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De familie Koek, Breukelen-Nüenrode en 
Kees de Tippelaar 

Catharina J. Koek 
Doezastraat 10 B, 3039 ZE Rotterdam 

In de aflevering van januari 2000 van het natuur
blad Grasduinen trof ik een artikel aan, verlucht 
met fraaie foto's, gewijd aan de Vechtstreek. Hierin 
werd onder andere gesproken over een nog steeds 
herdachte bekende heer uit Breukelen, te weten 
L.C. Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar. 

Deze naam bracht een scala van herinneringen in 
mij naar boven aan verhalen van mijn moeder, over 
haar tijd in Breukelen-Nijenrode en aan het familie
kistje, een mooie mahoniehouten schrijfnecessaire. 
Iedere keer was het weer een spannende belevenis 
als het kistje werd opengemaakt en de familiepapie
ren en ook de zuinig bewaarde correspondentie, 
foto's etc. werden bekeken die betrekking hadden 
op de vriendschap tussen mijn vader en deze Kees 
Dudok de Wit. 

In een opwelling schreef ik een briefje aan de re
dactie van Grasduinen en verhaalde daarin de mij 
uit overlevering bekende anecdote, waarin Dudok 
de Wit zich als ober gedroeg wanneer mensen zich 

per abuis op zijn terras nestelden, denkend dat 
Slangevecht een uitspanning was. Omdat het adres 
van de Historische Kring Breukelen bij het artikel 
stond vernield, zond ik een kopie van genoemd 
briefje aan het secretariaat. Zo kwam ik in contact 
met dr. A.A. Manten, aan wie ik fotokopieën van 
familiefoto's en van correspondentie tussen Kees en 
mijn vader zond, hetgeen resulteerde in het verzoek 
mijn herinneringen in een artikel vast te leggen. 

Grootvader "dokter" Koek 
Mijn grootvader was Johannes Bernardus Jaco

bus Michael Koek (Afbeelding 1, links). Hij stamde 
uit een apothekersfamilie in Leiden, werd daar ge
boren op 2 december 1827 en trouwde met Geertru-
des Peternella Smeets (Afbeelding 1, rechts), gebo
ren in Zaltbommel op 9 september 1831. Hij dreef 
een winkel "in den huyzinge staande op den hoek 
der Brugstraat, geteekend no. 197 te Breukelen-Nij
enrode". In het Bevolkingsregister uit 1860- 1875 

Afb. 1. Grootvader Johannes Bernardus Jacobus Michael Koek en grootmoeder Geertrudes Peternella Smeets. 
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Afb. 2. Vader Johannes Bartholomeus Koek en moeder Maria Catharina Philippina Sistermans. 

staat hij te boek als winkelier, maar in latere bevol-
kingsregisterboeken wordt hij vermeld als drogist. 
Grootvader was, vooral bij de boeren in de omtrek, 
echter algemeen bekend als "dokter Koek" omdat 
hij zoveel wist van kruiden en ze ook verkocht, en 
de mensen daarbij op de hoogte stelde van het ge
bruik van die kruiden tegen allerlei kwalen (wel
licht door zijn afkomst?). 

Vader Koek 
Mijn vader, Johannes Bartholomeus Koek (Af

beelding 2, links), werd op 27 maart 1870 te Breu-
kelen geboren als zevende in een rooms-katholiek 
gezin met acht kinderen. Na de lagere school zou 
hij naar een kostschool bij de jezuïeten zijn gegaan, 
alwaar hij, evenals een oudere broer, het gymna
sium doorliep. Deze broer, die verder voor priester 
studeerde op het seminarie, werd echter getroffen 
door de tuberculose en stierf volgens de annalen 
"zeer godvruchtig als scholastiek in 1887". 

Na zijn schoolopleiding is mijn vader in dienst 
van de posterijen gekomen. In het Bevolkingsregis
ter Breukelen-Nijenrode 1890 - 1900 (deel 2, blad 
111) wordt hij al "klerk ten postkantore" genoemd. 
Op 31 oktober 1895 werd hij in Breukelen uitge
schreven wegens vertrek naar Velsen; uit nagelaten 
papieren blijkt dat hij toen "beheerder van het post
kantoor te Umuiden" is geworden. Ruim 5 jaar te
voren, in juni 1890, was zijn zuster Geertruida Ma

ria al naar Haarlem vertrokken. Op 12 november 
1897 werd vader weer in Breukelen-Nijenrode in
geschreven, komend uit Velsen. Waarom hij die 
baan bij de post heeft verlaten en de winkel van zijn 
vader overnam, is mij niet met zekerheid bekend. 
Misschien omdat zijn moeder het wat zwaar had 
met die winkel, die toen al verscheidene jaren voor
al op haar dreef, omdat haar man inmiddels ook be
zigheden in Amsterdam had. Laatstgenoemde over
leed op 21 mei 1900. 

Vaders bijna 10 jaar oudere broer Adriaan Jo
hannes Antonius Koek had zich intussen als tapper 
en slijter in het dorp Breukelen gevestigd, in de 
oude winkel op de hoek van Brugstraat en Heren
straat. 

Op 1 mei 1900 trouwde mijn vader Johannes 
Bartholomeus Koek met Maria Catharina Philippi
na Sistermans (Afbeelding 2, rechts), geboren op 
24 mei 1875 te Monnickendam (in het Bevolkings
register Breukelen-Nijenrode 1900 - 1920 heeft ze 
abusievelijk alleen de eerste twee voornamen). 

Zij was het oudste kind van Gerardus Sistermans en Catha
rina Tool. Haar familie dreef een klein hotel-restaurant, De 
Posthoorn aan het Noordeinde aldaar, dat nu nog onder die 
naam bestaat als restaurant in het oorspronkelijke pand uit 
1659, met een zeer mooie gevel. Hét glorieverhaal van mijn 
moeder was, dat de toenmalige Prince of Wales, de latere 
Edward Vu met zijn gevolg de maaltijd gebruikte in De 
Posthoorn. Tot zover dit zijsprongetje naar mijn "roots" aan 
moeders kant. 
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>4ft>. 3. Brief uit 1895, door Kees Dudok de Wit gestuurd aan mijn vader J.B. Koek, die toen inmiddels ruim een maand in 
Velsen woonde. 
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Afb. 4. De tekst op een kaart 
die Dudok de Wit begin 1896 
stuurde aan mijn vader, om aan 
te kondigen dat hij en de Breu-
kelse steenfabrikant H. Plomp 
van plan waren bij hem in Vel-
sen op bezoek te komen. 
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/\ft. 5. 7e/csf van Kees op ee/7 /caa/f d/e /7/j />7 
/;ef voorjaar van 1899 stuurde aan mijn vader, 
die toen inmiddels weer in het dorp Breukelen 
woonde en innig verloofd was met Maria 
Sistermans, met wie hij ruim een jaar later 
trouwde. 
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Vriendschap met Kees Dudok de Wit 
Mijn vader had al op jeugdige leeftijd een ple

zierig contact met "Kees de Tippelaar", dat ook-
stand hield in de jaren waarin vader in Velsen 
woonde. 

Hoe de vriendschap tussen Kees Dudok de Wit 
en mijn vader is ontstaan weet ik niet. Zij bestond 
al vóór zijn trouwen, getuige bewaarde correspon
dentie (zie Afbeeldingen 3 - 5) en papieren betref
fende een gezamenlijke reis naar Londen. Zeer op
vallend zijn het fraaie handschrift en de wonderlijke 
bijnamen waarmee hij zijn correspondentie soms 
ondertekende. In vaders nalatenschap trof ik ook 
een mooie foto van Kees aan. 

Omdat mijn vader reeds overleed toen ik nog 
geen zes jaar oud was, heb ik jammer genoeg nooit 
zelf met hem over zijn jeugdherinneringen gepraat. 

Ouderlijk gezin 
Mijn ouders kregen in Breukelen zeven kinde

ren, waarvan er vier in leven bleven: Geertruida Ca-

tharina Maria Anthonia (geb. 30 juni 1902), Gerar-
dus Johannes Adrianus (geb. 6 juni 1903), Johannes 
Bernardus Jacobus Michael (geb. 8 oktober 1907) 
en Rudolph Antonius Dorethea (geb. 23 november 
1909). Omstreeks 1850 - 1870 gaf een vooruitstre
vende huisarts te Breukelen, Floris Vos, een boekje 
uit, dat zelfs na zijn dood nog herdrukt lijkt te zijn. 
Hierin werden voor die tijd moderne behandelingen 
aan vrouwen vóór, tijdens en na bevallingen aan
bevolen, alsmede een andere, betere aanpak van 
de borelingen. Het boekje vermeldde later ook, dat 
de aanbevolen artikelen verkrijgbaar waren bij de 
Firma J.B. Koek. 

Blijkens de foto in Afbeelding 6 bezochten mijn 
zuster en oudste broer de rooms-katholieke lagere 
school te Breukelen. 

De winkel 
Het winkelbedrijf dat mijn vader van mijn groot

ouders overnam, blijkt een echte dorpswinkel te 
zijn geweest waar niet alleen huishoudelijke beno-

Afb. 6. Leerlingen van de rooms-katholieke lagere school te Breukelen, omstreeks 1908. Op de eerste rij zit, tweede van 
links, mijn oudste broer, rechts achter hem, op de tweede rij mijn zuster. De namen van de anderen zijn mij niet bekend. 
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Afb. 7. Vóór de winkel van J.B. Koek (zie de tekst op het bovenlicht boven de winkeldeur) in de Herenstraat te Breuke-
len. De twee kinderen op de hondenkar zijn mijn zuster en oudste broer. In de deuropening staan mijn vader, daarachter 
mijn moeder en vooraan de dienstbode. De drie mannen in witte jassen zijn werknemers van mijn vader. 

digdheden en kruiden werden verkocht. Ik heb met 
een vergrootglas de, wat men met een groot woord 
etalage kan noemen, bestudeerd en kwam tegen: 
verfwaren, Sunlight zeep, comestibles, alcoholische 
dranken, tabak, Boldoot eau de cologne, etc. Bijna 
een soort "Winkel van Sinkel" dus, maar dan zon
der de hoeden en petten en damescorsetten. 

Het winkelpersoneel bestond uit drie mansperso
nen (zie Afbeelding 7), die met de hondenwagen, 
later met paard en wagen en bakfiets, bij de boeren 
en andere klanten gingen "horen" zoals dat heette, 
d.w.z. bestellingen kwamen opnemen om die later 
klaar te maken en bij de kopers thuis te bezorgen. 

