, zoals de opvang 
van wezen, de verzorging en verpleging van zieken en het 
onderwijzen van kinderen. 

Met de kroning van koning Willem II, in 1840, 
werd het tij voor het stichten van congregaties wat 
gunstiger. In datzelfde jaar 1840 kwam de eerste 
congregatie van broeders tot stand, in Maastricht. 
Daarna kwamen er in betrekkelijk korte tijd over 
heel Nederland verspreid verscheidene kloosters 
van actieve religieuze zusters en broeders bij. 
B reukeien bleef echter nog buiten hun blikveld. 

Intussen was wel, na veel voorafgaande strub
belingen, in 1838 een eigen begraafplaats voor de 
rooms-katholieken van Breukelen ingewijd, aan 
de Broekdijk. Krap 51/2 jaar later begonnen dicht 
daarlangs de treinen tussen Utrecht en Amster
dam te rijden. 

Bisschoppelijke hiërarchie hersteld 
In het begin van 1853 herstelde paus Pius IX 

voor rooms-katholiek Nederland de bisschoppe
lijke hiërarchie als volwaardige kerkorganisatie. 

De uitwerking in de praktijk was in het begin be
scheiden. Er werd slechts één nieuwe bisschop be
noemd: van Haarlem. Vicaris Joannes Zwijsen van 
Den Bosch zou de eerstkomende 15 jaar tevens 
als aartsbisschop van Utrecht optreden. Daar stond 
hij voor een zware organisatorische taak. In het 
zuiden had hij in feite een "bisdom" bestuurd, 
dat alleen die naam miste. Maar in zijn nieuwe 
aartsbisdom trof hij de naar anarchie tenderende 
toestanden van de Missio Hollandica, de Holland
se Zending, aan, die iedere dienstdoende priester 
als een missionaris had beschouwd. Na het over
lijden van de laatste apostolische vicaris die de 
leiding had in het missiegebied, in 1727, was een 
systeem ontstaan van aartspriesterschappen, geleid 
door een aartspriester die niet veel macht had en 
onder formeel toezicht stond van de nuntius te 
Brussel, die de Republiek niet binnen mocht ko
men. In zijn 15 jaar bouwde Zwijsen echter een 
voortreffelijk georganiseerd aartsbisdom op. 

Buiten de rooms-katholieke kring waren 
meteen in 1853 nationaal de directe gevolgen van 
de terugkeer van de rooms-katholieke kerk
organisatie opvallender dan binnen die kerk. De 
antipapistische zogenaamde Aprilbeweging, die 
zich keerde tegen de "verroomsing", kreeg op
merkelijk veel steun. Conservatieve krachten, die 
als stroming bekend staan als het Grootprotes-
tantisme, zagen in 1853 kans het liberale kabinet 
Thorbecke, dat had ingestemd met de terugkeer 
van de hiërarchie, ten val te brengen. Daarna 
raakte deze stroming snel uitgebloeid. 

De herinvoering van de oude kerkorganisatie 
had onder het rooms-katholieke volksdeel echter 
wel een verdere versterking van het zelfbewustzijn 
tot gevolg. Het jaar 1853 werd door hen al gauw 
beleefd als een nieuwe mijlpaal op de weg van 
hun emancipatiegeschiedenis. Twee jaar na deze 
belangrijke gebeurtenis, op 11 maart 1855, werd 
de statie Breukelen officieel door mgr. Zwijsen 
tot de parochie van St.-Jan Baptist verheven. 
"Missionaris" H. Jongbloed was vanaf die datum 
echt officieel pastoor van Breukelen. Op dezelfde 
datum kreeg ook de statie Kockengen de status 
van parochie. 

Terzijde merk ik op, dat de naam St.-Jan Baptist in 1855 
een typisch roomse naam was. De Nederlandse protestanten 
spraken toen al heel lang van Johannes de Doper, die ze ook 
niet als een heilige aanmerkten. Verder weg, in de oosters-
orthodoxie noemt men hem Johannes de Voorloper; dit ter 
onderscheiding van Johannes de Theoloog, die wij Johannes 
de Evangelist noemen. Eigenlijk zegt de onderscheidende 
toevoeging de Voorloper meer dan Baptist of de Doper! 
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Onderwijs 
De ontwikkeling van bewustwording en ont

plooiing in eigenheid der rooms-katholieken 
leidde tot een scherpe profilering tegenover het 
liberalisme en het protestantisme. 

Uiteraard werden de leerstellige tegenstellin
gen tussen rooms-katholiek en protestant aan de 
gelovigen goed duidelijk gemaakt. Opmerkelijk 
is, dat ook bestaande sociaal-culturele verschillen 
vaak werden verideologiseerd en als natuurnood
zakelijk en onoverbrugbaar afgeschilderd werden. 

Het provinciaal concilie van de Nederlandse 
kerkprovincie spoorde in 1865 aan tot het op
richten van eigen rooms-katholieke scholen. Op 
22 juli 1868 gaven de Nederlandse bisschoppen 
een gezamenlijk mandement uit over het lager 
onderwijs. Dat stuk was sterk beïnvloed door de 
pauselijke encycliek Quanta cura uit 1864 en de 
daarbij gevoegde Syllabus errorum, een lijst van 
tachtig stellingen die door elke rooms-katholiek 
verworpen dienden te worden, welke werd beleefd 
als een oorlogsverklaring aan de liberale beginse
len. De bisschoppen beschreven godsdienstloos, 
dus neutraal onderwijs als een droeve noodzaak, 
waartoe de rooms-katholieken slechts in het uiter
ste geval hun toevlucht mochten nemen. Ze noem
den het een plicht van de gelovigen om alle 
middelen aan te wenden om tot eigen, rooms
katholiek onderwijs te komen. In Kockengen werd 
al in 1872 een rooms-katholieke lagere school 
opgericht, met twee klaslokalen. Daarmee pro
beerde men de verbouw van de openbare school 
overbodig te maken. Breukelen volgde een aantal 
jaren later, met een school in de Herenstraat (het 
huidige pand nr. 30), geleid door zusters Francis
canessen. 

Aanvankelijk werden de religieuze congrega
ties in Nederland door Nederlandse priesters ge
sticht. Toen in 1872 in Duitsland de Kulturkampf 
uitbrak, kregen we ook in Nederland de gevolgen 
daarvan te zien. Die Kulturkampf was een conflict 
tussen de rooms-katholieke kerk en de staat in 
Pruisen en andere Duitse staten. Kanselier Otto 
von Bismarck wilde het rooms-katholieke geeste
lijke leven onder staatstoezicht brengen, mede als 
uitvloeisel van een gegroeid wantrouwen jegens 
de rooms-katholieke Centrumpartij en beducht
heid voor de gevolgen van de uitroeping van het 
dogma der pauselijke onfeilbaarheid. De rooms-
katholieke kerk verzette zich heftig tegen Bis
marcks streven. Veel Duitse zusters kwamen de 
grens met Nederland over. In Breukelen werd in 

Afb. 2. Interieur van de Johannes de Doperkerk, met 
zicht op het koor, 1995. De altaartafel is meer naar 
voren geplaatst, de communiebanken zijn verwijderd en 
de preekstoel staat op deze foto links. (Prentbriefkaart, 
uitgegeven door de parochie.) 

1877 door Duitse Franciscanessen het buitenhuis 
Rhijn en Vecht, ten zuiden van kasteel Nijenrode, 
aangekocht, wat zij tot het klooster Bethlehem 
maakten. Op 24 december 1877 werd hun kapel 
ingewijd door pastoor Wilhelmus Gerardus van 
Vuuren, die er een plechtige hoogmis celebreerde 
waarbij ook veel van zijn Breukelse parochianen 
aanwezig waren. Een half jaar daarna meldde 
pastoor Van Vuuren zich eerst mondeling en 
daarna ook schriftelijk bij de moeder-overste van 
het klooster Bethlehem met de mededeling dat hij 
per 1 augustus 1878 in het dorp Breukelen een 
bewaarschool en een naaischool wilde openen en 
vroeg hij moeder Clara daarvoor enkele geschikte 
en bekwame zusters. Hij kreeg er twee toege
wezen. De lagere school kwam het jaar daarop tot 
stand als vervolg op de bewaarschool. 
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Het eigen onderwijs heeft een positieve bij
drage geleverd aan het emancipatieproces der 
rooms-katholieken: de kinderen kregen niet al
leen onderwijs in de profane vakken, maar ook 
het godsdienstonderwijs nam een belangrijke 
plaats in op het lesrooster. Op de scholen maak
ten de kinderen kennis met de religieuzen, en 
vaak lag daar het begin van de wens om later zelf 
te worden opgenomen in een congregatie. Bijge
volg groeide de groep full timers in dienst van de 
rooms-katholieke kerk gestaag en werd het ont
wikkelingspeil van de parochianen langzaam op
gevoerd. Niet onvermeld mag blijven dat de ac
tiviteiten van de vrouwelijke religieuzen ook een 
bijdrage leverden aan de emancipatie van de 
vrouw. Zij vervulden vóór 1900 banen in het 
onderwijs, de verpleging en de zorgsector die 
voor een vrouw buiten het klooster toen nog 
nauwelijks open stonden en deden daarmee baan
brekend werk. 

Nieuw kerkgebouw 
In 1880 werd in Breukelen de buitenplaats 

Vroeglust publiek geveild. De rooms-katholieke 
parochie had er een oogje op, maar durfde er niet 
op vertrouwen dat hun acceptatie binnen de totale 
Breukelse gemeenschap inmiddels voldoende 
groot was om dat landgoed rechtstreeks aan te 
kopen. Ze maakte gebruik van een stroman, Hen-
ricus Degenkamp. Die volbracht zijn missie met 
succes. 

Het huis Vroeglust, tussen Herenstraat en 
Vecht, werd daarna pastorie. Architect E. Margry 
kreeg opdracht een kerk te ontwerpen die in de 
overturn, tussen Herenstraat en Straatweg, zou 
worden gebouwd. Nadat twee al te ambitieuze 
ontwerpen door het bisdom waren afgekeurd, 
werd in 1883 zijn derde poging door kerkbestuur 
en bisdom aanvaard. 

De nieuwe kerk werd een neogotische pseudo-
basiliek. Pastoor W.G. van Vuuren wilde door de 
omvang van het gebouw en de hoogte van de 
toren het aanzien van de rooms-katholieke paro
chie in de Breukelse gemeenschap doen stijgen. 
De bewuste navolging van de "hoog-katholieke" 
gotische bouwstijl was een uiting van de her-
levingsdrang, het streven naar restauratie van de 
moederkerk, die de 19de-eeuwse Nederlandse 
rooms-katholieken bezielde. De bevordering van 
de gregoriaanse kerkmuziek was daarvan een 
ander voorbeeld. 

Op 8 april 1885 werd de nieuwe "parochie

kerk van den Heilige Joannes den Dooper te 
Breukelen" door de aartsbisschop van Utrecht 
plechtig ingewijd. Al op 18 december 1884 had 
pastoor Van Vuuren, door de bisschop daartoe 
gemachtigd, de nieuwe torenklok gewijd. Bij die 
gelegenheid werd hij drie kwartier achtereen ge
luid. Zo werd, zo verklaarde de pastoor "langs 
dien weg den triomf over de ketterij in Breukelen 
gevierd en in de lucht aan God en zijne Engelen 
verkondigd". Deze profderende uitspraak getuigt 
ervan dat de emancipatie van de rooms-katho
lieken tegen het einde van de 19de eeuw het 
niveau van een "voltooide subcultuur" had be
reikt. Subcultuur in dit geval in de specifieke 
betekenis van een minderheid, die er een eigen -
ondergeschikt - stelsel van normen en waarden op 
was gaan nahouden. 

Rond de eeuwwende overgang van be
slotenheid naar openheid 

Rond de overgang van de 19de naar de 20ste 
eeuw maakten de rooms-katholieken de overgang 
van een naar binnen gerichte subcultuur, die zich 
hoofdzakelijk beperkte tot het orde op zaken stel
len in eigen kring, naar het zijn van een zelfstan
dig deel van het lokale en nationale geheel. 

In Breukelen raakte de parochiale school in de 
Herenstraat eind 1883 haar zusters Franciscanes
sen van het klooster Bethlehem kwijt. Het klooster 
leidde al geruime tijd een financieel moeilijk be
staan en toen vanaf 1880 de problemen in Duits
land goeddeels voorbij waren, liet men op 31 ok
tober 1883 Rhijn en Vecht in het openbaar ver
kopen. In het voorjaar van 1884 verlieten de 
laatste zusters Franciscanessen hun Bethlehem te 
Breukelen. Hun werk in het onderwijs en de 
ziekenzorg werd overgenomen door drie zusters 
uit het klooster te Echt, waarvan er twee op 11 
november 1883 in Breukelen arriveerden en de 
derde in oktober 1884. Op 22 oktober 1885 
kwamen ook nog drie vrouwelijke religieuzen uit 
Goirle hierheen. Zij gingen niet op ruime afstand 
buiten de dorpskern wonen, maar erin. Dat was 
een praktische zowel als symbolische stap. 

Na de verhuizing van kerk en pastorie naar het 
Vroeglustterrein, werd de oude kerk bij de zuid
oosthoek van Straatweg en Danne heringericht als 
school en de oude pastorie verbouwd tot twee wo
ningen: een onderwijzerswoning en een zuster
huis. In het tot onderwijzershuis aangewezen deel 
werden eind 1883 alvast tijdelijk de nieuw aan
gekomen zusters ondergebracht. 
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In 1889 vond opnieuw een wisseling van reli
gieuzen plaats. Pastoor A.L.H. Hens sloot in dat 
jaar een contract met de Congregatie van de 
Zusters van de H. Maagd Maria, genaamd het 
Gezelschap Jesus-Maria-Joseph, uit Den Bosch, 
kortweg genaamd de Zusters van J.M.J. Een 
onderwijzeres en zeven liefdezusters vestigden 
zich tussen augustus en oktober 1889 in de 
onderwijzerswoning en het zusterhuis. De bewaar
school, naaischool en lagere school waren al in 
1885 overgebracht naar de verbouwde oude kerk, 
waarbij de lagere school was opgedeeld in een 
jongens- en een meisjesschool. In 1912 verhuis
den de scholen naar nieuwbouw in de vroegere 
tuin van Vroeglust en in 1913 de zusters naar een 
nieuwgebouwd klooster ten zuiden van de Johan
nes de Doperkerk. 

Deze vroeg-20ste eeuwse gebeurtenissen vol
trokken zich volledig in het openbaar. Collectieve 
antipapistische uitingen bleven uit. Het rooms-
katholieke volksdeel was inmiddels duidelijk een 
nieuwe fase van zijn emancipatie ingegaan, waarin 
het zich ontwikkelde van een subcultuur tot een 
doelbewust deel van het geheel, zo men wil tot 
een min of meer autonome deelmaatschappij, die 
geaccepteerd was door de andere delen van de 
samenleving. De nadruk in de strijd werd verlegd 
van het kerkelijk erf naar politieke en sociaal
maatschappelijke terreinen. Daarna wachtte, in de 
tweede helft van die eeuw, alleen nog de ont
zuiling. 

Slot 
Dames en heren, ik dank u dat u kennis hebt 

willen nemen van wat iemand uit de door pastoor 
Van Vuuren nog in pittige bewoording verfoeide 
ketterij te vertellen had. Het zal u duidelijk zijn 

geworden dat ik, van mijn kant, ook het gewoel 
der roomsgezinden boeiend genoeg vind om me 
daar nader in te verdiepen. En Van Vuuren heeft 
er, hoe dan ook, voor gezorgd dat er in Breukelen 
een prachtige Johannes de Doperkerk staat - of, 
zo u wilt, een Sint-Jan -, die het waard is nog heel 
lang in volle glorie bewaard te blijven. Aan dat 
doel heb ik, in zeer oecumenische stemming, 
graag mee willen werken. 
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Uit oude raadsnotulen (19) 

Verkeersbeleid Breukelen-Nijenrode, 1935 

"De heer van den Berg brengt ter sprake de wenschelijkheid 
om in de dorpsstraten het eenrichting verkeer voor auto's 
intevoeren, waarop de Voorzitter zegt de vrees te hebben dat 
dan meer ongelukken zullen gebeuren dan thans. Nu is men 
genoodzaakt langzaam te rijden. De heer van Ginkel zou er 
wel voor voelen het snelle rijden langs den Rijksstraatweg, 
b.v. in de Kom der gemeente tegen te gaan. De Voorzitter wil 
overwegen of hier iets te doen is. 

De heer v.d. Berg bepleit om bij de z.g. Watersteeg een 

bord aantebrengen verboden interijden, waarop de Voorzitter 
toezegt daarvoor te zullen zorgen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
15. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Breukelen-Nijenrode, 8 februari 1935 - 21 december 1937. 
Daarin: Vergadering van de gemeenteraad gehouden 4 no
vember 1935.) 

AA.M. 
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Hare Mqjesteits mijnenveger "Breukelen 
(1954 -1971) 

Ties Verkuil Sr. 

Niftarlakestraat 1, 3621 GT Breukelen 

Het is wellicht niet algemeen bekend dat een der 
schepen van de Koninklijke Marine de naam van 
onze gemeente heeft gedragen, namelijk Hr. Ms. 
"Breukelen". Het leek mij daarom aardig de hoofd
lijnen van de geschiedenis van dit schip vast te 
leggen. 

Vooral gedurende de laatste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog werden door de Duitse marine in de 
West-Europese, en vooral ook in de Nederlandse 
kustwateren vele tienduizenden zeemijnen van di
verse soort aangebracht in een poging om geallieer
de landingen te laten mislukken, of in ieder geval 
daaraan grote schade toe te brengen. Direct na het 
einde van de oorlog (mei 1945) was het streven van 
de Koninklijke Marine er dan ook op gericht om 
vaarroutes in onze kustwateren en de toegangen tot 
onze belangrijkste havens zo snel mogelijk vrij van 
mijnen te maken, waardoor de aanvoer van goede
ren naar de zwaar getroffen delen van Europa mo
gelijk werd. 

Deze mijnenveegacties der Koninklijke Marine 
hebben over een langdurige periode plaatsgevon
den; zelfs tot op de huidige dag wordt de Mijnen-
dienst nog een enkele keer gealarmeerd voor een op 
zee aangetroffen drijvende mijn of een in het net 
van een vissersschip terechtgekomen exemplaar. 

Verschillende series mijnenvegers hebben in de 
naoorlogse jaren bij de Koninklijke Marine dienst 
gedaan en getracht de vaarroutes van vissers- en 
koopvaardijschepen zo goed mogelijk mijnenvrij te 
maken en te houden. Vooral na stormweer werden 
regelmatig drijvende mijnen aangetroffen, die van 
hun verankering waren losgeslagen en snel dienden 
te worden opgeruimd. 

In de jaren vijftig werden in het kader van de 
Wet Wederzijdse Militaire Hulpverlening {Mutual 
Defense Assistance Program) door de Verenigde 
Staten van Amerika 14 houten kust-mijnenvegers 
in bruikleen ter beschikking van onze regering 
gesteld. Deze schepen werden op verschillende 
werven in de VS op stapel gezet. Zij droegen 
tijdens de bouw een Amerikaanse registratie, bij

voorbeeld AMS 114 (American minesweeper 114). 
Na de indienststelling werden deze schepen 
gedoopt met een naam van een Nederlandse 
gemeente, alle beginnend met de letter B, zoals 
Brielle, Breskens, Bolsward, Blaricum enz., en ook 
Breukelen. 

Hr. Ms. "Breukelen" werd gebouwd bij de Tampa 
Marine Company te Tampa in Florida onder de 
registratie AMS 100. De tewaterlating vond plaats 
op 12 maart 1953 en de indienststelling als Hr. Ms. 
"Breukelen" op 15 februari 1954 te New Orleans, 
waarna het schip naar Nederland werd overgevaren. 

De "Breukelen" werd onder andere ingedeeld 
bij mijnenbestrijdingsgroep 1 van onze Koninklijke 
Marine en deed met de overige schepen van de 
B-klasse beurtelings dienst op de Noordzeeroutes. 
De eerste commandant was de Luitenant ter Zee der 
tweede klasse Oudste Categorie G.F. de Ronde; bij 
uitdienststelling op 31 december 1971 werd het 
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Afb. 1. Het schild op de voorzijde van de brug van Hr. 
Ms. "Breukelen", met het gemeentewapen van Breukelen 
(Marine Historisch Archief Den Haag). 
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Dr. R.C, ïinnt 
Croydon G«ner*l 
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Afb. 3. Speciale enveloppe, uitgegeven tijdens deelname aan de Kieler Woche (vlootshow) in 1971. Op de enveloppe is 
het stempel Koninklijke Marine alsmede het langstempel Hr. Ms. Breukelen aangebracht. 

commando over de "Breukelen" gevoerd door de 
Luitenant ter Zee der eerste klasse H. Mijsberg. Op 
18 september 1972 werd het schip teruggegeven 
aan de Verenigde Staten. 

Enkele gegevens van het schip: lengte 43,91 
meter; breedte 8,81 meter; diepgang2,51 meter; 
waterverplaatsing 364 ton; machines: 2 dieselmoto
ren van in totaal 880 pk; 2 schroeven; snelheid 13,6 
knopen (25 km/uur); bemanning 37 koppen; bewa
pening 2 mitrailleurs van 20 mm; naamsein M852. 

Op de voorzijde van de brug van Hr. Ms. 
"Breukelen" was een schild aangebracht met het 
gemeentewapen van Breukelen (zie Afbeelding 1). 

Tijdens een verblijf van Hr. Ms. "Breukelen" te 
Den Helder in de jaren 1950 werd door een depu
tatie van het gemeentebestuur van Breukelen een 
bezoek gebracht aan het schip, bij welke gelegen
heid een schilderij werd aangeboden, "een gezicht 
op kasteel Nijenrode". Dit schilderij heeft tot aan de 
uitdienststelling van het schip een plaats gehad in 
het officiersverblijf. Het is niet bekend waar dit 
schilderij zich thans bevindt; mogelijk ergens in een 
depot. Bij de teruggave is het schip volledig ont
daan van alle aangebrachte zaken, zoals de naam
plank, het wapen van Breukelen, en ook het schil
derij. 
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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (6) 

Jan Tolnaer, pastoor 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Zo nu en dan vind je voor ons interessante infor
matie op een plek waar je het helemaal niet zou ver
wachten. Grasduinen door een archief heeft soms 
iets van een avonturenreis. 