Vanwege de klandizie moesten mijn ouders wel 
eens uitnodigingen voor boerenbruiloften en partij
en accepteren. Huiverend herinnerde mijn moeder 
zich de keren dat er onder de maaltijd kikkers of 
pollen gras over de tafel werden gesmeten of dat 
een paar grove knuisten het beschuitje op je bord in 
één greep verkruimelden en meer van dergelijke 
"grappen". Een en ander gaf dan aanleiding tot een 
homerisch gelach bij de overige gasten en bij mijn 

ouders tot het gelaat van de spreekwoordelijke boer 
die kiespijn heeft. 

Fotografie 
Mijn vader schijnt zich ook met de fotografie 

beziggehouden te hebben. Op enkele bewaard ge
bleven foto's van het oude Breukelen, bijvoorbeeld 
die waarop in zijn handschrift achterop geschreven 
staat 'Laantje van Willink van Collen', ook wel ge
naamd 'Laantje van Boom den Boschwachter' (Af
beelding 8), staan zijn naam en adres en "Amateur 
photograaf'. Echter, er staat ook een stempel op 
van de in die tijd in Breukelen actieve amateurfoto
graaf J. Schippers. Of vader één of meer van die op
namen zelf heeft gemaakt en door Schippers heeft 
laten ontwikkelen en afdrukken, dan wel of hij ze 
kant en klaar van hem kreeg, zal altijd een raadsel 
blijven. 

Wat betreft de foto met de als musketiers ver
klede mannen (Afbeelding 9), vernam ik dat het hier 
een allegorische optocht in 1907 betrof en niets met 
toneelspel te maken had, zoals ik vermoedde. 
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/Affe. 8. Achterop 
deze foto schreef 
mijn vader: Gezicht 
op het "Laantje van 
Willink van Collen", 
ook wel genoemd 
"Laantje van Boom 
den Boschwachter". 

Afb. 9. Breukelse mannen bij kasteel Nijenrode, in afwachting van hun vertrek als deelnemers aan een allegorische 
optocht, 1907. Ze staan en zitten op een stenen brug, die in 1915 werd vervangen door een eikenhouten ophaalbrug. De 
tweede van links is mijn vader J.B. Koek en de tweede van rechts zijn oudste broer, A.J.A. Koek. 
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„EENSGEZINDHEID" Bf^EUKELEN 1 Februari 1911. 

Afb. 10. Een laatste foto uit mijn vaders verzameling, waar hij midden op de eerste rij te vinden is. Verdere gegevens be
treffende de aard van de groep "Eensgezindheid" zijn mij onbekend; een eerste navraag bij diverse oudere Breukelaars 
leverde ook niets op. Wellicht kan één van de lezers opheldering verschaffen ? 

In 1911 uit Breukelen vertrokken 
Met hun vier al genoemde kinderen zijn mijn 

ouders eind januari 1911 naar Rotterdam verhuisd. 
In juli van dat jaar is daar voortijdig een kleine 

Johannes geboren, die volgens de annalen door huis
arts Spaapen haastig is gedoopt en dezelfde dag is 
overleden. Er stond namelijk in de rooms-katholie-
ke kerkleer geschreven: "In geval van nood mag en 
moet eenieder dopen" en een consciëntieuze rooms-
katholieke huisarts deed dat dan ook om, zo dacht 
men toen, het kinderzieltje in staat te stellen onmid
dellijk als engeltje in de hemel verder te gaan. Voor 
de toenmalige ouders een troostende gedachte. 

In Rotterdam bekleedde mijn vader een leidende 
functie bij de firma Vroom en Dreesmann. 

Tenslotte werd ik, als laatste en negende kind in 
de rij, in juli 1916 geboren. Ook al weer in zo'n be
labberde toestand dat niet op de uitgekozen peet
tante kon worden gewacht, maar mijn 14-jarige zus
ter mij met bevende knieën ten doop heeft moeten 
houden. Wellicht hebben haar bevingen mij goed 
gedaan, want zie, ik heb het magische jaar 2000 ge
haald. Geen van de overige overlevende kinderen 
is, jammer genoeg, zo oud geworden. 

Wellicht heb ik enkelen van u, lezers van dit 
blad, bij de Dudok de Witherdenking op 6 oktober 
2000 ontmoet. Ik mocht daarbij namelijk op uitno
diging aanwezig zijn, samen met een familielid. Zo 
ziet men waar door mijn moeder en haar nazaten uit 
piëteit bewaarde papieren toe kunnen leiden. 
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Veerhuis bff de boerderij De Kemp 
in Oukoop ten noorden van Nieuwer Ter Aa 

Albertus A. van Kootent en Bep van Schaik-van Kooten 
Wagendijk 1A, 3628 EP Kockengen 

Prachtig gelegen achter de kade in een haakse hoek 
tussen de Geuzesloot en het riviertje de Angstel ligt 
boerderij De Kemp, Oukoop 2 (vroeger Gemeente 
Loenersloot). De Angstel is een watertje dat vanaf 
Nieuwer Ter Aa via Loenersloot richting Baam-
brugge, Abcoude stroomt en uitloopt in het Gein. 

In de hoek waar de Kemp staat, komt de Geu
zesloot in de Angstel uit (Afbeeldingen 1 en 2). Daar 
is een grote verwijding ontstaan en in het midden 
daarvan is een mooi stukje bosgrond overgebleven. 
Dat staat bekend als het kempbosje. Wat er eerder 
was, het bosje of de boerderij, is onzeker. 

De eeuwenoude boerderij De Kemp, vroeger 
ook wel De Kamp genoemd, was in de wijde om
trek bekend. De kinderen die daar woonden, werden 
op school wel eens de Kemphanen genoemd, maar 
daar werden ze zeker niet boos om, ze waren er 
zelfs trots op. 

Al eeuwenlang woont de familie Van Kooten op 
deze boerderij. Wat ik - de als tweede genoemde 
auteur - nu ga vertellen komt grotendeels uit een 
verhaal dat mijn overleden vader Bertus van Koo
ten op schrift heeft nagelaten; zijn naam staat daar
om als eerste auteur. Het verhaal is geschreven van
uit de situatie van vader Bertus. Het gaat over het 
veerhuis dat bij de boerderij stond en daartoe be
hoorde. Het is een klein wit huisje. Met zijn lage 
bouw, kleine ruitjes en rieten kap vormt het met de 
boerderij een passend geheel. 

Het overzetveer en het veerhuis 
Dit huisje is net als de boerderij een paar eeuwen 

oud en heeft ook al die tijd als veerhuis dienst ge
daan. 

Voor de mensen die vanuit Oukoop, Groenland-
se Kade en de Demmerikse sluis naar het dorpje 
Loenersloot wilden, was er geen andere verbinding 
dan via het veer. De schooljeugd, de kerkgangers, 
bakker, slager, kruidenier, iedereen moest met dit 
veer overvaren. Ook werd er in vroegere jaren veel 
gebruik van het veer gemaakt door vissers uit Am
sterdam. Die kwamen met de trein naar het toen nog 
bestaande station Loenen-Vreeland en liepen van 
daaruit naar het overzetveer om dan in de Oukoper 

Afb. 1. Detail uit de Topografische Kaart van Nederland 1: 25 000, 
blad 31G, Woerden, waarop de ligging van De Kemp en het veer
huis aangegeven is met een pijl. 
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poldersloten en ook in de toen al bekende Vinke-
veense Plassen te gaan vissen. 

De kosten van het overvaren waren destijds voor 
een voetganger drie cent en voor een fietser vijf 
cent. Alleen de bewoners van de boerderij De 
Kemp moesten kosteloos worden overgezet, maar 
dat was dan ook verrekend in de huishuur voor het 
veerhuis. Dat was indertijd het formidabele bedrag 
van ƒ2,- per week, later verhoogd tot ƒ2,50 en 
ƒ 3,-, maar hoger is de huur nooit geweest. 

De breedte van het water is bij De Kemp en het 
veerhuis ruim 40 meter en omdat het een driesprong 
is, kon het hier op het water met een noordwester 
storm wel eens aardig spoken. Dan viel het echt niet 
mee om met een roeibootje goed over te komen. 
Maar je raakte wel gewend aan het varen. Je had er 
zelf nog wel geen weet van maar je was amper een 
dag oud of ze gingen al met je varen om je in de 
kerk te laten dopen. 

Stormachtig avontuur 
Toch gebeurde er wel eens wat. Zo is het eens 

gebeurd - het was tegen november - dat er in Loe-
nen een toneeluitvoering werd gegeven en dat we 
daar ondanks het stormachtige weer met zijn allen 
naar toe mochten. We gingen om kwart voor zeven 

Afb. 2. Tante Sjaan van Kooten gaat aan de overkant iemand ophalen, 1931; op 
de achtergrond boerderij De Kemp met links daarvan het witte veerhuis, nabij het 
samenvloeiingspunt van Angstel en Geuzesloot (beide foto's uit privé-collectie). 

lopen - want dat was toen heel gewoon - om dan 
om half acht in Loenen te zijn. Na afloop weer ge
zellig lopen naar huis. Maar in de tussentijd was het 
stormachtige weer aangegroeid van zwaar tot zeer 
zware storm. Toen we bij de boerderij van Kruis
wijk, 't Swaantje geheten, kwamen (aan het begin 
van de Angsteldijk, waar deze naar het noorden 
buigt), kregen we wel de schrik te pakken. Het wa
ter stond tot boven de kruin van het dijkje en op 
sommige plaatsen rolden de golven zelfs over het 
dijkje heen, zo was het water door de zware storm 
opgezet. Maar een andere weg naar huis was er niet, 
dus moesten we wel doorgaan. We gingen arm in 
arm tegen de storm in naar de overhaal. Maar bij de 
boot aangekomen bleek dat deze door de zware 
golfslag geheel vol water geslagen en gezonken 
was. Niet alleen wij, maar ook de thuisblijvers ston
den met angst op de kaai aan de overkant. We pro
beerden te roepen en te schreeuwen, maar door de 
storm was het onmogelijk elkaar te verstaan. De 
boot lag nog aan de ketting wat een geluk was, 
anders was hij zeker van de kant gegaan. 