Met betrekking tot pastoor Jan Tolnaer gebeurde 
mij zoiets zelfs tweemaal. 

Mijn eerste kennismaking met Jan Tolnaer was 
in 1996. Ik zocht toen bepaalde informatie in het 
Archief van het Kapittel van Oudmunster, dat be
waard wordt in Het Utrechts Archief. 

In een document daaruit, gemerkt als inventaris
nummer 886, zag ik Tolnaer genoemd als getuige in 

het protocol van een groot proces, dat rond 1350 is 
gevoerd over de kerk in Rilland, in het oosten van 
het Zeeuwse Zuid-Beveland. Bij die gelegenheid 
werd Jan Tolnaer pastoor in Breukelen genoemd. 

Wat bracht hem voor die gelegenheid naar een 
plek zo ver verwijderd van zijn standplaats? Het 
stuk gaf daarop gelukkig een helder antwoord. Tol
naer was naar Rilland ontboden om daar op rechts-
zekere wijze het zegel van het Kapittel van Oud
munster te herkennen, want voordat hij naar Breu
kelen kwam, had hij de bisschop van Utrecht ge
diend als zegelaar. 

Guy van Chastillon, grève van Blois, here van Avesnes, van Beaumont, van Scoenhoven ende vander 
Goude, doen condt allen luden,/ dat wij den commenduer ende den convent vanden Duutschen huus 
tUtrecht ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voir onse erfname, sonder/ enigherhande 
wederroepen van ons of van onsen nacomelinghen inder toecomender tijt, omme Gods wille, onser 
ende onser ouder zielen wille,/ in die ere der maghet Marien ende aire heylighen, die ghifte vander 
prochijkerke in onser Stede van Scoenhoven, met allen haren renten,/ rechte ende toebehoren, als 
die prochipape inder selver kercken haer toe ghehadt hebben, hem ende haren nacomelinghen tote 
ewighen daghen te hebben/ ende te besitten met rusten, met vreden ende met allen rechte, 
behoudelic den priesteren ende den ghezellen des chores, die inder selver kercken ghe/provent sijn 
ende gherent [= begunstigd met een rente-opbrengst], die nu sijn of die namaels wesen sullen, alle 
sulke goede, redelike ende oude lovelike ghewoenten, als sij voormaels inder/ kercken hebben 
ghehadt, sonder arghelist. Voirt gheve wij den comenduer ende den convent voirscreven des 
heylighen cruus capelle die inder/ selver prochyen staet buten onse Stede van Scoenhoven vor 
Beckenvoerts poert [= voor de Beckenvoortse poort] met allen haren renten, rechte ende toebehoren 
ghelikerwijs/ ende in allen manieren alse wij hem die kercke voirghenoemt hebben ghegheven. Des 
tot eenre orconden ende onsen seghel hier aen ghehanghen./ Ghegheven in onser herberghen tot 
Beaumont, den eersten dach van October, jnt jaer ons Heren dusent drie hondert vive ende 
tneghentich. 

Uut mijns heren bevelen,/ daer bij waren als raed her [= heer] Jan Tolner, priester,/ Jan die bastert 
van Blois, Vrederic vander/ Suevender, Godscalc van Brakel ende Segher/ vander Marck, cnapen. 

Afb. 1. Transcriptie van een oorkonde d.d. 1 oktober 1395, opgesteld en bezegeld in Beaumont (Henegouwen, 70 
kilometer ten zuiden van Brussel), waarbij Guy van Chastillon, graaf van Blois, heer van Avesnes, Beaumont, Schoon
hoven en Gouda, het patronaatsrecht van de kerk van Schoonhoven schonk aan het Duitsche Huis te Utrecht (Archief 
van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, inv. nr. 2583). Het origineel is voorzien van een fraai, nauwelijks 
beschadigd zegel van Guy van Chastillon in rode was. De schuine strepen (/) in de transcriptie geven aan waarin het 
origineel een nieuwe regel begint; dit voor het gemak van hen die in vervolgonderzoek beide willen vergelijken. 
(N.B. In 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. 678 [deel 2, blz. 811 - 812] ontbreken 46 
woorden.) 
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De tweede keer dat ik de priester Jan Tolner 
(Tolnaer) tegenkwam was in 1998, toen ik onder
zoek deed in het Archief van de Ridderlijke Duit-
sche Orde Balije van Utrecht. Het was echt een toe
valstreffer dat mijn aandacht werd getrokken door 
de oorkonde waarvan de inhoud is weergegeven in 
Afbeelding 1. Daarin staat Jan Tolner genoemd als 
eerste van de vijf adviseurs en getuigen die in op
dracht van Guy van Chastillon bij de afkondiging 
van die oorkonde aanwezig waren. Er staat niet bij 
in welke parochie Jan priester was, zodat de indruk 
wordt gewekt dat hij de parochie-pastoor (prochi-
pape) van Schoonhoven was, maar zeker is dat niet. 

Pastoors wisselden in die tijd niet vaak van 
standplaats, dus het zou kunnen dat de oude Jan 
Tolnaer in 1395 uit Breukelen naar Beaumont was 
gereisd, nadat hij opnieuw vanwege zijn zegel
kennis als getuige opgeroepen was. Maar omdat de 
onzekerheid bleef knagen, toog ik toch op nader 
onderzoek uit. 

De heer J. van der Ende, voorzitter van de His
torische Kring Schoonhoven, wees mij daarbij op 
het boek Beschrijving der stadt Schoonhoven dat 
Henricus van Berkum, oud-katholiek pastoor te 
Schoonhoven in 1762 publiceerde. Hij maakt daarin 
op blz. 398 melding van een aan de heiligen Lau-
rentius en Barbara gewijd altaar in de kerk van 

Schoonhoven, waaraan een vicariaat verbonden was 
dat op 4 april 1393 in bezit was van Johannes 
Tolener, priester en pastoor van een gedeelte van 
Molenaarsgraaf. Altaar en vicariaat werden bekos
tigd uit de opbrengsten van 5 morgen land in Berg
ambacht en 7 morgen land in Gelkenesse. Dit ge
geven wijst er op dat Jan (of Johannes) Tolnaer 
later in zijn leven inderdaad een van de geestelijken 
was in de parochie Schoonhoven. 

De oorkonde geeft een algemene indruk hoe een 
parochiekerk en haar dienaren werden gefinancierd. 
De persoon of instelling die de kerk van de nodige 
fondsen voorzag voor het onderhoud en voor de 
kosten van de eredienst, had het patronaatsrecht. 
Hij had ook het recht om een persoon voor het pas
toorsambt voor te dragen aan de bisschop. De fond
sen kwamen vaak uit de opbrengsten van onroerend 
goed of aanspraken op renten. Aan de pastoor 
waren op dezelfde basis bepaalde eigen inkomsten, 
zijn beneficium of prebende, toegekend, de zo
geheten papelijcke prove, waarmee hij in de kerk 
was "geprovent". Een aan de kerk toegevoegd 
altaar met vicaris (kapelaan) werd op overeenkom
stige wijze gefinancierd. Ook de leden van het koor 
hadden een bepaalde prove. 

In Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen 
was de situatie in wezen net zo als in Schoonhoven. 

Uit oude raadsnotulen (20) 

Hoek Straatweg - Stationsweg verkeersonveilig, 1937 

"Bij de nu gehouden rondvraag brengt de heer van Eijk ter 
sprake het gevaar voor het verkeer op den Rijksstraatweg op 
den hoek bij het hotel "Het State Wapen" en Spreker vraagt of 
hier streng politie toezicht zou kunnen worden gehouden. De 
Voorzitter heeft reeds meermalen speciale opdracht aan de 
veldwachters gegeven om op dit punt nauwlettend op de 
snelheidsbepalingen toe te zien. Bedoeld gedeelte weg is nu 
sedert eenigen tijd als voorrangsweg aangewezen en het auto
verkeer zal daardoor wel meerdere snelheid hebben dan voor
heen. Spreker zal hierop nog eens de bijzondere aandacht ves
tigen. De heeren Godefrooij en van den Berg wijzen er op dat 
vooral op Vrijdag een verkeersregeling gewenscht is ter plaatse 
als door den heer van Eijk bedoeld." 

"De Heer van Ginkel merkt op dat de straatverlichting naar 
het hem voorkomt den laatsten tijd slecht is. Of dit nu komt 
doordat de lampen minder worden weet Spreker niet. De Voor
zitter wijst er op dat wat de verlichting van den Stationsweg be

treft, de minder goede verlichting zijn oorzaak heeft in de aan
gebrachte afschermingen, die met het oog op verblindend licht 
voor auto verkeer noodig bleek te zijn. Breedvoerig worden 
onderlinge besprekingen gehouden. De Voorzitter zegt een 
onderzoek toe." 

"De heer van der Grift vraagt den voorzitter te willen be
vorderen dat weder als voorheen op den hoek van den Stations
weg bij Timp, Vrijdags politie aanwezig is voor regeling van 
het verkeer. De Voorzitter zal in dezen doen wat mogelijk is en 
zal hier voor de medewerking van den Rijkspolitie vragen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
15. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Breukelen-Nijenrode, 8 februari 1935 - 21 december 1937. 
Daarin: Vergadering van de gemeenteraad gehouden 15 okto
ber 1937.) 

A.A.M. 
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Wat was MICA 1936? 
Henk van Walderveen 

G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Enige tijd geleden ontving de HKB van mw. L. de 
Jager een foto (zie hieronder), gemaakt op de 
Nieuwstraat (thans noordoostelijke deel Kerkbrink) 
na een in oktober 1936 door de Breukelse midden
stand gehouden optocht. 

Uit een brief d.d. 8 oktober 1936 (in Nieuw Ar
chief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 318: ingekomen 
en uitgegane stukken) van de voorzitter van het 
MICA-comité, G. Fokkinga, aan de burgemeester 
van Breukelen-Nijenrode blijkt dat men op ver
schillende dagen optochten wilde houden. De eerste 
optocht was op zaterdag 10 oktober 1936 's avonds 
om 7 uur, de tweede op zaterdag 17 oktober 's mid
dags om 14.30 uur en 's avonds om 8 uur. De derde 
optocht zou zijn op maandag 26 oktober 's avonds 
om 8 uur, maar volgens het spandoek op de foto 
eindigden de MICA-activiteiten op zaterdag 24 ok
tober. 

De route van de optocht was: Opstellen op de 
Kaasmarkt - Dannestraat - Brugstraat tot over de 
Vechtbrug, daar keren en terug - Herenstraat in tot 
Straatweg - richting dorp - Brugstraat (nu zuidelijke 
deel Kerkbrink) - Dannestraat - Kaasmarkt - Straat
weg - Kerkstraat (nu noordelijke deel Kerkbrink) -
Nieuwstraat, waar de optocht ontbonden werd. Op 
zaterdag 10 oktober wilde men ook naar het Koren
pad (thans Willink van Collenstraat), de Dudok de 
Witstraat, Stationsweg en Van Oldenbarneveldstraat 
gaan. Hoe deze route precies liep, is mij niet hele
maal duidelijk, omdat de straten in de woonwijk De 
Poel nog niet bestonden en het Korenpad en de 
Dudok de Witstraat naar het westen doodliepen. 