We hebben met elkaar de boot op de kant ge
trokken en omgekeerd en weer in het woelige water 
gezet. En omdat het met storm bijna nooit geheel 
pikdonker is, vonden we de roeispanen, die wegge

dreven waren, een eind verder 
tegen de dijk weer terug. We 
zijn toen in de boot gestapt 
om met de wind mee honderd 
meter af te zakken om zo
doende enige beschutting te 
vinden achter de boerderij en 
de vele hoge populieren die 
toen rond de boerderij en het 
veerhuisje stonden. Zo kwa
men we tussen twee smalle 
rietkragen door opzij bij de 
moestuin weer veilig aan de 
kant. 

Dit waren niet de enige 
moeilijkheden die we met de 
overzet tegenkwamen. 

Varen dooreen slop 
Ook 's winters met ijs en 

sneeuw kon het wel eens 
moeilijk zijn om aan de over
kant te komen. Wanneer het 
eenmaal begon te vriezen, had 
je van die dagen dat je niet 
meer kon varen en het ijs ook 
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nog niet sterk genoeg was om er overheen te lopen. 
Dan moest er meestal 's morgens vroeg al een slop 
(vaargeul) geslagen worden, want de melk van de 
boerderij moest met open water altijd met de boot 
overgezet worden om dan met een kruiwagen, kar 
of slee naar de weg gebracht te worden. En ook de 
schoolkinderen moesten op tijd over kunnen. 

Wanneer zich zo'n situatie voordeed, moest 's 
morgens eerst de boot rondom los gestoten worden 
en daarna stapten er twee in de boot: een met een 
ijshaak en de ander met een ijshamer. Dat was een 
groot rond blok hout, meestal van peren- of prui-
menbomenstam. Daar was dan een lange steel inge
zet en zo moest je dan zien - de een maar slaan en 
de ander met de ijshaak de boot vooruit trekken -
om aan de overkant te komen. Maar ook als het ijs 
al sterk genoeg was, werd het nog veel door schip
pers opengebroken. Er was toen, omstreeks 1920, 
nog weinig vervoer per as, alles ging nog per schip. 
Dat openbreken ging toen nog met de trekschuit, 
waar veel paarden voor stonden. 

IJsbrekers 
Het gebeurde wel eens dat ze van Vinkeveen af 

kwamen ijsbreken en dat de paarden dan bij De 
Kemp het ijs overliepen omdat het jaagpad hier aan 
de andere kant kwam te liggen; van hier ging men 
dan weer verder met breken naar Nieuwersluis. 

Later kwamen er motorboten; die werden soms 
met vier boten achter elkaar ingezet om het ijs open 
te breken. Ondanks dat we het als kinderen erg von
den dat het ijs kapot gemaakt werd, was het toch 
een prachtig gezicht te zien hoe de voorste boot 
soms half op het ijs geschoven werd voor hij erdoor 
zakte. 

Als de ijsbrekers en de schepen waarvoor ze een 
vaargeul baanden voorbij waren, moest er weer voor 
een overpad gezorgd worden. Dan werd er een grote 
ijsschol in het slop gedreven en een lange ladder er
over gelegd met een paar planken erop. Als je niet 
al te bang was, kon je daar weer overheen lopen om 
aan de andere kant te komen. 

Dat zo'n ijsbrug ook zeer snel sterk kon zijn, 
heb ik nog van mijn ouders gehoord. Die hebben 
het meegemaakt - ze waren nog niet zo lang ge
trouwd, het moet zo rond 1910 geweest zijn - dat ze 
een dag te vieren gingen bij oom Jan Uitterwaal te 
't Goy. Het was akelig streng koud en eigenlijk geen 
weer om uit te gaan, maar er was op gerekend dus 
ze zijn toch gegaan, 's Morgens konden ze nog ge
woon overroeien, hoewel het grondijs al begon te 
lopen, maar toen ze 's avonds terugkwamen, zat al
les potdicht met grondijs. De knecht had al planken 

over het ijs gelegd, zodat ze gewoon aan de over
kant konden komen. Als men binnen ruim 12 uur 
tijd over een water van wel 40 meter breed 's mor
gens gewoon kon varen en er 's avond zo overheen 
kon lopen, is dat toch wel heel snel gegaan. 

De laatste lange winter is in 1948 geweest; toen 
was het tien weken lang aan één stuk winter. 

Rolpalen 
Om nog even op het jaagpad terug te komen: dat 

pad dateerde uit de tijd dat de trekschuit nog tussen 
Amsterdam en Utrecht voer, via de Angstel en de 
Nieuwe Wetering naar Nieuwersluis. Toen stonden 
er in de grote bochten zware eiken palen met daar 
tegenaan grote rollen, de zogenaamde rolpalen. Daar 
liep dan de treklijn tegenaan, omdat anders de schuit 
tegen de wal getrokken zou worden. 

In onze schooljaren stonden hier juist aan de 
overhaal ook twee van die rolpalen. Als school
kinderen stonden we wel eens aan die rollen te 
draaien. Maar eerst zijn de rollen en later ook de 
palen verdwenen. 

Bewoners van het veerhuis 
Rond de eeuwwisseling (1900) woonde de fa

milie Smit in het veerhuis. Bart Smit was van een 
boerderij nabij Nieuwer Ter Aa afkomstig en was 
familie van ons. 

In 1903 is deze Bart Smit overleden. Zijn vrouw 
en zoon Kees (smid/loodgieter) zijn in 1908 naar 
Schalkwijk vertrokken. Van daaruit heeft Kees Smit 
omstreeks 1912 aan De Kemp nog een pomp ge
slagen, om aan goed drinkwater te komen. We 
komen daar zo nog even op terug. 

De volgende bewoner was de familie Van 
Ginkel. Van Ginkel is in het veerhuis overleden en 
vanaf de boerderij met paard en brik naar Nieuwer 
Ter Aa gereden en daar begraven. De weduwe van 
Ginkel heeft er toen nog een poosje alleen gewoond 
maar is daarna hertrouwd met ene Feddema en naar 
de Groenlandse Kade verhuisd. 

Omstreeks 1915 is er toen de familie Van den 
Broek komen wonen. Hij was wel een duister fi
guur; op een ochtend is hij met zijn hele boeltje en 
een jaar huishuurschuld met de noorderzon vertrok
ken. Ook bij vele anderen stond hij nog in de 
schuld; zo ook bij Hofstede, de smid. Die had aan 
Van den Broek nog geen vier weken tevoren een 
nieuw kookfomuis geleverd. Maar Hofstede had er 
tijdig lucht van gekregen en daags voor het ver
dwijnen van zijn klant - er was toen niemand thuis -
heeft hij de deur opengebroken en het fornuis er net 
op tijd uitgehaald. Vader Van Kooten was zo blij 
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dat ze vertrokken waren dat hij de vlag uithing. Dit 
was in het jaar 1923. 

Als volgende bewoners zijn toen A. van Schaik 
en zijn vrouw Jaan Daalhuizen in het veerhuis ge
komen. Die hebben het veer waargenomen tot 1929 
of 1930 en zijn toen naar Loenersloot verhuisd. 

r^. 
mt 

Afb. 3. Feestgezelschap wordt overgezet bij De Kemp, op 
weg naar de bruiloft van To van Kooten en Bertus van 
Kasteren (28 mei 1940; vanwege de uitgebroken oorlog 
had de bruid haar trouwjurk afbesteld). Buurman Willem 
van Bijleveld, op klompen, staat aan het roer. De boot 
waarmee overgevaren werd, is een zogeheten bok. 

Latere bewoners geen veerlieden meer 
Nadien heeft het veerhuis leeggestaan tot mei 

1930; daarna werd het verhuurd aan Dirk Visser en 
zijn vrouw Dirkje Visser-Brouwer, maar als zomer
verblijf, zonder waarneming van het veer. Dat werd 
toen overgenomen door de bewoners van de boer
derij. Maar dat gaf toch weer andere moeilijkheden, 
want als er mensen aan het veer kwamen die over 
wilden varen dan moesten ze dat kenbaar maken 
met de fietsbel of, als het voetgangers waren, door 
een langgerekt OVERRR te roepen. Van mijn vader 
hadden wij het advies gekregen om eerst zo hard 
mogelijk te roepen en dan nog steeds harder, maar 
als men op de boerderij druk aan het werk was of 
het was net onder melktijd, dan gebeurde het toch 
wel eens dat het niet gehoord werd; dan kon je wel 
eens een poosje moeten wachten. 

Het is ook wel eens gebeurd dat iemand, na lang 
wachten, het besluit nam om maar over te zwem
men. Deze zwemster was mevrouw Visser; ze kon 
het eerst niet erg waarderen, maar later is er toch 
ook wel weer om gelachen. 

Ook is het wel voorgekomen dat men 's mor

gens niet over kon omdat 's avonds laat of 's nachts 
door late passanten al de boten waren meegenomen 
naar de overkant. Dan was het wachten of er gauw 
een klant van de overkant zou komen die zelf ook 
nog roeien kon, want dat was niet altijd zo. Wie dat 
niet kon, waagde het vast niet om in de boot te stap
pen. Dan moesten we naar de buren toe om met hun 
boot een van ons naar de overzijde te brengen; daar 
was ruim een kwartier mee gemoeid voor je rond 
was. Later is er bij het veer een bel geplaatst; dat 
was wel beter om de aandacht te trekken. Deze bel 
is ook al lang weer verdwenen want na de aanleg 
van de nieuwe wegen is het veer al spoedig opge
heven. Het is er nu alleen nog voor het eigen gemak 
van de bewoners van de boerderij. 

Het echtpaar Visser heeft het huisje samen be
woond tot 1943. Toen is mijnheer Visser overleden 
en heeft mevrouw tot 1954 alleen in het veerhuisje 
gewoond. Zij is daarna naar een rusthuis in haar 
geboorteplaats Culemborg vertrokken. 

Na mevrouw Visser heeft het veerhuisje op
nieuw een poosje leeggestaan totdat Arie van de 
Kroef er is komen wonen. Die was arbeider op de 
boerderij en tevens de laatste vaste bewoner van het 
veerhuisje. Wel is het daarna nog een tijdje als stu
deervertrek gebruikt door de jongste generatie Van 
Kooten. Zowel het veer als het veerhuisje gingen 
de geschiedenis in en behoren voorgoed tot het ver
leden. 

Pomp verving het gebruik van oppervlakte
water 

We merkten al op dat Van Ginkel, toen hij be
woner van het veerhuis was, in 1912 een pomp 
heeft laten slaan om aan goed drinkwater te komen. 

Er was daar geen regenwaterput en zodoende 
was men oorspronkelijk geheel aangewezen op het 
buitenwater, dat toen nog wel helder en schoon 
was. Met helder weer kon men toen nog tot op de 
bodem van de Angstel kijken. 

Deze pomp dan is tot op een diepte van 28 meter 
geslagen en op deze diepte had men toen water dat 
erg koel was maar nogal ijzerhoudend: als het een 
poos gestaan had begon het iets bruin te kleuren. 
Maar volgens onderzoek was dat niet schadelijk 
voor de gezondheid. Ook de bewoners van de boer
derij maakten graag gebruik van het pompwater. 

Er is over boerderij De Kemp, de bijgebouwen 
en het leven daar ook heel veel te vertellen; in een 
volgend nummer van dit tijdschrift gaan we verder. 
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Het zwembad De Meent en de Jamboree 
van 1937 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Zwembad De Meent was het derde zwembad van 
Breukelen. Al in 1892 was er in Breukelen-Nijenro-
de een zwembad gekomen in de oude loop van de 
Heycop ten westen van het Merwedekanaal. Die 
oude loop van de Heycop was als vaarwater door 
het nieuw gegraven kanaal met zijn dijken onder
broken, maar het boezemwater kon door een sy
phon onder het kanaal doorstromen naar de oost
kant, waar het via de Heycop en de Heycoppersluis 
op de Vecht kwam. Het drijvende openluchtbad met 
kleedcabines op de oever achter de Westkanaaldijk 
was kort na de aanleg van het Merwedekanaal tot 
stand gekomen, dank zij het ijveren van enkele no
tabelen uit het dorp, die daartoe een vereniging had
den gesticht met de naam "Sociëteit de Breukelsche 
Bad- en Zweminrichting".1 

In 1900 was er een tweede openluchtbad ge
opend in het water aan de oostkant van het kanaal 
dat de Kerkvaart met de Heycop verbond.2 Dit 
zwembad was bedoeld voor de hele bevolking en 
zou door subsidie goedkoper kunnen zijn dan het 
wat elitaire bad aan westkant van het kanaal. Het 
bestuur van dit "volksbad" bestond niet uit notabe
len, maar uit middenstanders, een timmerman, een 
slijter, een caféhouder en een textielhandelaar. Bur
gemeester J.Th.A. Braams was voorzitter en zorgde 
voor subsidies van de Gemeente Breukelen-Nijen-
rode en van de Sociëteit BBZI. 

Het aantal bezoekers van het volksbad liep ech
ter terug, waardoor het bestuur met exploitatietekor
ten te kampen kreeg. Het volkszwembad was in 1911 
zo vervallen, dat de gemeenteraad besloot de her-
stelkosten voor zijn rekening te nemen. Om deze 
subsidie te verwerven werd een nieuwe "Vereeni-
ging Volksbad- en Zweminrichting" opgericht. In 
1913 kwam het bestuur eindelijk met een herstel
plan. De gemeenteraad kende een bedrag van 
ƒ 1000 toe, en zou per jaar ƒ 100 bijdragen in de 
exploitatiekosten. In 1922 viel er echter weer veel 
aan het volksbad te herstellen en waren er natuurlijk 
financiële problemen. Men besloot toen het bad te 
slopen en de leden naar het bad aan de westkant van 
het Merwedekanaal te verwijzen. 

Dit bad van de Sociëteit BBZI had al in 1901 
met watervervuiling te maken gekregen, waarna het 
bestuur zich bij herhaling had afgevraagd, of men 
het bad niet beter naar een der trekgaten bij de plas
sen kon overbrengen. Vanwege de hoge kosten was 
daar niets van gekomen. Toen de veearts D.M. 
Hoogland in 1921 voorzitter was geworden, besloot 
het bestuur de oude badinrichting te vernieuwen. In 
1923 kon men een vernieuwd bad op de oude plaats 
openen. Daarin werd ook het volksbad opgenomen, 
met aparte openingstijden. H. Verhoef werd als toe
zichthouder aangesteld. Hij kon zelf niet zwemmen 
of zwemles geven, maar hij hield een oogje in het 
zeil en had een pikhaak als reddingsmiddel. Ver
hoef kreeg in 1929 een beloning van ƒ15 per week. 

Op verzoek van de Sociëteit, die toen "Vereeni-
ging de Breukelsche Bad- en Zweminrichting" 
heette, werd in 1929 door de gemeente-architect 
H.M. Vlug een zwembad aan de Meent ontworpen. 
De pachter van een weiland daar, de heer H. van 
Hienen, was bereid een deel van zijn land aan het 
zwembadbestuur af te staan. De gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters, welke gemeente tevens eige
naar was, stemde in met het nieuwe zwembad op dit 
perceel land en water aan de Meent. Op 7 juli 1930 
werd de bouwvergunning afgegeven en reeds op 
zaterdag 2 augustus 1930 werd het nieuwe bad fees
telijk geopend.3 

Badmeester H. Verhoef bleef nog enige tijd in 
functie, maar werd in 1933 opgevolgd door een ge
diplomeerd toezichthouder, de heer A.J. Stilting uit 
Utrecht. Hij was daar, evenals zijn vrouw Petronel-
la Bosch, badmeester in het overdekte zwembad 
Ozebi aan de Biltstraat. 's Zomers werkte het echt
paar op het zwembad in Breukelen, 's winters in 
Utrecht. 

Omstreeks 1934, toen er in Breukelen een kind 
verdronken was, kwam er op voorstel van de heer 
Stilting zwemles onder schooltijd voor de leerlin
gen van de lagere scholen (Afbeelding 1). De heer 
Stilting, badjo genoemd, deed dat gratis, maar de 
verantwoordelijkheid voor de kinderen bleef bij de 
leerkrachten, die hen vergezelden. Daar hadden de 
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Afb. 1. Schoolzwemmen 
in zwembad De Meent 
omstreeks 1934. De heer 
Stilting geeft les aan 
meisjes van de openbare 
lagere school onder toe
zicht van meester Sche
pers, die met zijn dochter 
op de tuinbank zit. (Foto 
uit de collectie van me
vrouw P. Stilting-Bosch, 
geschonken aan en op
genomen in Foto-archief 
Historische Kring Breuke-
len). 
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schoolbesturen, met name die van de christelijk-
nationale en van de rooms-katholieke school, aan
vankelijk bezwaar tegen, zodat die niet meededen. 
Toen pastoor-deken P.W.A. Pieck eens in het 
zwembad kwam kijken en door de badjo werd rond
geleid terwijl tante Nel zwemles gaf aan een groep
je dames, maakten beiden zo'n goede indruk, dat hij 
toestemming gaf voor schoolzwemmen (zie Afbeel
ding 2). De badjo maakte eigenhandig de voor het 
droogzwemmen benodigde banken en vervaardigde 
uit een oude emmer waarin hij gaatjes boorde een 
douche. Na omstreeks 1950 was er geen school
zwemmen meer. De ouders kwamen 's morgens om 
zeven uur met hun kinderen naar het zwembad, 
waar de badjo en zijn vrouw zwemles gaven in het 
vaak nog erg koude water. Tot zijn pensionering in 
1966 heeft de heer Stilting veel Breukelse kinderen 
en volwassenen de zwemkunst geleerd.3 

De heer Stilting bezat ook diploma's voor heil-
gymnastiek en massage en had al voor 1940 heel 
wat inwoners van Breukelen gratis behandeld, on
der anderen dokter Adels, meneer Goudstikker en 

burgemeester Röell. Ook later masseerde hij cliën
ten. Het hoofd van de Pro-Regeschool, de heer H.A. 
Ekhart, riep omstreeks 1957 bij herhaling de heer 
Stilting te hulp als hij door spit geveld was. Na en
kele dagen stond hij dan weer voor de klas. 

Toen in 1937 de Jamboree van de wereldwijde 
padvinderij in Nederland plaatsvond, heeft een 
groep Engelse zeeverkenners, samen met een 
rooms-katholieke groep uit Utrecht, zijn tenten op
gezet bij het zwembad in Breukelen. De Utrechtse 
zeeverkenners kenden de badjo door zijn lessen red
dend zwemmen in Ozebi en hadden hem gevraagd 
een kampplaats in Breukelen te regelen. 

Dat was niet zo eenvoudig, want de gerefor
meerde voorzitter van het zwembad, de heer C.M. 
van Wijngaarden, gaf in verband met het gevaar 
van verstoring van de zondagsrust geen toestem
ming. Badmeester Stilting ging toen naar de eigena
resse van het water, die ook een aangrenzende 
strook grond bezat, en naar Jhr. Quarles van Ufford, 
die eigenaar was van het daarachter liggende wei-

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast). Schoolzwemmen van jongens van de hoogste klassen van alle lagere scholen in 
Breukelen omstreeks 1934 (foto uit de verzameling van P.J. Grasmaijer, geb. 26.1.1923 te Breukelen-Nijenrode). 1 = 
Wijnand de Bruin, 2 = Pieter Aerts, 3 = Joop Halstein, 4 = Marinus Kastelein, 5 = Harrie de Boer, 6 = Bertus van 't Schip, 
7 = Evert Pronk, 8= ?, 9 = Evert Casius, 10 = Willem Augustinus, 11 = Henk Colenbrander, 12 = ?. Versteeg, 13, 14 = ?, 
15 = Theo Miltenburg, 16, 17 = ?, 18 = Wim Haman, 19 = Chris van Elk, 20 = Joop Wiegmans, 21 = ?, 22 = ?. Baas, 
23 = ?, 24 = Piet Grasmaijer, 25 = Wil Timp, 26 = ? Besselse, 27 = Kees van Elk, 28 = ?, 29 = Joop Timp, 30 = ?, 
31 = Kees Vredendaal, 32 = Broer Oskam, 33 = de heer G. Scheepers, hoofd van de openbare lagere school. 
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land. Hij kreeg van hen toestemming voor het op
zetten van het kamp (Afbeelding 3). 

In een van de middelste tenten was een Maria
altaar opgesteld, waar de bisschop van Haarlem die 
zondag voor de verkenners een mis opdroeg. Hij 
werd vergezeld door de voorzitter van de R.K. pad
vinderij, baron Van Voorst tot Voorst. Na afloop 
werd de badjo benoemd tot erelid van de Utrechtse 
zeeverkenners en kreeg tante Nel bloemen van het 
altaar. Dit gebeuren is niet in de publiciteit geko
men en ik kon geen inwoners van Breukelen meer 
vinden, die ervan op de hoogte waren. Ook in het 
gemeente-archief van Breukelen-St. Pieters waren 
geen sporen van het kamp te vinden. De ingekomen 
stukken, de notulen van de gemeenteraad of van het 
college van B&W uit 1937 maken geen melding 
van een voor het kamp gevraagde vergunning. Van 
de heren C. Stekelenburg en J. Stolwijk hoorde ik 
echter, dat ook op een terrein van Scouting Maars-
sen bij het Fort Tienhoven in 1937 zeeverkenners 
hebben gekampeerd. 