Wellicht vinden oudere lezers zichzelf of andere 
bekenden op de foto terug. Laat mij dat dan a.u.b. 
weten. En wie weet wat MICA betekende en wat 
het precies was? 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 3, 2000 



183 

Aan de vergetelheid ontrukt (8) 

Johannes Verhoef (1928 -1948) 
Johan Bakker 

Griftenstein 2, 3621 XK Breukelen 

Een Indië-veteraan overhandigde mij in 1997 een 
fotokopie van een bijna 50 jaar oud overzicht van 
in Nederlands-Indië gevallen militairen. Dergelijke 
officiële publikaties verschenen in de jaren 1946 -
1949 regelmatig in de Nederlandse media. Het 
bericht dat ik ontving, droeg als opschrift "Den 
Vaderlant ghetrouwe - blijf ick tot in den doet", en 
daaronder "De Nederlandse Strijdkrachten leden in 
de periode 19-30 Januari 1948 de volgende verlie
zen". Onder nr. 344 staat daarin vermeld: "Soldaat 
J. Verhoef (Leg. Nr. 280531000) afkomstig uit 
Ruwiel, post Nieuwersluis; gesneuveld op 28 
januari 1948". Het onderschrift onder de totale lijst 
luidt: "Eerbiedig gedenken wij deze mannen, die 
vielen voor Vorstin en Vaderland. Hun offer zij niet 
tevergeefs gebracht." 

Johannes (roepnaam Jan) Verhoef werd geboren 
op 31 mei 1928 in de toenmalige Gemeente Ruwiel, 
op het adres Ter Aa 33; thans is dat Van Reede-
straat 4, Nieuwer Ter Aa. 

Jan Verhoef was de zoon van Johannes Verhoef 
en Cornelia van Heeringen. Hij had een zuster 
Helena (Lenie) en een broer Willem (Wim), die op 
jonge leeftijd is verdronken. Op de dag dat de 
ouders het bericht ontvingen dat Jan was overleden, 
was die morgen hun vierde kind, Willem Johannes 
(Willem-Jan), geboren. 

Jan Verhoef trad op 15 september 1945 in dienst 
bij de Koninklijke Landmacht als oorlogsvrijwilli
ger (O.V.W.-er). Hij diende bij het 1ste Bataljon 
5de Regiment Infanterie, afgekort 1-5-RI. De eerste 
oefeningen kreeg hij onder zware en moeilijke om
standigheden op de Wezeperheide. Op 5 november 
kwam prins Bernhard het bataljon inspecteren en 
sprak hij hen toe. 

Jan vertrok met zijn bataljon uit Nederland op 7 
november 1945 en kwam via Ostende op 8 novem
ber in Engeland aan. Op 25 november van dat jaar 
vertrok hij per ms. "Johan van Oldenbarnevelt" uit 
Engeland, waarna hij op 4 december de keerkring 
passeerde en op 26 december op Malakka aan
kwam. Op 29 maart 1946 vertrok hij weer van 
Malakka om op 3 april in Nederlands-Indië te arri
veren. 

Afb. 1. Jan Verhoef, in tropenkleding, 1946, 18 jaar oud 
(uit Gedenkboek 1945 - 1948, 1e Bataljon - 5e Regiment 
Infanterie, blz. 61). 

Onderweg had zijn bataljon de naam Krokodillen of 
Boeaja's gekregen. Volgens een van de vele geruchten, waar
aan het soldatenleven steeds zo rijk was, zou dat bataljon na 
aankomst Soerabaja, de Krokodillenstad, als standplaats krijgen. 
Dat bleek onjuist, maar het had de mannen wel een naam en 
een mouwbadge opgeleverd. Andere bataljons van dezelfde 
brigade stonden bekend als de Watermannen of de Friezen. 

In Batavia konden Jan Verhoef en zijn makkers even 
wennen en werd de bewapening aangevuld. Na een week werd 
zijn bataljon met Dakota's overgevlogen naar Tjimahi, van 
waaruit de controle over Bandoeng van de Engelsen werd 
overgenomen en de eerste ervaringen met gewapende acties 
werden opgedaan. Eind juli volgde een verplaatsing naar 
Padalarang, van waaruit ze de colonneweg Batavia - Bandoeng 
moesten beveiligen. Na ruim twee maanden gingen ze naar 
Buitenzorg. Vervolgens deden ze dienst op de Tjiheavlakte, 
waren ze weer in Tjimahi, werd deelgenomen aan de politio
nele actie van 21 juli tot 5 augustus en moesten ze rust brengen 
in het Regentschap Banjoemas. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 15, nr. 3, 2000 



184 

Op 28 januari 1948 sneuvelde Jan Verhoef bij 
kampong Lingapoera; op 29 januari werd hij te 
Banjoemas ter aarde besteld. Jan is later herbegra
ven in Bandung op het Nederlands Ereveld Pandu, 
Vak VI, grafnummer 359. In juli 1949 repatrieerden 
de overlevenden van zijn bataljon. 

Postuum is aan Jan het Ereteken voor Orde en 
Vrede met de gespen [= onderscheidingen] 1946, 
1947 en 1948 toegekend. De onderscheidingen met 
bijbehorende oorkonde zijn aan zijn vader aan
geboden. 

Jan Verhoef is een van de gevallenen waarvan 
de naam vermeld staat op het gedenkteken dat op 3 

mei 2000 in het Tinus de Witplantsoen te Breukelen 
werd onthuld. 

Bronnen 

Gesprek met de heer P.A. Barendrecht te Breukelen, juli 1997. 
Gesprekken met mevrouw H. van 't Wout-Verhoef te Gorin-

chem, september en oktober 1997. 
Ministerie van Defensie, 's-Gravenhage, gesprek en brief 8 

september 1997. 
Ministerie van Defensie, Kerkrade, brief 13 oktober 1997. 
Oorlogsgravenstichting, 's-Gravenhage, brief 25 september 

1997. 
Gedenkboek 1945 - 1948 Ie Bataljon - 5e Regiment Infanterie, 

1951, Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 123 blz. 

Gedenktekens voor gevallenen voor vrede, 
vrijheid en democratie onthuld 

In de middag van woensdag 3 mei 2000 werden in Breu
kelen en Kockengen de gedenktekens voor de gevallenen 
voor vrede, vrijheid en democratie onthuld, waartoe de 
Historische Kring Breukelen en de Vereniging Veteranen 
Breukelen het initiatief hadden genomen. De plechtig
heid begon met een bijeenkomst in de raadszaal van de 
Gemeente Breukelen. Heel velen wilden daar graag bij 
aanwezig zijn, vooral uit de kring van de nabestaanden, 
zodat helaas terughoudendheid nodig was bij het sturen 
van uitnodigingen. 

In zijn openingswoord sprak burgemeester W.F.E. 
baron van der Feltz van "een belangrijke, zo niet histo
rische, gebeurtenis voor zijn gemeente: de onthulling 
straks van het nieuw geplaatste monument in de kern 
Breukelen en de nieuw aangebrachte plaquette in 
Kockengen, waarop de namen staan vermeld en in her
innering worden gehouden van diegenen die sinds het 
begin van de Tweede Wereldoorlog voor ons in hun 
strijd voor een goede en rechtvaardige samenleving hun 
leven hebben moeten geven. Gedenktekens ook om ons 
er aan te helpen herinneren dat zoiets, zo'n niets ontziend 
geweld, ons niet meer mag overkomen. Daarmee zijn het 
tevens punten van bezinning". Hij wees op de behoefte 
die op diverse plaatsen in den lande nog steeds gevoeld 
wordt aan dergelijke herkennings- en herdenkingspunten. 
"Men kan misschien zeggen, dat we onszelf als gemeen
schap op dit punt wat te kort hebben gedaan en ons een 
mogelijkheid hebben ontnomen om voor onszelf stil te 
staan bij wat is gebeurd en om te denken aan degenen die 
zich zo voor ons hebben ingezet. Die als het ware de tol 

hebben betaald voor wat we met z'n allen nu kunnen 
incasseren. Naast het blijvend aanwezige verdriet past 
ons daarom ook dankbaarheid. Met de beide gedenktekens 
geven we daar uiting aan." 

Zonder iedereen bij name te noemen, bedankte hij 
namens het gemeentebestuur allen van harte die zich zo 
intensief voor dit project hebben ingezet. 

De voorgeschiedenis 
Sprekend namens de besturen van Historische Kring 

Breukelen en de Vereniging Veteranen Breukelen, vatte 
Arie A. Manten in heel kort bestek de ontstaansgeschie
denis samen van de beide gedenktekens. 

"Al tegen het eind van de jaren 1980 is de Histori
sche Kring Breukelen, door signalen uit de achterban, 
gaan nadenken over een gedenkteken voor de gevalle
nen. Diverse leden van de Kring wilden graag dat alle 
namen van Breukelse gevallenen officieel in de herinne
ring zouden worden gehouden. De uitvoering verliep aan
vankelijk traag. Er moest veel onderzoek worden gedaan 
om de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
en de jaren daarna goed in beeld te krijgen en de gebeur
tenissen rond bepaalde personen te achterhalen. 

Binnen de Historische Kring stuitten we toen ook op 
de moeilijkheid om voor iedereen aanvaardbare criteria 
vast te stellen aan de hand waarvan bepaald kon worden 
welke namen wel en welke niet op het gedenkteken 
moesten komen. 

Bovendien werd Kockengen per 1 januari 1989 deel 
van de Gemeente Breukelen. Die kern had eveneens een 
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belangrijke oorlogsgeschiedenis en een gevestigde her
denkingstraditie. Als vereniging voor de totale Gemeente 
Breukelen wilde de HKB dat gebied ook volwaardig in 
haar werk betrekken. 

In 1996 werd de Vereniging Veteranen Breukelen op
gericht. Het verlangen naar een gedenkteken stond, onaf
hankelijk van de HKB, vanaf het begin ook op hun prio
riteitenlijst, en wel bovenaan. 

Enkele mensen die van beide initiatieven op de 
hoogte waren en waarvan in het bijzonder Ties Verkuil 
met waardering moet worden genoemd, arrangeerden 
een gesprek tussen VVB en HKB. Al snel werd besloten 
voor deze zaak de handen ineen te slaan. Dat bracht vaart 
in de ontwikkelingen. 

De veteranenvereniging beschikte over andere con
tacten dan de HKB en bij het Nationaal Comité 4 en 5 
mei vond ze bijvoorbeeld de criteria die precies bij de 
Breukelse vraagstelling pasten. 

Ook werd het project duidelijk afgebakend; we spra
ken af dat we ons uitsluitend wensten te concentreren op 
het stichten van twee gedenktekens. De opzet en uitvoe
ring van de jaarlijkse herdenkingen in de kernen Breuke
len en Kockengen waren geheel een zaak van gemeente
bestuur en oranjeverenigingen; we wilden die alleen aan
vullen en versterken. 

Wat we gezamenlijk tot stand wilden brengen, moch
ten bewust géén oorlogsmonumenten zijn. De gedenk
tekens moesten betrekking hebben op de historische 
periode, die voor Nederland in 1940 begon maar tot ver 
in de toekomst doorloopt. Ze moesten meehelpen de 
boodschap uit te dragen dat de strijd voor vrede, vrijheid 
en democratie eigenlijk nooit eindigt. We hoeven de 
media maar te volgen om te zien dat in het bijzonder de 
Verenigde Naties daar voortdurend zeer veel werk aan 
hebben. 