In Het Utrechts Archief heb ik vergeefs in jaar
gang 1937 van Het Utrechts Nieuwsblad gezocht 
naar berichten over deze kampementen. Ik vond 
wel uitvoerige verslagen van de Jamboree, die van 
31 juli tot 9 augustus 1937 op het landgoed Voge
lenzang bij Bennebroek werd gehouden. 

Een eerste bericht over de Jamboree stond in de 
krant van maandag 21 juni 1937 onder de kop 
"Jamboree-schouw in het stadion zeer goed ge
slaagd". Die schouw (tegenwoordig show genoemd) 
was een demonstratie door diverse groepen van al

lerlei padvindersvaardigheden op zaterdag 19 juni 
in een stampvol Utrechtse stadion, die was bedoeld 
als promotie voor de aanstaande grote Jamboree. 
De landverkenners gingen hun tenten opzetten en 
de zeeverkenners tuigden een boot op. Ook gaven 
zij een demonstratie boegsprietlopen en seinden ze 
met hun vlaggen: "U komt ook naar de Jamboree 
bij Vogelenzang". De leiding berustte bij de 
Utrechtse districtscommisaris van de padvinders, de 
heer H.M. Rozendaal, die ook de leiding zou heb
ben van het Nederlandse contingent, dat op 2 au
gustus 1937 in Vogelenzang zou optreden. 

In de krant van woensdag 7 juli stond een ver
slag met de kop "Op Vogelenzang wordt hard aan
gepakt", waarin de journalist een impressie gaf van 
het Jamboree-terrein aldaar van ruim vijf vierkante 
kilometer in de bossen en weilanden van het land
goed achter de duinen. Veertien dagen later berichtte 
de krant, dat de Indische padvinders, die in Hilver
sum waren ondergebracht, een bezoek aan Utrecht 
hadden gebracht. Ze hadden de Domtoren beklom
men en waren in de Raadskelder door de Utrechtse 
padvinders ontvangen met het lied "Hoort zegt het 
voort". Daarna hadden ze samen het populaire Jam
boreelied van Jan Schaap gezongen: "In negentien 
drie zeven, dan zul je wat beleven, dan komt de 
Jamboree in Nederland". 

In het Utrechts Nieuwsblad van woensdag 28 
juli stond weer een stuk over de Jamboree, waar 
ruim 20 000 padvinders uit 54 landen verwacht 
werden. Er werd voorspeld dat de opening op 31 
juli 1937 door H.M. de Koningin een topdag zou 

Afb. 3. Tentenkamp bij 
het zwembad De Meent 
van Utrechtse en Engel
se zeeverkenners tij
dens of na de Jamboree 
in 1937. (Foto uit de col
lectie van mevrouw P. 
Stilting-Bosch, geschon
ken aan en opgenomen 
in Foto-archief Histori
sche Kring Breukelen). 
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zijn. Ook de Chief Scout, Lord Baden-Powell, zou 
dan met zijn vrouw en dochter aanwezig zijn. Vol
gens het programma zouden op zondag 1 augustus 
om 10.00 uur allerlei godsdienstoefeningen op het 
terrein gehouden worden, waarna om half twee een 
kerkparade naar de Grote of St.-Bavokerk in Haar
lem plaats zou vinden. De sluiting van de Jamboree 
zou op 9 augustus gebeuren met een défilé en een 
laatste kampvuur. De daaropvolgende dagen kon
den gevuld worden met excursies voor de buiten
landers, het opruimen van het kamp door de ver
kenners en het vertrek der gasten op 14 en 15 au
gustus. 

Tijdens de Jamboree verbleven de deelnemende 
zeeverkenners in tenten op het landgoed Vogelen-
sang of sliepen in schepen die in de Ringvaart la
gen. Over hen vond ik berichten in de kranten van 6 
en van 9 augustus. Zij waren op 5 augustus onder 
leiding van de hoofdkwartiercommissaris van de 
zeeverkenners, de heer G. Mante, met honderd man 
naar de haven van Umuiden geweest, waar ze rond
geleid werden en 's middags met een loodsboot en 
een trawler op zee hadden gevaren. Op zaterdag 7 
augustus waren ze via de Ringvaart naar het terrein 
van de watersportvereniging "De Kaag" gevaren. 
Daar hielden ze een zeeverkennersdag met voorna
melijk demonstraties en wedstrijden in kano- en 
tobbevaren. De familie Baden-Powell was daar ook 
en bij de starttoren kreeg de Chief-Scout een oor
konde aangeboden door de heer Mante. Op zondag
avond 15 augustus 1937 vertrok de familie Baden-
Powell met de Harwichboot uit Hoek van Holland. 

De groep zeeverkenners bij het zwembad De 
Meent te Breukelen is daar dus waarschijnlijk tus
sen 10 en 16 augustus geweest. De voor hen bij het 

zwembad door de bisschop opgedragen mis zal dan 
op zondag 15 augustus zijn gehouden. Dat is op de 
kalender de dag van Maria-Hemelvaart. Dat ver
klaart ook de aanwezigheid van een Maria-altaar, 
waarvan de bloemen aan mevrouw Stilting werden 
gegeven. 

Mevrouw Stilting heeft het erelidmaatschap voor 
haar man en de bloemen voor haarzelf als een hoog
tepunt in hun leven ervaren, waar ze nu 63 jaar later 
nog met genoegen aan terugdenkt. 

Noten 

1 W. den Hartog, 1992. Breukelse Bad- en Zwemimichting 
een eeuw geleden opgericht. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 201 - 206. 

2 W. den Hartog, 1994. De Sociëteit "de Breukelensche Bad
en Zweminrichting" tussen 1900 en 1930. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 143 - 150. 

3 W. den Hartog, 1993. Breukelse Bad- en Zweminrichting 
verplaatst van het Merwedekanaal naar de Meent. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 3, blz. 
143 - 146. 

4 Gesprek op 5 november 1999 met mevrouw P. Stilting-
Bosch, Kloosterhof 15, Breukelen. De familiegegevens 
zijn: Adrianus Johannes Stilting, geb. Utrecht 23.5.1901, 
overl. Breukelen 9.10.1981, badmeester, trouwt Utrecht 
30.10.1929 Petronella Bosch, geb. Utrecht 30.11.1903; 
adres op 12.12.1952 is Plassen 59, op 31.3.1967 Laan van 
Gunterstein 3. De familie Stilting is pas in december 1952 
permanent in Breukelen komen wonen. Het houten huis op 
het zwembad was tevoren verbouwd en aangesloten op de 
waterleiding en het electrisch licht. Na hun pensionering 
verhuisde de familie Stilting in maart 1967 naar de Laan 
van Gunterstein. De badjo had bijverdiensten door zijn 
werk voor radio en televisie. Hij was een bekwaam foto
graaf en filmer. Hij stimuleerde Adriaan Prins om zijn bak
kerij te verkopen en van zijn film- en fotohobby zijn beroep 
te maken. 

Dank van de HKB aan vele gulle gevers 

Regelmatig krijgt de HKB materiaal, dat op enigerlei 
wijze verband heeft met de geschiedenis van ons werk
gebied, aangeboden voor haar archief of collectie: oude 
brieven, rekeningen, akten, landkaarten, krantenknipsels, 
bijzondere nummers van oude kranten, familieberichten, 
restanten van oude verenigingsarchieven, boeken, bro
chures, foto's, prentbriefkaarten, dia's, voorwerpen, enz. 
Wij zijn daar altijd heel erg mee ingenomen. Vaak is dit 
de enige manier waarop kennis over het verleden ons be
reikt, want uit archieven is wel veel te halen, maar lang 
niet alles. Vooral uit de sectoren van de samenleving 

waarmee de overheid geen bemoeienis had, is het vaak 
moeilijk om aan goede informatie te komen. 

In deze maand van geschenken en verrassingen wil 
het bestuur graag allen die zo attent aan ons gedacht heb
ben nog eens heel hartelijk bedanken. 

Van foto's kunnen we ook nieuwe afdrukken maken, 
waarna u desgewenst het origineel terug kunt ontvangen. 
Van oude documenten zijn ook fotokopieën welkom, 
want de informatie die ze bevatten is voor ons het be
langrijkste. Blijf dus vooral aan ons denken en help mee 
dat geen waardevolle kennis onnodig verloren gaat. 
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De oude molens van OtterspoorbroeK 
Kortrijk en Kockengen 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

"De oudste watermolens in onze omgeving waren 
naar alle waarschijnlijkheid die van Kockengen en 
Spengen", zo kon u in 1998 in dit tijdschrift lezen.1 

Wanneer ze precies gebouwd werden is niet be
kend, maar het "moet wel ruim vóór 1502 zijn 
gebeurd". In datzelfde artikel staat dat over het 
stichtingsjaar van de molen van Otterspoorbroek 
onzekerheid bestaat en dat de huidige Kortrijkse 
molen bij het station van Breukelen vermoedelijk 
uit 1696 dateert, maar dat die op dezelfde plaats een 
voorganger gehad moet hebben, waarover toen ook 
nog niet veel te vertellen viel. Op dit moment kan 
daar iets meer over worden gezegd en meteen ligt 
ook de vraag naar de oudste molen in onze omge
ving weer open. 