Het is dus heel belangrijk te bevorderen dat mensen 
er voortdurend van doordrongen zijn dat de omstandig
heden waaronder wij, gelukkig, mogen leven, niet iets 
vanzelfsprekends zijn. We moeten ons er, als gemeen
schap, voor blijven inspannen dat ontsporingen voortaan 
achterwege blijven. Als we niet alert zijn, kan wat ge
beurd is, zo weer gebeuren. 

De gedenktekens zouden er dus toe moeten bij
dragen de mensen van nu en straks scherp te houden. We 
kunnen mensen die het hoogste offer brachten en die we 
dankbaar in de herinnering willen houden, niet beter eren 
dan door in de samenleving van vandaag ervoor te ijve
ren dat het voorbeeld dat zij gesteld hebben niet vergeefs 
is geweest. Die gedachte treffen we al verscheidene jaren 
ook steeds nadrukkelijker aan in de nationale 4-mei her
denkingen, waaronder die op de Dam in Amsterdam. 

Onderzocht werd of er plaatselijke kunstenaars waren 
aan wie het ontwerpen en de uitvoering van de gedenk
tekens toevertrouwd zou kunnen worden. Daaruit kwam 
al snel Gerthy Baars naar voren en daar hebben we nooit 
één moment spijt van gekregen. 

Veel is ook nagedacht en gepraat over de plaatsen 

waar de gedenktekens zouden kunnen komen te staan. 
Om hun functie als algemene gedenktekens voor vrede, 
vrijheid en democratie goed te kunnen vervullen, moes
ten deze volgens ons in het midden van de plaatselijke 
gemeenschappen staan, waar ze steeds weer gezien wor
den en hun signalen kunnen afgeven. Daarmee volgden 
we een onzes inziens goede, landelijke trend. 

Voor Breukelen kwamen we zo uit op het Tinus de 
Witplantsoen, waar bovendien de Bevrijdingsbank al 
staat. Het gemeentebestuur was bereid daarmee in te 
stemmen. 

In Kockengen werd het de muur van de oude dorps-
kerk, waartoe - en daarvoor zijn we heel dankbaar - de 
Hervormde kerkvoogdij en kerkenraad na enig overleg 
hun medewerking wilden verlenen." 

"Van doorslaggevende betekenis is geweest dat, na 
langdurig vooroverleg, de gemeenteraad van Breukelen 
op 21 december 1999 in grote eensgezindheid besloot 
zich achter het plan te scharen en daarbij ook een subsi
die van ƒ50 000,- toezegde. Daarvoor willen wij het 
gemeentebestuur ook hier onze grote erkentelijkheid be
tuigen." 

Afb. 1. Het gedenkteken in Breukelen wordt in het Tinus 
de Witplantsoen geplaatst, 1 mei 2000. Links op de foto 
de kunstenares, mw. Gerthy Baars. (Foto H. van Walder-
veen, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Afb. 2. De toespraak bij 
de onthulling van het ge
denkteken in het Tinus 
de Witplantsoen te Breu-
kelen, gezien vanuit het 
bovenhuis aan de over
zijde van de Straatweg. 
(Foto H. van Walderveen, 
in Foto-archief Histori
sche Kring Breukelen.) 

Daarna kwam de taak de overige benodigde financiën 
bijeen te krijgen. Gelukkig waren velen bereid hierin bij 
te dragen. Tevens waren er diverse bijdragen in de vorm 
van giften in natura of van vrijwillige dienstverlening. 
Aan het eind van dit verslag vindt u diverse goede gevers 
genoemd. Al met al heeft deze onmisbare hulp tot onze 
grote verheugenis kunnen leiden tot het hoogtepunt dat 
we op 3 mei met elkaar mochten beleven. 

Voor zover op dit moment valt te overzien, zijn 
kosten en inkomsten nagenoeg met elkaar in evenwicht. 

De kunstenares 
De ontwerpster en maakster van de beide gedenk

tekens, Gerthy Baars, heeft in een half jaar tijd een ge
weldige prestatie geleverd, die haar bijna dag en nacht 
bezig hield. Maar ze voelde zich zeer bij de intenties van 
deze kunstwerken betrokken. In haar korte bijdrage aan 
de bijeenkomst onthulde zij dat ze de dochter is van twee 
mensen die elkaar ontmoetten doordat ze tijdens de 
Tweede Wereldoorlog beiden in het verzet zaten. 

Gerthy werd in Enschede geboren, volgde een oplei
ding tot lerares handenarbeid en ging vervolgens in de 
leer bij de beeldhouwer en bronsgieter Jan Kip. Na jaren 
in Nederland te hebben gewerkt, ontwikkelde zij haar 
talent - dat steeds meer werd opgemerkt - vanaf 1985 in 
Spanje. Sinds januari 1991 woont en werkt zij in Breu
kelen. 

Het Breukelse kunstwerk, zo legde zij uit, symboli
seert door middel van puin en drie staande, onderling 
geketende lavabasaltzuilen een oprijzen uit de chaos en 
onvrijheid naar een betere wereld, die op handen ge
dragen wordt en waarop vredesduiven neerstrijken. Het 
Kockengense kunstwerk is een "vertaling" in brons van 
het Breukelse monument. 

Veteranen Platform 
Na de verantwoording over de plaatselijk onder

nomen activiteiten, voerde een belangrijke vertegenwoor
diger van een landelijke organisatie het woord: de heer 
A.H.P. Knoppien, voorzitter van het Veteranen Platform, 
bestaande uit 39 veteranenorganisaties en 160 000 vete
ranen. 

Deze benaderde het onderwerp vooral vanuit de in
valshoek dat de beide gedenktekens in de Gemeente 
Breukelen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke 
erkenning van alle gevallenen voor vrede, vrijheid en 
democratie. Hij vond het ook een felicitatie waard dat 
Breukelaars zelf "de maatschappelijke verantwoordelijk
heid hebben genomen om zichtbaar aan de gemeenschap 
te laten zien dat door het oprichten van gedenktekens de 
gevallenen worden erkend voor het ultieme offer dat zij 
als mens hebben gebracht in de strijd voor vrede, veilig
heid en democratie, namelijk hun leven. Daar waar an
dere organisaties, ook die van mijn eigen Platform, soms 
nog zoeken naar het bijeenbrengen van jonge en oude 
veteranen, bent u daar al in geslaagd. Immers, de namen
lijsten bij de gedenktekens kennen slachtoffers van oor
log hier en in het Verre Oosten, van politionele acties en 
van vredesmissies, van militair en burger. Allen samen
gebracht onder de noemer vrede, vrijheid en democratie. 
Ik zal dit idee zeker meenemen om te gebruiken als bind
middel tussen oude en jonge veteranen." 

De heer Knoppien beklemtoonde als voorzitter van 
het Veteranen Platform, dat Nederlandse veteranen recht 
hebben op respect en waardering voor hun inzet en de 
door hen gebrachte offers. Ook van de samenleving, die 
"bij monde van haar politieke vertegenwoordigers op
dracht gegeven heeft voor de militaire inzet of heeft ge
profiteerd van de inzet van verzetsmensen en geallieer-
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den door de terugkeer van vrede en veiligheid". Geluk
kig is er nu een veteranenbeleid in Nederland. 

"De diepere gedachte die ten grondslag ligt bij de 
onthulling van monumenten zoals hier in de Gemeente 
Breukelen, is naar mijn mening het herdenken. Herden
kingen kunnen namelijk als maatschappelijke manifesta
tie bijdragen aan de persoonlijke verwerking van oor
logsleed en het herwinnen van zichzelf." "In herden
kingen worden symbolische verbindingen gelegd tussen 
schijnbaar onverzoenlijke aspecten in het leven. Een her
denking verbindt het persoonlijke met het collectieve, 
verbindt overlevenden en gevallenen, verleden en toe
komst, oudere en jongere generaties en verbindt de ge
meenschap met haar soms getraumatiseerde leden. Juist 
zo'n bijzondere gebeurtenis als vandaag kan een ingang 
bieden om over het verleden te verhalen, waardoor dit 
verhaal een plaats kan krijgen. En daarmee is een her
denking een compromis tussen herinneren en vergeten, 
tussen confrontatie en vermijding." 

"De Historische Kring Breukelen en de Vereniging 
Veteranen Breukelen kunnen om tenminste twee redenen 
met voldoening terugzien op hetgeen zij hebben bereikt. 
Zij hebben een bijzonder monument weten te verwezen
lijken. Bovendien is mede door hun initiatief de samen
leving van Breukelen wakker geschud waar het gaat om 
de concretisering van een voorbeeldfunctie bij het be
tonen van respect en waardering voor hen die het beste 
wat zij hadden, gaven in dienst van ons land en onze 
samenleving. Zeker in deze tijden van voorspoed voor 
velen, is het goed om af en toe stil te staan bij de periode 
dat het anders was." Herdenken blijft ook "belangrijk 
vanwege onze toekomst en de toekomst van onze kinde
ren en kleinkinderen. In Breukelen heeft men vandaag 
getoond daarvoor de maatschappelijke verantwoordelijk
heid te durven nemen. Laten we samen die herinnering 
levend houden!" 

De heer Knoppien werd voor zijn bijdrage aan de 
bijeenkomst bedankt door Johan Bakker, voorzitter van 
de Vereniging Veteranen Breukelen. Deze uitte ook zijn 
dankbaarheid dat de VVB, in eendrachtige samenwer
king met anderen, een bijdrage had kunnen leveren aan 
de totstandkoming van de gedenktekens. Hij onder
streepte dat deze gedenktekens niet alleen terugwijzen, 
maar ook symbolen zijn voor de toekomst, en riep ieder
een op zich voortdurend te blijven inspannen voor het 
behoud van de vrijheid en een gezonde samenleving. Bij 
het onderzoek waaraan de VVB deelnam was veel mede
werking ondervonden van het Veteranen Platform, het 
ministerie van Defensie (de aanwezige commodore Drs. 
J.M.W. Willems, de sectie onderscheidingen en de sec
tie militaire geschiedenis) en de Oorlogsgravenstichting. 

Oranjevereniging Breukelen 
Vanaf 1945 vervult in de kern Breukelen de Oranje

vereniging Breukelen de opdracht van het gemeente
bestuur zorg te dragen voor de herdenking van de geval
lenen op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. 

In de kern Kockengen heeft de Oranjevereniging Kock-
engen een overeenkomstige rol. 

De voorzitter van de Oranjevereniging Breukelen, de 
heer J. Lanning, onderstreepte dat het nieuwe herden
kingsmonument "de traditionele jaarlijkse herdenking en 
de gedachte aan alle gevallenen voor de vrijheid zal ver
sterken". Graag wil ook zijn vereniging de gedachte 
levend houden dat vrede, vrijheid en democratie niet 
vanzelfsprekend zijn. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst 
in de Johannes de Doperkerk op 4 mei 2000 zal daaraan 
speciale aandacht worden geschonken. Aan de daarop
volgende stille tocht van de kerk naar de begraafplaats 
"zal een groot aantal hoogbejaarden deelnemen. Daarom 
zal die tocht dit jaar om praktische redenen door de Nas-
saustraat moeten worden geleid. Vanaf volgend jaar zal 
het monument op passende wijze bij de jaarlijkse herden
king worden betrokken." 