Schouwbrief voor Otterspoorbroek van 1491 
Toen ik onlangs nog weer eens wat opzocht in 

de voortreffelijke bronnenpublicatie inzake Nijen-
rode van J.J. de Geer uit 1851 (gelukkig dat die er 
is, want veel van de door hem bestudeerde archief
stukken zijn later verloren gegaan), viel mijn oog 
op wat hij wist te melden over de op 18 juni 1491 
vastgestelde schouwbrief voor Otterspoorbroek, een 
gerechtsheerlijkheid die toen bestuurd werd door 
Jan van Nijenrode. De gezamenlijke landeigenaren 
(de "gemeene landgenooten") van Otterspoorbroek 
bepaalden daarin onder meer dat men jaarlijks twee 
heemraden zal kiezen "uit de gemeene landgenoo
ten die niet in Otterspoorbroek woonachtig zijn, en 
een die daar woont. Deze zullen door den schout 
beëdigd worden en jaarlijks de weteringen, slooten, 
dijken en opstallen schouwen".2 

Een windwatermolen voor Otterspoorbroek 
Nog interessanter is wat De Geer vervolgens in 

die 15de-eeuwse schouwbrief las: "voorts wordt in 
dezen brief vastgesteld, dat de gemeene landgenoo
ten van Otterspoorbroek, met eenige buren uit de 
geregten van den Bisschop en van St. Pieter, welke 
van ouds gewoon waren geweest te zamen met die 
van Otterspoorbroek uit te malen, op gezamenlijke 
kosten eenen windwatermolen zullen daarstellen".2 

Om welk gebied gaat het hier? In de eerste plaats 

uiteraard om Otterspoorbroek, toen nog een afzon
derlijke gerechtsheerlijkheid, begrensd-met de wij
zers van de klok mee - door de Otterspoorbroekse 
Dijk, de Haarrijn, de Kortrijkse Dijk en de Broek
kade (toenmalige grens Otterspoorbroek - Oud Aa). 
Later, in 1533, werd Otterspoorbroek verenigd met 
het Ronde Dorp van Breukelen en Oud Aa tot het 
Breukelen-Nijenrodesgerecht. 

In de tweede plaats zijn bij het besluit over de 
molenbouw enige inwoners van het Breukelen-Bis-
schopsgerecht betrokken. Die gerechtsheerlijkheid 
strekte zich langs de Vecht uit vanaf de Evenaars
wetering in het noorden tot ter hoogte van kasteel 
Oudaen in het zuiden. Het Bisschopsgerecht lag 
vrijwel geheel op het "oude land", dus op oeverwal-
gronden van de Vecht en de Aa. In het zuidwesten 
van dat gerecht lagen enkele stukken die bij het be
palen van de aanslag in het morgengeld (een grond
belasting) gekwalificeerd werden als "quade mor
gens", dat wil zeggen percelen, die in de belasting 
veel minder hoog werden aangeslagen, omdat hun 
opbrengsten gering waren.3 Waarschijnlijk was de 
oorzaak een laaggelegen landoppervlak, met als ge
volg veel wateroverlast. 

Als derde partij zijn er enige ingezetenen van het 
gerecht van Sint-Pieter. Dat duidt op het Breukelen-
Proostdijgerecht, dat ook wel het Breukelen-Sint 
Pietersgerecht werd genoemd, omdat het nauw ver
bonden was met de Proost en het Kapittel van Sint-
Pieter in de stad Utrecht.4 Van die gerechtsheerlijk
heid maakte sedert de aanleg van de Otterspoordam 
en -sluis5 ook het gebied Otterspoor deel uit, op 
de westelijke Vechtoever, ten zuidoosten van Otter
spoorbroek. 

De polder Otterspoorbroek 
De opmerking dat de gezamenlijke landeigena

ren van Otterspoorbroek tevoren ook al gewend wa
ren om samen met ingezetenen van het Breukelen-
Bisschopsgerecht en het gebiedsdeel Otterspoor van 
het Breukelen-Proostdijgerecht "uit te malen", wijst 
er op dat het waterschap Otterspoorbroek (dat dus 
wat groter was dan de gerechtsheerlijkheid Otter
spoorbroek) ouder was dan 1491. 
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Onwaarschijnlijk is dat er toen ook al van wind-
molenbemaling gebruik werd gemaakt. Dan zou er 
in het besluit van 1491 wel sprake zijn geweest van 
de bouw van een nieuwe molen. Meer voor de hand 
ligt dat werd afgewaterd via een spuisluis, met (ver
moedelijk) zonodig ondersteuning - als de rivier
waterstand en de weersomstandigheden ongunstig 
waren - door een rosmolen. 

Bouw van de Otterspoorbroekse molen 
Midden juni 1491 was er overeenstemming over 

de bouw van een windwatermolen voor de polder 
Otterspoorbroek. Het was toen gebruikelijk dat een 
dergelijk besluit spoedig tot uitvoering werd ge
bracht. Het maken van bestek en tekeningen en de 
onderhandelingen met een of meer molenmakers 
zullen niet meer dan enige maanden gevergd heb
ben. We mogen dus met redelijke zekerheid aan
nemen dat in het najaar van 1491 met de bouw zal 
zijn begonnen en de polder in het voorjaar van 1492 
de eerste voordelen van windmolenbemaling zal 
hebben ervaren. 

Molen van Kockengen 
Vermoedelijk hadden Kockengen en Spengen 

toen al een windmolen, maar zekerheid daaromtrent 
is er niet. 

De polder Kockengen moest gaan lozen op de 
Bijleveld toen de waterafvoer naar de oude voor
wetering, later de Heicop/Heycop, ten gevolge van 
de aanleg van de Bijleveld niet meer mogelijk was. 
Het besluit om de Bijleveld aan te leggen viel in 
1413 en de uitvoering van dat werk zal kort daarna 
zijn gerealiseerd. Pas nadien kon men aan de bouw 
van een Kockengense molen gaan denken. Het ziet 
er echter sterk naar uit dat dat in werkelijkheid pas 
na geruime tijd gebeurde. 

Op zo'n 350 - 400 meter ten westen van de Wa-
gendijk liggen in de Polder Kockengen nog grote 
delen van de Kockengense Wetering6 (zie Afbeel
ding 1). Die is allesbehalve één rechtdoor lopende 
watergang; bij verscheidene kruisingen met kavel-
grenzen/-sloten verspringt het tracé van die wete
ring een stukje. Daaruit blijkt dat de Kockengense 
Wetering in gedeelten tot stand is gekomen. Zoiets 
gebeurde als men her en der overtollig water naar 
bepaalde sloten wilde leiden die loodrecht op een 
hoofdwatergang lagen (in dit geval de Bijleveld) en 
die ieder via een uitwateringssluisje daarmee ver
bonden waren. Een molenvliet werd in één keer 
aangelegd en is nagenoeg altijd een geheel rechte 
watergang. Er is dus een tijd geweest, tussen de 
aanleg van de Bijleveld en de bouw van de Kocken

gense molen, waarin de polder nog op een eenvou
diger manier trachtte te lozen.7 

De poldermolen van Kockengen zal dus vrijwel 
zeker ergens tussen het midden van de 15de eeuw 
en "ruim vóór 1502" zijn gesticht. Een preciezer 
uitspraak kan op dit moment niet worden gedaan. 
En dus blijft ook de vraag onbeantwoord welke mo
len de oudste is - die van Kockengen, van Spengen, 
of van Otterspoorbroek. 

Het stukje Oud Aa ten zuiden van de Hey-
cop loosde samen met Kortrijk 

Als gevolg van de aanleg van de Heycop of 
Lange Vliet kon het deel van de gerechtsheerlijk-
heid Oud Aa dat ten zuiden van deze Heycop was 
komen te liggen, sedert het eind van de 14de eeuw 

>"^Ä>^<^;;•^•t;V\'r-'>-, 

j ^ 4 £vl^ Kockengen 

-1.2 ,.U^ 
— 17 • i 

Afb. 1. Detail uit de Topografische Kaart van Nederland 
1 : 25 000, blad 31G, Woerden, met links de restanten van de 
oude Kockengensche Wetering. Meer naar rechts de Bijleveld. 
Helaas bevat de kaart een foutje: de nog weer iets meer naar 
rechts gelegen watergang, waar de naam Bijleveld bij staat, is 
in werkelijkheid de Heicop/Heycop. 
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zijn overtollige water niet meer lozen samen met de 
rest van Oud Aa. De gewijzigde omstandigheden 
noopten hier voortaan tot samenwerking met Kort
rijk (dat een afwateringsvliet had door dit zuidoos
telijke deel van Oud Aa), niet met Otterspoorbroek. 

Interessant is dat het besluit van 1491 over een 
molen voor de polder Otterspoorbroek werd geno
men door alle landeigenaren van het gerecht Otter
spoorbroek en enige ingezeten van twee met name 
genoemde aangrenzende gerechten. Dat wijst er dui
delijk op dat het (in de besluitvorming in 1491 dus 
niet betrokken) gebied van De Geer, gelegen tussen 
de Broekkade en de Aa, niet onder het gerecht Ot
terspoorbroek viel, noch tot de polder Otterspoor
broek behoorde (en dus tot de gerechtsheerlijkheid 
en polder Oud Aa). 

Veel later, toen zowel Oud Aa als Otterspoor
broek al lang deel uitmaakten van de gerechtsheer
lijkheid Breukelen-Nijenrode, vervaagde het benul 
van de oude grens tussen deze beide gebieden. De 
waterlopen Heycop en Aa/Kerkvaart waren veel 
duidelijker markeringen in het landschap. Toen is 
men blijkbaar het zuidoostelijke deel van Oud Aa, 
gelegen ten zuiden van die waterlopen, soms gaan 
beleven als de noordwestrand van Otterspoorbroek.« 

De oude molen van Kortrijk 
Over de oude molen van Kortrijk valt ook wat 

meer te melden. Tussen de oude archiefstukken van 
het Kapittel van Sint-Pieter te Utrecht bevindt zich 
een kaart uit 1634, waarop duidelijk de "Cortrijcker 
Muelen" staat aangegeven (zie Afbeelding 2) ? Deze 
vermelding is meer dan 60 jaar ouder dan de huidi
ge Kortrijkse molen. In 1634 was de oude Kortrijk-
se molen dus maalvaardig. Maar hoe lang al? Daar 
is bij benadering wel iets over te zeggen. 

De oude molens van Kortrijk en Gieltjesdorp, 
die in 1691 of zeer kort daarna tezamen door de 
nieuwe Kortrijkse molen (de Cortryker Molen op 
Afbeelding 3) werden vervangen, zullen toen min 
of meer versleten zijn geweest, want over ramp
spoeden die tot nieuwe molenbouw noopten, zoals 
verwoesting door brand of storm, wordt ons niets 
meegedeeld. Een goede windmolen ging vrij lang 
mee. De oude, te vervangen molens kunnen in 1691 
dus best zo'n anderhalve eeuw of meer oud geweest 
zijn. Dat twee oude poldermolens konden worden 
vervangen door één nieuwe, zal te maken hebben 
gehad met de in de loop der tijd toegenomen kennis 
en ervaring van de molenbouwers. 

Een dergelijke gang van zaken kwam vaker 
voor, ook in die tijd. Tot tegen het eind van de 17de 

eeuw had de polder De Haar een eigen wipwater-
molen. Nog vóór het jaar 1700 moeten die molen en 
de oude molen van Laag-Nieuwkoop tezamen zijn 
vervangen door één nieuwe molen, die was geplaatst 
op de plek waar eerder de oude molen van Laag-
Nieuwkoop stond. De molen van Laag-Nieuwkoop 
en De Haar en de molen van de aangrenzende 
polder Themaat sloegen hun water beide uit op de 
Haarrijn. 

In de schouwbrief (het reglement) van 1686 van de toen
malige polder De Haar worden de eigen molenmeester van die 
polder (in verscheidene artikelen), alsmede de molen en "den 
Molenaer van dese Polder" (art. 30) nog genoemd.10 Op de 
"Niewe caerte van de provincie van Utrecht" van Bernard de 
Roy (uitgave 1696; zie ook Afbeelding 4) en andere topogra
fische kaarten uit die tijd staat die molen niet meer ingetekend, 
maar andere molens in de omgeving (windwatermolens van 
Laag-Nieuwkoop en Themaat, korenmolen van De Haar) nog 
wel. 

Zowel de poldermolen van Laag-Nieuwkoop en De Haar 
als de poldermolen van Themaat heeft dienst gedaan tot in 
1877. Toen werd hun werk overgenomen door een stoom
gemaal, dat later werd geëlectrificeerd, en dat werd gebouwd 
aan het noordeinde van de Thematerkade, op de plek waar de 
Thematermolen had gestaan. 

Bodemdaling noodzaakte tot molenbouw 
Het toenemen van de problemen met het water

beheer werd in sterke mate bepaald door de bodem
daling, die zich in de diverse veenontginningen ten 
westen van Vecht en Aa in ongeveer hetzelfde 
tempo voltrokken zullen hebben. Kortrijk kon zich 
in het aanpakken van die problemen waarschijnlijk 
spiegelen aan de ervaringen in de naburige polder 
Otterspoorbroek, die zo'n 40 jaar ouder was. Als 
we aannemen dat daardoor Kortrijk zijn waterbe
heer wat sneller ging aanpakken door de aanschaf 
van een windwatermolen, dan lijkt het niet al te ge
waagd de bouw van de eerste Kortrijkse molen te 
vermoeden omstreeks 1525. 

Ondersteuning voor deze veronderstelling vin
den we in een vergelijking tussen de veenontginnin
gen ten westen en ten oosten van de Vecht. Otter
spoorbroek, ontstaan in de eerste ontginningsfase 
ten westen van de Vecht, zal omstreeks 1020 in 
agrarisch gebruik gekomen zijn. De eerste fase in 
de ontginning van het Breukeleveen leidde vermoe
delijk zo'n 180 jaar later tot landbouw van enige 
betekenis. Otterspoorbroek kreeg in 1491-92 een 
windwatermolen, Breukeleveen liet zijn eerste mo
len bouwen in 1649, dat is een kleine 160 jaar later. 
In Breukeleveen kon in nog sterker mate dan in 
Kortrijk worden geprofiteerd van de toegenomen 
kennis en ervaring in de molenbemaling (men 
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Afb. 3. Fragment van de "Niewe caerte van de provincie van Utrecht" van Bernard de Roy, uitgave 1696, met de 
"Cortrycker Molen". Het noorden /'s hier boven. Vergelijking met Afb. 2 maakt de positie van die detailkaart van Van 
Diepenem duidelijker. De molen van Otterspoorbroek staat om onbegrijpelijke reden niet ingetekend. Midden-links ziet u 
de poldermolen van Oud Aa. Het dorp Breukelen, Oud Aa en Otterspoorbroek vormden toen gezamenlijk "het Gereght 
van Nienrode". 
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Afb. 4. Nog een fragment van de "Niewe caerte van de provincie van Utrecht" van Bernard de Roy, uitgave 1696, met in 
het oosten van Gieltjesdorp ("Geeltiens Dorp") aan de Haarrijn nog de oude watermolen van de polder Gieltjesdorp, die 
toen naar alle waarschijnlijkheid al buiten werking was gesteld wegens bundeling van de polders Kortrijk en Gieltjesdorp 
en de bouw van een nieuwe gezamenlijke watermolen. Aan de overzijde van de Haarrijn, op de hoek van "Den Temater 
Dijck" (Thematerweg en Smalle Themaat) de watermolen van de polder Themaat en zuidelijker de molen van de polder 
Laag-Nieuwkoop; de watermolen van De Haar is hier al uit het kaartbeeld verdwenen. 
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bouwde er ook een stevige achtkanter in plaats van 
een traditionele wipwatermolen).1 Dat betekende dat 
Breukeleveen in vergelijking met het tempo van de 
ontwikkelingen in Otterspoorbroek een dikke 20 
jaar eerder naar molenbemaling overging. Als we 
de tempoversnelling in het veel oudere Kortrijk in
schatten op omstreeks een derde van die in Breuke
leveen, dan komen we voor het bouwjaar van de 
eerste Kortrijkse molen opnieuw uit in de buurt van 
1525. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1998. Opkomst, bloei en neergang van mo
lens in de omgeving van Breukelen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 2, blz. 66 - 81, in het bij-
zender blz. 67 en 68 - 69. 

2 J.J. de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het ge
slacht Van Nyenrode. Uit oorspronkelijke stukken bewerkt. 
Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vierde 
deel, eerste stuk, blz. 3 - 124, in het bijzonder blz. 113. 

3 Archief van de Staten van Utrecht (in Het Utrechts Ar
chief), inv. nr. 45 (morgengeld, 1459). 

4 A.A. Manten, 1987. Het gebied van Breukelen aan de oos

telijke Vechtoever tijdens de Middeleeuwen. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, blz. 14 - 18. 

5 A.A. Manten, 1997. De Otterspoordam. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen, jaargang 12, nr. 3, blz. 138 - 146. 

6 Duidelijk ook aangegeven op de Topografische Kaart van 
Nederland 1 : 25 000, blad 31G, Woerden. Uitgave Topo
grafische Dienst Nederland, Emmen. 

7 Tot ongeveer dezelfde conclusie kwam ook JA. Storm van 
Leeuwen, 2000. Het collectieve geheugen van het platte
land. Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzui-
lens, jaargang 20, nr. 3, blz. 52 -55 . 

8 Een voorbeeld daarvan vindt u in het artikel van H.J. van 
Es, 1999. De boerderij-herberg Galgerwaard (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, blz. 4 - 12. 
In 1721 werd deze uitspanning nog gelokaliseerd als 
"gelegen op Oud Aa ten zuyden van de Aa en ten oosten 
van de Heycop" (blz. 4), maar de pachter beschouwde zich 
als ingezetene van Otterspoorbroek (blz. 5). 

9 Archief van het Kapittel van Sint-Pieter (in Het Utrechts 
Archief), inv. nr. 425-2, met kaart, opgenomen in de Topo
grafische Atlas van Het Utrechts Archief. 

10 C.W. Moorrees en P.J. Vermeulen, 1860. Mr. Johan van de 
Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht aange
vuld en vervolgd tot het jaar 1810. Kemink en Zoon, 
Utrecht, deel 2, 778 blz.; daarin blz. 427 - 430, Schouw-
brief van de Haar bij Vleuten dd. 16 January 1686. 

Uit oude raadsnotulen (21) 

Politietoezicht in Breukelen-Nüenrode, 1907 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders gehouden 13 
september 1907. Aanwezig de heren J.ThA. Braams, burge
meester, M. van Waart en C. Pijnse van der Aa, wethouders, 
benevens de secretaris. 

"Bij de bespreking van de noodzakelijkheid van verbete
ring van het politietoezicht zegt de heer van Waart het wen-
schelijk tevinden om naast Nullen een nieuwe veldwachter aan-
testellen. 

De Voorzitter is daar niet voor. Gaarne zou hij zien dat de 
toestand voorlopig blijft zooals hij is. De gemeente arbeider 
van Tricht verricht zoveel mogelijk ook politiediensten en spre
ker kan het daarmee redden. Bovendien wenscht spreker er op 
te wijzen, dat hij ook in het belang van de financieele zijde de 
zaak nog zou willen laten rusten. 

De heer van Waart zegt zich te zullen schikken naar het ge
voelen van den Voorzitter, doch wenscht dat aan den raad zal 
worden medegedeeld dat deze zaak door het dagelijksch be
stuur onder de ogen is gezien." 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders op 19 septem
ber 1907. Zelfde samenstelling. 

"De heer van Waart zegt van verschillende personen klach
ten te hebben vernomen over de vernielzucht van de jeugd. 
Meermalen toch gebeurt het dat uitgespannen wagens van 

Kerk- of martktbezoekers op ergerlijke wijze worden bescha
digd. Spreker zou gaarne zien dat hieraan zoo spoedig mogelijk 
paal en perk wordt gesteld. De Voorzitter zegt reeds herhaalde
lijk zijne zorgen hieraan te hebben gewijd. Thans zal spreker 
den stalhouder Baas nog eens met ernst onder het oog brengen 
dat deze voor voldoende toezicht zorgt." 

Vergadering op 14 februari 1908. Tegenwoordig M. van Waart 
en C. Pijnse van der Aa en de secretaris E. v.d. Zee. De Burge
meester is afwezig. Voorzitter de heer M. van Waart. 

"De voorzitter brengt ter sprake de wenschelijkheid om te 
onderzoeken of er instructie's bestaan voor den gemeente ar
beider. Spreker wenscht te weten wat de werkzaamheden van 
dien ambtenaar zijn." 

"Nadat de Secretaris heeft toegelicht dat de gemeente arbei
der, die tevens doodgraver, nachtwacht, marktknecht, en tegens 
hulpbode, voor al deze werkzaamheden ƒ 7,- per week geniet, 
wordt na eenige besprekingen besloten den gemeenteraad voor-
testellen het tractement voor den gemeente arbeider met ƒ 150,-
te verhoogen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
60. Notulen van de vergaderingen van het college van burge
meester en wethouders, juli 1906 - maart 1908.) 