Dankwoord 
Tot slot werd in het gemeentehuis het woord gevoerd 

door de heer J. Swaanswijk, broer van een van de geval
lenen. Namens alle nabestaanden en familieleden sprak 
hij warme dank uit voor het in de Gemeente Breukelen 
genomen initiatief. Het is troostend en bemoedigend te 
ervaren dat dierbaren die onder zo droeve en zware om
standigheden het leven hebben moeten laten ook door de 
samenleving niet vergeten worden. 

De onthulling in Breukelen 
Nadat de aanwezigen bij de bijeenkomst in de raads

zaal zich naar het Tinus de Witplantsoen hadden be
geven, waar nog vele andere belangstellenden hen op
wachtten, volgde de onthulling van het Breukelse ge
denkteken (Afbeelding 2). Als inleiding daarop sprak 
Arie A. Manten enkele woorden: 

"Morgen is het weer de dag van de nationale doden
herdenking. Voor het eerst zullen we alle gevallenen die 
uit Breukelen of Nieuwer Ter Aa kwamen of die hier hun 
leven verloren in de strijd voor vrede, vrijheid en demo
cratie, tussen 1940 en vandaag, op gelijkwaardige wijze 
kunnen herdenken. 

Dat is belangrijk voor degenen die deze hele periode 
van 60 jaar of nog langer hebben meegemaakt. Want één 
ding hebben we in ons geschiedkundig onderzoek, in het 
zoeken van contact met verwanten van de gevallenen, in 
gedachtenwisselingen met veteranen en bij het werken 
aan het stichten van dit gedenkteken heel indringend er
varen: alleen voor de gevallenen zijn de oorlogen defini
tief voorbij. 

Voor de overlevenden is er, zo schreef iemand, sprake 
van gestolde tijd, op een levenshorloge dat zowel heeft 
doorgetikt als stil is blijven staan. 

Wat geweest is, kan hier en daar soms zelfs even ver
geten worden, al is het troostend dat dit nooit voor altijd 
lukt. 

Zowel in de maatschappelijke als de persoonlijke 
sfeer is het belangrijk dat er hier en daar een gepaste plek 
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is waar in de tijd kan worden teruggegaan, waar de 
herinnering levend wordt gehouden, en waar de geschie
denis ten voorbeeld wordt gesteld aan hen die er niet bij 
zijn geweest, maar die wel voelen dat er dingen zijn ge
beurd die in de wereld van vandaag en morgen nog steeds 
een rol spelen. 

Een plek waar men zich even indringend realiseert 
dat het in stand houden van een wereld gekenmerkt door 
vrede, vrijheid en democratie mensen kan nopen heel in
grijpende keuzes te maken, die zelfs kunnen inhouden de 
dood tegemoet te gaan. 

Een plek waar mensen tegen elkaar kunnen zeggen: 
dit is gebeurd, het had niet mogen gebeuren, en laten we 
- individueel en met elkaar, en voor zover dat in ons 
vermogen ligt - zorgen dat het nooit meer gebeurt. Hoe 
moeilijk dat soms ook is, omdat het persoonlijke moed 
vraagt, omdat het kan gaan om gebeurtenissen die zich 
verweg voltrekken, zoals in het voormalig Joegoslavië, 
de Kaukasus of de Hoorn van Afrika, of die sluipend de 
gezondheid van onze samenleving aantasten, zoals het 
toenemend redeloos geweld of een moeizaam vluchte
lingenbeleid. 

Breukelen heeft nu, bij een inhaalslag, zo'n plek van 
gedenken en bezinnen. In een aansprekende, eigentijdse 
vormgeving. Daarmee is het ook een plek die ons wakker 
wil houden, waarschuwen en aansporen. Laten we dit 
gedenkteken koesteren in het nieuwe millennium dat we 
binnentreden. Niet alleen vanwege het verleden, maar 
vooral vanwege de toekomst." 

Hierna onthulde burgemeester Van der Feltz het bord 
met de namen van de gevallenen die uit Breukelen of 
Nieuwer Ter Aa kwamen of die, van elders gekomen, hier 
het hoogste offer brachten. Daaraan aansluitend legden 
verscheidene aanwezigen bloemen en werd gelegenheid 
geboden het gedenkteken in rust te bekijken. 

De onthulling in Kockengen 
Vervolgens begaven velen zich naar het Kerkplein in 

Kockengen, waar het plaatselijke gedenkteken en het 
bord met de namen waren aangebracht op de oostelijke 
muur van het zuidelijke transept van de oude Hervormde 
kerk. Ook daar sprak de voorzitter van de HKB namens 
de beide initiatiefnemende verenigingen eerst nog een 
kort woord: 

"We staan hier op het plein waar jaarlijks in de avond 
van 4 mei de dodenherdenking begint. De initiatief
nemers tot de herdenkingsmonumenten, die vandaag 
worden onthuld, zijn blij met de plek waar het Kocken-
gense gedenkteken mocht worden geplaatst, want hier
mee kon een van de doelstellingen inhoud krijgen: het 
ondersteunen van bestaande herdenkingstraditities. Het is 
ons niet ontgaan en verheugt ons, dat een toenemend 
aantal mensen in Kockengen het heel belangrijk vindt 
om daarvoor op de officiële herdenkingsavond op de 
been te komen. 

Het gedenkteken mocht worden aangebracht op een 
kerkmuur, symbolisch grensvlak tussen een verscheurde 

Afb. 3. De onthulling door de burgemeester, met enige 
hulp van de kunstenares, van de naamplaat bij het 
gedenkteken in Kockengen (Foto H. van Walderveen, in 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

wereld en uitzicht op een fundamenteel herstel van die 
wereld. De vijf gevallenen die wij op deze plek in het 
bijzonder in de herinnering willen houden, stonden allen 
in de joods-christelijke traditie. Joop Swaanswijk schreef 
achterop het fotoportret dat hij zijn ouders gaf toen hij 
onderdook: "Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven, 
Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was 
mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan . . . . ! " 
In het Portengense land werd niet alleen het dode 
lichaam gevonden van de Britse oorlogsvlieger Gordon 
Whittaker, maar ook een zakbijbeltje. 

Het gedenkteken wil een beetje troost bieden. Veel 
reacties van verwanten van de gevallenen maakten dui
delijk hoezeer we met een belangrijke zaak bezig waren. 

We ervoeren in ons onderzoek naar de verzets-
geschiedenis heel indringend hoe het vroege verlies van 
een man of vader het hele verdere leven wordt ge
voeld. 

Toen we hem vonden tijdens onze speurtocht naar 
nabestaanden, zei een van u ontroerd: 'Ik heb heel lang 
gedacht dat ik de enige was, die zich mijn broer nog 
herinnerde, en toen bleek ineens dat men hem in Breu
kelen en Kockengen nog steeds kent; u kunt nauwelijks 
beseffen wat dat voor mij betekent.' Daar werd ik tegelij
kertijd warm en koud van. 

Anderen vergeten nooit de laatste armzwaaien bij een 
vertrek, dat veel definitiever werd dan men op dat 
moment dacht. 

En het zal je gebeuren dat je nooit echt feestelijk be
vrijdingsdag kunt vieren, omdat je broer nog op 5 mei 
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1945 door een kogel van de bezettingsmacht het leven 
verloor. 

Het gedenkteken wil ook aanmanen en stimuleren. 
Het heeft heel doelbewust een plaats gekregen in het hart 
van de kern Kockengen, waar mensen het regelmatig 
kunnen zien. Dat is erg belangrijk, want de boodschap 
die het wil helpen doorgeven is 365 dagen per jaar be
langrijk, niet slechts één dag. Iedereen moet er voort
durend aan herinnerd worden dat vrede, vrijheid en de
mocratie geen vanzelfsprekendheden zijn, maar dat daar 

continu aan gewerkt moet worden, ook vandaag, ook 
morgen. Alleen dan kan voorkomen worden dat vrese
lijke dingen, waar de gevallenen ten koste van hun leven 
tegen gevochten hebben, zich herhalen. Als we zo met 
het verleden bezig zijn, werken we ook aan de toekomst. 
Wil daarin nooit versagen!" 

Hierna onthulde burgemeester Van der Feltz, met 
enige hulp van de kunstenares, het bord met de namen 
van de vijf helden die uit Kockengen kwamen of die daar 
het hoogste offer brachten (zie Afbeelding 3). 

WÊ^""®wk 

ït^yiiï 

Afb. 4. Bij de aankomst van het gedenkteken in Breukelen stelt directeur 
Ad Miltenburg het eerder door de RABO Bank toegezegde royale bedrag 
symbolisch ter beschikking van de initiatiefnemers en kunstenares (foto 
Gerard Prakke, Nieuwsblad VAR). 

Verantwoording 
Zonder de financiële hulp van velen zou 

het nooit gelukt zijn de gedenktekens te rea
liseren. Met uitzondering van een reeks par
ticulieren uit Breukelen en Kockengen, waar
van de meesten lieten weten niet bij naam te 
willen worden vermeld (maar die met elkaar 
wel voor ƒ 1800,- zorgden!), willen wij hier 
graag diverse institutionele gevers oprecht 
bedanken, en wel in de volgorde van de om
vang van hun gift. 

In de eerste plaats moet dan, al werd het 
ook reeds eerder gezegd, de Gemeente Breu
kelen worden genoemd. Vervolgens de mili
taire fondsen S.F.M.O.; heel fijn dat men ook 
in die hoek het belang van waar we mee 
bezig waren krachtig heeft willen onder
strepen. Daarnaast memoreren we graag de 
Rabobank Vecht en Plassen, die ons op een 
cruciaal moment in de ontwikkeling van ons 
project, een zowel geldelijk als mentaal zeer 
belangrijke steun in de rug verschafte (zie 
ook Afbeelding 4). 

Dank voor hun substantiële bijdrage bren
gen we vervolgens aan de Technische Veren-
fabriek VIOD te Breukelen, de Stichting 
Socubel, en de Rabobank Kockengen. Een 
aantal nabestaanden bracht te zamen een gift 
bijeen die hier ook met grote waardering 
moet worden genoemd. Vervolgens noemen 
we de Vereniging Veteranen Breukelen, de 
houdstermaatschappij van Zonwering Cen
trum en Profiel te Breukelen en Pluimvee
slachterij Van Miert. Dank voor bedragen 
met drie cijfers voor de komma gaat uit naar 
Restaurant De Herbergh, Taveerne De Danne, 
Drukkerij en uitgeverij Van Dijk, Kantoor
boekhandel Van Kralingen, Dhondt Interi
eurverzorging, Heus Schilders, Schroder Ver
lichting en Silly Saloon Haarmode. Kraan-
verhuurbedrijf Van Selm zette belangeloos 
de Breukelse Bevrijdingsbank op zijn nieuwe 
plek, Boomkwekerij Ruwiel (Co van Rijn) 
zorgde voor enige beplanting en Schilders
bedrijf Vervat leverde verf. 

A.A.M. 
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Mededelingen van het bestuur 
In memoriam Nico Andriessen 

Op 22 april 2000 over
leed de heer Nicolaas Jaco
bus Maria Andriessen op de 
leeftijd van 67 jaar. Hij was 
een zeer gewaardeerd lid 
van de Historische Kring 

k Breukelen en sedert 1993 lid 
van de HKB-Monumenten-
werkgroep. Zijn oordeel over 
oude bouwwerken stoelde op 
grote deskundigheid en een 
sterk gevoel voor schoon
heid. Hij had daardoor in de 
werkgroep een gezaghebben
de stem. 

Dat gezag had hij al in Amsterdam, waar hij als 
bouwkundige op verschillende architectenbureaus had 
gewerkt en zich voornamelijk had beziggehouden met 
monumentenzorg. Hij kon enthousiast vertellen over de 
restauratie van de grote monumenten, waaraan hij lange 
tijd onder toezicht van Professor C. Wegener Sleeswijk 
had meegewerkt, zoals het Paleis op de Dam, de Oude 
Kerk en de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Voor de be
stuursleden van de HKB was de excursie naar de Nieuwe 
Kerk, waar hij ons tot op de zolders en dakgoten rond
leidde, een onvergetelijke ervaring. Nico was een be
scheiden man die niet graag op de voorgrond trad, maar 
met enthousiasme en liefde kon spreken over de con
structie en de schoonheid van oude bouwwerken. Hem 
was geen moeite te veel om onze werkgroep en de eige
naren van panden in Breukelen met raad en daad terzijde 
te staan. Zijn adviezen over verbouwingen van panden 
die op de lijst van het Monumenten Inventarisatie Project 
stonden, waren zeer gedegen. Al eerder had hij zich in
tensief beziggehouden met de pakhuizen van de Brouwe
rij, toen deze in december 1993 dreigden te worden afge
broken. Toen zijn vriend Jaap Pol het historische pand 
Herenstraat 30 had gekocht, wees hij hem op typische 
bouwconstructies en adviseerde hij hem over een ver
antwoorde wijze van verbouwen. Heel blij was hij, toen 
hem, op aanbeveling van zijn oude werkgever, gevraagd 
werd om advies te geven en toezicht te houden op de res
tauratie van het plafond in de gobelinzaal van Gunter
stein. 

Nico was een beminnelijk mens en voor velen in ons 
dorp een goede vriend. Toen zijn schaakvriend A.H. 
Verroen, die de archeologische werkgroep van de HKB 
onder zijn hoede had, in maart 1998 een opgraving begon 
op de plaats van het oude brandspuithuisje bij de Pieters
kerk, was Nico van de partij. Samen met de assistent
archeoloog van de provincie Utrecht en enkele amateur
archeologen werkte hij aan het uitgraven en schoon
maken van de bodemvondsten. Nico was er bij toen 

André Verroen tijdens dit werk door een ernstige hersen
bloeding werd getroffen, waaraan hij op 29 maart 1998 
overleed. Nico was hierdoor zo aangeslagen, dat hij zich 
niet meer met archeologie wilde bezighouden. Gelukkig 
kon hij zijn verdriet wat van zich afzetten bij het project 
op Gunterstein, waar hij tot het laatst toe mee bezig is 
geweest. Nico was heel goed in tekenen en schilderen, 
maar daarvoor heeft hij de laatste jaren helaas te weinig 
tijd vrijgemaakt. 

In het voorjaar van 1999 kreeg Nico lichamelijke 
klachten en bleek hij aangetast te zijn door de gevreesde 
ziekte. Reeds in oktober 1999 leek het dat zijn leven een 
einde zou nemen, maar hij knapte nog weer wat op. Na 
lange perioden in het ziekenhuis te Utrecht werd hij in 
het verpleegtehuis Maria-Oord in Vinkeveen opgenomen, 
waar hij op 22 april is overleden. 

Historische wandeling door het dorp Breukelen 
Op zaterdag 9 september 2000 (Open Monumenten

dag) organiseert de HKB opnieuw een of meer histori
sche wandelingen door het centrum van het dorp Breuke
len. Om 10.30 uur wordt vertrokken van de hoofdingang 
van Boom en Bosch; u moet rekenen op een duur van 
ruim I1/2 uur. De ervaring heeft ons geleerd dat zelfs 
mensen die hun leven lang in Breukelen wonen, nieuwe 
informatie opdoen uit hun deelname aan de wandeling. 
Tevoren aanmelden bij mw. Van Dijk-Witjas wordt op 
prijs gesteld, zodat we voor voldoende gidsen kunnen 
zorgen. HKB-leden mogen gratis meewandelen; niet-
leden betalen ƒ 5,-. 

Zaterdag 16 september: excursie Kockengen 
Op zaterdagochtend 16 september 2000 is er een 

HKB-excursie in Kockengen waarbij de deelnemers, 
in drie groepen verdeeld, roulerend de prachtige oude 
N.H. dorpskerk, de R.K. kerk en de R.K. pastorie met de 
in 1999 gerestaureerde behangselschilderingen (zie het 
eerste tijdschriftnummer van dit jaar, blz. 4 - 1 6 ) gaan 
bezoeken. Maximaal kunnen 45 personen mee. Daarom 
is deelname uitsluitend voorbehouden aan leden van 
onze Kring. Vooraf aanmelden bij mw. Bep van Schaik-
van Kooten, Wagendijk IA, 3628 EP Kockengen, tel. 
241255, is gewenst. 

Dudok de Witherdenking 
Op de vrijdag voorafgaande aan de Dudok de Wit 

Wandelmars houden we traditioneel de jaarlijkse Dudok 
de Witherdenking. Dit jaar is dat op vrijdagmiddag 6 
oktober 2000. Om 16.00 uur is de herdenkingsrede in het 
Koetshuis van Boom en Bosch. In verband met het 
beperkte aantal plaatsen is die bijeenkomst alleen op 
uitnodiging toegankelijk. Als u voor een uitnodiging in 
aanmerking wilt komen, kunt u dat tot 15 september 
schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van de her-
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denkingscommissie, de heer Ties Verkuil Sr., Niftarlake-
straat 1, 3621 GT Breukelen. Wanneer de aanvragen het 
aantal beschikbare plaatsen overtreffen, zal worden 
geloot. Als er een plaats voor u beschikbaar is, krijgt u 
daarvan bericht. 

De herdenkingsrede wordt dit jaar uitgesproken door 
dr. J. Helsloot, die verbonden is aan het P.J. Meertens In
stituut te Amsterdam. Hij zal, vanuit zijn kennis van de 
feestcultuur in de 19de eeuw in Nederland en Oost-Indië, 
proberen wat duidelijkheid te brengen in wat Kees de 
Tippelaar er toe bracht om in Breukelen een jaarlijkse 
poffertjestractatie te introduceren. Daarna vindt om 
16.30 uur bij het beeld van Kees in het park van Boom 
en Bosch de bloemenlegging plaats, waarbij iedereen 
welkom is. 

Lezingavond Breukelen 8 november 2000 
Op woensdagavond 8 november 2000, aanvang 20.00 

uur, wordt in het Parochiehuis te Breukelen, Herenstraat 
15, de najaars-ledenbijeenkomst van de HKB gehouden. 
Spreker is de heer E. A.J. van der Wal uit Maarssen, over 
Kerkgeschiedenis en Reformatie in de Vechtstreek; een 
verhaal dat zich afspeelt in een spannende tijd ongeveer 
halverwege de Tachtigjarige Oorlog, onze nationale op
stand. Degenen die de heer Van der Wal hebben gehoord 
in de voorjaarsledenvergadering in 1999 weten welk een 
boeiend spreker hij is. Voor alle anderen is er alle reden 
om dat zelf ook eens te komen ervaren. 

De toegang tot deze lezingavond is voor HKB-leden 
gratis; van niet-leden van de Kring wordt ƒ 5,- entreegeld 
gevraagd. 

Wekelijkse werkbijeenkomst op dinsdagavond 
vanaf 19.30 uur 

Na een zomeronderbrekeing in de maanden juli en 
augustus is het vaste patroon van de wekelijkse HKB-
werkavonden in het souterrain van Boom en Bosch op 5 
september weer hervat. Tot kerstmis kunt u daar weer 
elke dinsdagavond tussen 19.30 en 22.00 uur bij ons 
terecht voor vragen en gedachtenwisselingen op histo
risch gebied of het bespreken van eventuele activiteiten. 
U kunt daar ook onze routebeschrijving van een fiets
tocht door het westelijk weidegebied, onze tijdschriften, 
prentbriefkaarten, boeken, enz. kopen. Aanmelden als lid 
kan daar ook! 

Zonnig najaar: heerlijk fietsen door de polders 
De door de HKB gemaakte routebeschrijving, met 

veel historische informatie, voor een fietstocht door het 
westelijk weidegebied van Breukelen en Kockengen is 
voor ƒ 5,- nog te verkrijgen bij hr. Van Walderveen, mw. 
Van Schaik en tijdens de HKB werkavonden (souterrain 
Boom en Bosch, elke dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur). 

Samenwerking met Breukelse Oranjevereniging 
Voor de festiviteiten vanwege Koninginnedag en 

Bevrijdingsdag 2000 deed de Oranjevereniging Breuke

len een beroep op de HKB om enkele activiteiten te 
organiseren. 

Op 29 april (de gebruikelijke Koninginnedagdatum 
viel op een zondag) verzorgde de Kring een viertal vaar
tochten op de Vecht, twee in zuidelijke en twee in noor
delijke richting. Als gidsen traden op mw. M. van Dijk-
Witjas en de heren A.A. Manien en H.J. van Es. Behalve 
de eerste vaart, die leed onder het regenweer van de 
voorafgaande uren, waren de tochten meer dan volge
boekt. 

Op 5 mei bood de HKB een puzzeltocht aan door het 
oude dorp Breukelen. Sommige vragen waren echte val
strikken, met als gevolg dat de deelnemers maar 86 -
49% van het maximaal aantal te behalen punten scoor
den. Het pand in de Brouwerij met de ster in de topgevel 
herbergde de brouwerij De Vijfhoek, niet een synagoge. 
De evangelieprediker Bonifatius, die omstreek 720 de 
basis legde voor de Pieterskerk, behoorde niet tot de her
vormde kerk, die pas uit de Reformatie in 1580 voort
kwam. De bel op het dak van het brandspuitenhuisje 
diende niet om de brandweerlieden op te roepen maar om 
het begin en eind van de kaasmarkt aan te kondigen, toen 
die nog voor een deel op het Kerkplein werd gehouden. 
Voor de vijf best puzzelende volwassenen en jeugdigen 
(tot en met 14 jaar) waren leuke prijzen beschikbaar. 

Hartverwarmende ontvangst op Sterreschans 
Op zaterdag 20 mei was er een HKB-excursie naar 

het particulier bewoonde en onlangs grondig opgeknapte 
Sterreschans onder Nieuwersluis. De eigenaars van deze 
buitenplaats, de heer en mevrouw F. Kroymans, ver
rasten de deelnemers met een geweldige ontvangst. Met 
veel liefde toonden ze het met grote inzet zeer smaakvol 
gerestaureerde buiten, dat uit het einde van de 18de eeuw 
dateert: geheel in stijl, met oog voor details en vast
besloten het historische karakter van het huis te behou
den. Waar een buitenplaats van dergelijke historische 
waarde particulier bewoond gaat worden, is er altijd de 
onzekerheid van de verbouwings- en inrichtingsplannen 
van de nieuwe eigenaars. Wat betreft Sterreschans be
hoeft niemand zich met deze eigenaars zorgen te maken. 

Aan de excursie konden 25 mensen deelnemen. Het 
aantal aanmeldingen was veel groter. Gelukkig zijn de 
eigenaars van Sterreschans bereid op zaterdag 30 sep
tember 2000 van 11.00 tot 13.00 uur opnieuw een HKB-
groep te ontvangen. Deze is meer dan volgeboekt met 
mensen van de voor de eerste excursie aangelegde 
reservelijst. Aanmelden is dus helaas niet meer mogelijk. 

HKB op alle markten thuis 
Zaterdag 20 mei 2000 presenteerde de HKB zich op 

de Verenigingenmarkt die op de Kerkbrink in Breukelen 
werd gehouden. Men kon daar alle gewenste informatie 
over onze vereniging krijgen, onze producten kopen en 
zich als lid aanmelden, wat verscheidene mensen geluk
kig ook deden. Als attractie was er een fotowedstrijd, 
waarbij de volgorde in ouderdom van zes getoonde af-
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beeldingen moest worden aangegeven. Dat waren (1) een 
tekening die Dirk Verrijk tussen 1770 en 1780 maakte 
van het gezicht op het dorp Breukelen; (2) een foto van 
Jacob Olie uit 1892 van de Vecht bij Breukelen; (3) een 
plaatje van de losplaats in het begin van de 20ste eeuw; 
(4) een foto van de kaasmarkt, in de Nieuwstraat (nu 
noordoostelijk deel Kerkbrink), die daar voor het laatst 
in 1926 werd gehouden; (5) een foto van een schilderij 
dat N. Bastert maakte van de brug bij Ame(r)and met 
omgeving (waar we nu Looyersdijk/Zonswaert/Heycop-
laan aantreffen); (6) de openbare lagere "school met de 
bel", die in 1925 werd gesticht en in 1967 afgebroken. 
Slechts zeven mensen wisten ze in de goede volgorde te 
plaatsen en kregen een prijs. 

Tijdens de zonovergoten Breukelse jaarmarkt op 
zaterdag 19 juni had de HKB een kraam op het Kerk
plein. Naast onze vaste activiteiten kon daar door een 
grote "omlegkalender" met intrigerende vragen over de 
geschiedenis van Breukelen worden gebladerd. De deel
nemers leerden er veel van. De Kring werd hier zeven 
nieuwe leden rijker. 

De kopij voor dit tijdschrift moest worden afgesloten 
vóórdat de jaarmarkt in Kockengen werd gehouden, op 
zaterdag 26 augustus, zodat over de resultaten daarvan 
hier nog niets te melden valt. Daar toonden we een 
Kockengense versie van de "omlegkalender". 

Hartelijk dank aan allen die ons hielpen in onze deel
name aan deze markten! 

Kockengen, waar alle drie de plaatselijke initiatief-
nemende instanties uiteraard zeer ingenomen mee waren. 
De grondeigenaar, het waterschap De Stichtse Rijnlan
den, heeft alle medewerking toegezegd. 

Dit oude stukje jaagpad diende ooit voor het trekken 
van schepen die goederen en personen vervoerden tussen 
Kockengen en Utrecht. Hoewel de Heicop in de eerste 
plaats werd aangelegd als een afwateringskanaal voor de 
polders Heicop, Galecop, Westraven, Oudenrijn, Papen-
cop en IJsselveld, werd het eeuwenlang ook veel benut 
voor de scheepvaart. Volgens een oude regel moest een 
van de twee kaden beloopbaar zijn als jaagpad. Met het 
verdwijnen van de scheepvaart van het zuid-Kockengen-
se deel van de Heicop raakte ook het looppad in onbruik 
en ging het op in het agrarische land. In onze tijd is het 
weer begaanbaar maken van de kade vooral van belang 
omdat hiermee een stukje wandelpad wordt verkregen 
dat nog werd gemist in de wandelroute van de N.S. van 
Woerden naar Breukelen. 

Structuurplan Breukelen 
Terwijl de besluitvorming over het Centrumplan 

Breukelen nog volop gaande is, zijn de discussies over 
de toekomstige structuur van de hele Gemeente Breuke
len al op gang gekomen. Bij de eerste ronde in de open
bare discussie over het Structuurplan 2005 - 2015 zijn 
ook drie leden van de Beraadsgroep Historisch Breuke
len, waaronder de HKB-voorzitter, betrokken. 

Eerste prijs voor herstel jaagpad in Kockengen 
Bij het eerste tijdschriftnummer van dit jaar was een 

persbericht bijgesloten over de wedstrijd "Win je land
schap terug!", die was uitgeschreven door Landschaps
beheer Utrecht, als onderdeel van de landelijke cam
pagne over cultuurhistorie die Landschapsbeheer Neder
land coördineert. De prijs was, dat het beste voorstel 
door en op kosten van Landschapsbeheer Utrecht zal 
worden uitgevoerd. Uit HKB-kringen werden verschei
dene voorstellen ingediend; ook werden we benaderd 
door de NatuurGroep Kockengen en de Stichting de 
Roerdomp om bepaalde dingen gezamenlijk te doen. In 
totaal ontving Landschapsbeheer Utrecht 34 project
voorstellen, waarvan er drie werden genomineerd voor 
de prijs. Maar liefst twee daarvan waren voorstellen 
voortgekomen uit de samenwerking van de HKB met de 
twee Kockengense partners: het reconstrueren van het 
jaagpad op de dijk langs de Heicop vanaf de Schutters
kade tot aan de Rodendijk, en het herstellen van een koe
bocht in Laag-Nieuwkoop (een koebocht is een door 
bomen omzoomde plaats, waar vroeger de koeien bijeen 
werden gedreven om gemolken te worden). Op een fees
telijke bijeenkomst op de historische buitenplaats Maars-
bergen werd onder grote belangstelling van bestuurders, 
landschapsbeheerders en historische verenigingen door 
de heer Frans ter Maten, directeur Landschapsbeheer, het 
prijswinnende project bekendgemaakt. Die keus bleek te 
zijn gevallen op het ca. 800 meter lange jaagpad in 

Kortrijkse molen 
De voorzitter van de Stichting De Utrechtse Molens 

liet ons weten dat, gelet op de Breukelse wens om de 
Kortrijkse molen in Breukelen te houden, is besloten af 
te zien van verplaatsing naar de oever van de in aanleg 
zijnde Haarrijnse Plas. De Stichting verbindt er wel de 
voorwaarde aan dat óf de omgeving van de molen op een 
betekenisvolle manier wordt verbeterd, dan wel de molen 
naar een landelijker omgeving binnen Breukelen wordt 
overgeplaatst. Het HKB-bestuur geeft vooralsnog de 
voorkeur aan het eerstgenoemde alternatief. B&W van 
Breukelen hebben de HKB eerder al schriftelijk ge
vraagd om "ideeën c.q. initiatieven voor het verbeteren 
van de omgeving van de molen". Wij zien daartoe wel 
mogelijkheden, maar helaas moeten we tevens vaststel
len dat er ook niet te onderschatten krachten werkzaam 
zijn die juist nog meer bebouwing in de nabije omgeving 
van de molen willen toestaan. 

HKB Internet-site 
De vraag in het vorige nummer van dit tijdschrift 

naar vrijwilligers die een website voor de HKB willen 
maken, heeft succes gehad. Onder leiding van dr. Frans 
van Capelle zijn Peter van den Ochtend, Wouter Scheers 
en Reinout Wolfert aan het werk gegaan. Het internet
adres http://www.hkbreukelen.nl is inmiddels vastgelegd. 
De site is bedoeld als aanvulling op ons bestaande infor
matie-aanbod. We blijven u op de hoogte houden. 
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Cursussen van het Utrechts Archief 
Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201 te Utrecht, tel. 030 - 2866611 (contact
persoon mw. drs. F. Tuinstra) biedt in het seizoen 2000/2001 enkele nuttige cursussen (folder 
beschikbaar op HKB-werkavonden): 

Ontdekkingsreis 'naar het leven van alledag in grootmoeders tijd. Twaalf donderdagavonden 
19.00 - 21.00 uur, om de week, beginnend 21 september 2000. Deelnamekosten ƒ 100,-. 

Nederlandse paleografie. Het leren lezen van handschriften uit de 17de eeuw en eerder. Voor 
iedereen, ongeacht ervaring en opleiding. Veertien zaterdagochtenden, om de week, 10.00 -
11.30 uur, beginnend 23 september 2000. Deelnamekosten ƒ 155,-. 

Genealogie voor beginners. Vijf lessen en een excursie. Eerste les maandagochtend 23 oktober 
2000, daarna iedere tweede maandag. Deelnamekosten ƒ 125,-. 

Archiefonderzoek voor beginners. Vijf lessen, eens in de veertien dagen op donderdagavond, vanaf 
11 januari 2001. Deelnamekosten ƒ 125,-. 

Introductiecursus onderzoek in Het Utrechts Archief. Eén avond: donderdag 18 januari 2001, 
19.00 - 21.00 uur. Deelnamekosten ƒ 25,-. 

Verder: workshops (steeds één bijeenkomst, ƒ 60,- per workshop) over huizenonderzoek, lokaal 
kerkhistorisch onderzoek, Utrechtse levensverhalen, Utrechtse migranten. 

"Club van de 113 jarige" voor tie Johannes tie Doperkerk te Breukelen 
De Johannes de Doperkerk ondergaat een hard nodige ingrijpende restauratie. Als onderdeel 
van de fondsenwerving is een "Club van de 113 jarige" opgericht. Iedereen die ƒ 1113,- stort 
op bankrekening 30.46.13.010 t.n.v. Renovatiefonds Johannes de Doper, Breukelen, kan 
daarvan lid worden. Ieder lid ontvangt als tegengift een ingelijste reproductie van een dorps
gezicht van Breukelen van rond 1900. Hiervan zijn 113 genummerde exemplaren gemaakt. Er 
zijn er nog maar enkele tientallen van in voorraad. Contactpersoon is de heer C. Roeleveld, 
Heycoplaan 9, 3621 WS Breukelen, tel. 0346 262129. 

Interessante tentoonstellingen in het Catharijneconvent te Utrecht 
Karel V en het Catharijneconvent. 500 jaar geleden werd keizer Karel V geboren, die een einde 

maakte aan de wereldlijke macht van de bisschop van Utrecht. Het Breukelen-Bisschops-
gerecht werd door zijn toedoen het Breukelen-Keizerlijke Majesteitsgerecht. Ter herdenking 
van deze vorst, die grote invloed heeft gehad op de Nederlanden, heeft het Museum 
Catharijneconvent een kleine presentatie ingericht, waarin het eigen gebouw centraal staat. 
Tot en met 29 oktober 2000. 

De weg der wonderen. Op pelgrimstocht naar Rome. Vanaf de Middeleeuwen zijn ook uit onze 
streek veel gelovigen op bedevaart gegaan naar Rome. Deze tentoonstelling geeft een beeld 
van het rijke historische verleden van het deel van de pelgrimsroute in Italie van Pavia naar 
Rome. Tot en met 8 oktober 2000. 

De weg naar de hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen. Relieken speelden in de Middeleeuwen 
in de toen nog ongedeelde kerk een bijzondere rol. De botresten van heiligen of fragmenten 
van voorwerpen die met de heiligen in aanraking waren geweest, werden bewaard in uiterst 
kostbare omhulsels van edelmetaal. Een tweedelige expositie, in de Nieuwe Kerk in Amster
dam en Museum Catharijneconvent. 16 december 2000 tot en met 22 april 2001. 

Afbeelding op de voorkant van het omslag van dit tijdschrift: 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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