A.A.M. 
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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Baiije van Utrecht (7) 

De boerderij ccHet Duitsche Huis 
Laag Nieuwkoop 30, na 1815 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

De 18de-eeuwse boerderij die we thans kennen als 
de Baron van Nagell Hoeve (zie Afbeelding 1), 
was - zoals ik eerder in dit tijdschrift beschreef - tot 
1815 eigendom van Annigje Hannisje van Vliet, 
weduwe van Jan Boerefijn. Na haar overlijden 
kwam de hofstede in handen van Louis Verheul, 
wonende te Gerverskop, Gemeente Harmeien, voor 
de prijs van ƒ 1600,-. In 1817 verkocht Louis Ver
heul de boerderij aan de op 17 april 1792 in 
Breukelen-Nijenrode geboren A.Jzn. van Kooten. 
Daarna bleef de naam Van Kooten meer dan een 
eeuw met de boerderij verbonden. 

Het koopcontract, gepasseerd op 12 juni 1817, 
luidt als volgt: 

EXPEDITIE 

Voor Mr. Jacobus Bredius, Openbaar Notaris, residerende te 
Woerden, en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede 
ondergetekende getuigen Compareerde Louis Verheul, Bouw
man, wonende in Gerverskop, Gemeente van Harmeien. 
Dewelke bij deze tegenwoordige Acte heeft verkocht, afgestaan 
en overgedragen, onder vrijwaring van alle Stoornissen, Evic
tion, Substitutiën, Hypotheken, en andere Verhinderingen hoe 
ook genaamd aan 
Antonie Jacobusse van Koten, Bouwman in Laagnieuwkoop, 
Gemeente van Breukelen, woonachtig, alhier tegenwoordig, en 
accepterende koper, voor hem zelve, zijne Erfgenamen en 
Regtverkrijgende. 
I e Den Opstal van een huis, twee bergen en twee schuren, ge
tekend numero 3, staande onder Laagnieuwkoop, Gemeente 
van Breukelen, strekkende van den dijk, tot aan het weiland, 
belend aan beide zijden, het Land van het Duitschenhuis. 
2e Acht morgen Land, leggende gemeender voor met het Land 
van gemelden Duitschenhuis, strekkende van de Dijksloot, van 
de Lage Haar, tot over de Portengensche Landscheiding, belend 
aan de eene zijde Adrianus Veldhuizen, en aan de andere Rijk 
Masop. 

Of zoodanig dezelve goederen, aldaar zijn strekkende en gele
gen, zonder iets daarvan uit te zonderen, noch af te houden, 
verklarende den koper, alles wel te kennen, daarmede te vreden 
te zijn en geene nadere beschrijving daarvan te begeren. 
Ten einde den Comparant koper daarmede te doen handelen, 
als met goederen aan hem in volkomen eigendom toebehoren
de, en daarvan het genot te doen hebben, voor zooveel de Lan
derijen aangaat te rekenen van den eersten January dezes Jaars, 

Eenduizend acht honderd zeventien, en der huizinge en verdere 
betimmeringen met den Eersten Mei laatstleden. 
De voorschreve goederen behoren aan den Verkoper, als daar
aan den eigendom verkregen hebbende, voor eenige gedeeltens, 
bij Acte van Transport gepasseerd voor den ondergetekenden 
Notaris Mr. Jacobus Bredius, den vijftienden Maart, des gepas-
seerden Jaars, Een duizend achthonderd zestien, behoorlijk ge
registreerd den negentienden daaraan volgende, en voor het 
resterende gedeelte bij Acte van Transport gepasseerd, voor 
den ondergetekenden Notaris Mr. Jacobus Bredius, den tienden 
Juny des gepasseerden Jaars .Eenduizend achthonderd zestien, 
behoorlijk ten zelve dage geregistreerd. 

Deze verkoping geschiedt onder de navolgende Conditien, 
Clausulen en voorwaarden, tot welker vervulling en nakoming, 
den Comparant koper, zich verbindt te weten. 
Artikel 1. Om te voldoen, de regten en kosten, waartoe dit con
tract aanleiding zal mogen geven. 
Artikel 2. Om te voldoen de grond- en alle andere Lasten, 
geene daarvan uitgezonderd, hoedanig die ook zouden mogen 
worden genaamd, waarmede de voorschreve goederen be
zwaard zouden mogen zijn, te rekenen van den eersten January 
dezes Jaars Eenduizend achthonderd zeventien. 
Artikel 3. Om te gedogen de lijdende Servituten, zichtbare of 
verborgene, welke op de voorschreve goederen mogten zijn be
rustende behoudens aan den Koper om zich daartegen te ver
zetten, ende heerschende ten zijnen voordeele te doen gelden, 
alles te zijnen bate en schade. 

Deze Verkoping geschiedt bovendien voor de somma van 
Een duizend zeven honderd Gulden, welke de Verkoper er-
kendt bereids uit handen van den koper te hebben ontvangen, 
en daarvoor te Quittteren, bij deze zonder eenige reserve. 

Enz., enz. 

Opmerkelijk is dat Van Kooten in het contract 
wordt aangeduid als bouwman (- akkerbouwer) in 
Laag-Nieuwkoop, Gemeente Breukelen. In 1812, 
dus ten tijde van de inlijving van Nederland bij het 
Frankrijk van keizer Napoleon, was Laag-Nieuw
koop een van de verscheidene gebieden die onder
gebracht waren in een grote Gemeente Breukelen. 
Maar in 1815, toen de nationale onafhankelijkheid 
alweer een paar jaar was hersteld, viel die Gemeen
te Breukelen uiteen. In dat jaar werd een Gemeente 
Laag-Nieuwkoop gevormd, bestaande uit Laag-
Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoe ven bij Kortrijk, 
Zuideinde van Portengen en Loefsgerecht van Ru-
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Afb. 1. De hofstede "Het Duitsche Huis" (foto H. van Walden/een, 1998, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

wiel (gelegen onder De Haar). Het adres van Van 
Kooten was dus duidelijk ontleend aan inmiddels 
verouderde informatie. 

Anthonie van Kooten trouwde met de ongeveer 
vijf jaar jongere Catharina de Jong, geboren in Vin
keveen. Zij kregen drie zonen en twee dochters. De 
boerderij stond toen bij het gemeentebestuur ge
noteerd als Laag-Nieuwkoop nr. 73. Drie en dertig 
jaren was Anthonie van Kooten eigenaar en bewo
ner van de boerderij geweest, toen hij deze verkocht 
aan de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van 
Utrecht voor een bedrag van ƒ 5500,-. 

De verkoop vond plaats op 27 februari 1851, ten 
kantore van de Utrechtse notaris Gerardus Hendri-
kus Stevens. Naast de notaris en Van Kooten was 
namens de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) aan
wezig de Rentmeester-Generaal de heer mr. Pieter 
VerLoren van Themaat. De RDO kwam door deze 
koop in het bezit van, zoals in de akte staat om
schreven: "Eene Bouwmanswoning, gemerkt nom
mer 3, met erf en grond, benevens twee schuren 
en twee bergen, groot vier en dertig roeden tachtig 

ellen, staande en gelegen onder Laagnieuwkoop, 
kadaster Sectie A Nummers" (volgen 45 nummers 
met omschrijving van in totaal 37 bunder 79 roeden 
63 ellen land), etc. etc. 

Van Kooten als pachter 
Anthonie van Kooten was op dat moment al 

sinds 1 januari 1828 pachter van 28 bunders (= hec
taren), 50 roeden (= aren), 52 ellen (= centiaren) 
wei- en hooiland te Laag-Nieuwkoop. Deze grond, 
die ook eigendom was van de RDO, grensde waar
schijnlijk aan de verkochte boerderij of lag in de 
onmiddellijke nabijheid ervan. Deze pacht werd ver
lengd in 1834, 1840 en 1846, waarbij het gepachte 
oppervlak een beetje kon wisselen in grootte. 

Na de aankoop door de RDO in 1851 moet een 
zekere herverdeling van de verpachte oppervlakten 
zijn doorgevoerd. In een nieuwe pachtovereen
komst, ingaande 1 januari 1851, voor de periode 
van zes aaneenvolgende jaren, staat beschreven dat 
Van Kooten pachtte: "Eene hofstede bestaande in 
eene bouwmanswoning, gemerkt Nommer 3, twee 
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Schuren, twee bergen, erf en grond, bouw- wei-
hooi- bosch boomgaard en tuinland, weg en water, 
te zamen groot vier en dertig bunders, een en dertig 
roeden, drie en vijftig ellen, staande en gelegen in 
de gemeente Laagnieuwkoop, bij het kadaster be
kend in Sectie A onder de nommers 522 à 531, 533 
à 542, 542a, 543 à 553, 555 à 564, 567 à 581, 1072 
à 1075." 

Van Kooten ging ƒ 800,- aan pachtpenningen 
per jaar betalen, alsmede een aantal op het land of 
de overeenkomst drukkende lasten. Die ƒ 800,- was 
een verdubbeling ten opzichte van het vorige con
tract. Hij moest die pachtpenningen persoonlijk in 
Utrecht komen brengen. Er staat dat de "huurder 
zich verpligt te betalen, ten woonhuize of kantore 
van den Rentmeester Generaal van voornoemde 
orde in der tijd, binnen Utrecht, in twee gelijke ter
mijnen jaarlijks, waarvan de eerste verschijnen zal 
den eersten Julij dezes jaars, de tweede den vijf en 
twintigsten december daaraanvolgende en zoo ver
volgens in ieder jaar, tot aan het eindigen dezer 
huur, alles in grove zilveren nederlandsche geld-
speciên" enz. enz. 

Deze pachtovereenkomst werd in 1857 voor zes 
volgende jaren tot het jaar 1864 verlengd met ge
lijkblijvende pachtsom en ook overigens zonder be
langrijke wijzigingen. Ingaande 1 januari 1864 
droeg Anthonie van Kooten de pacht over aan zijn 
meerderjarige ongehuwde kinderen, Gerrit (roep
naam Geert; geboren in Laag-Nieuwkoop op 10 fe
bruari 1840) en Geertruida (roepnaam Truijtje, later 
Geertrui; geboren in Laag-Nieuwkoop op 18 juni 
1837), "beide wonende in de natemeldene hofste
de". Zij gingen drie jaar ƒ 1350,- en daarna drie jaar 
ƒ 1400,- betalen. Uit de pachtovereenkomst voor de 
periode 1870 - 1876 blijkt dat Geert van Kooten in
middels was getrouwd met Willemijntje Versteegh. 
Deze overeenkomst werd opgemaakt te Utrecht 
door notaris Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer, 
kantoor houdende "aan de Nieuwenkamp, Wijk A, 
nommer 1180". Namens de RDO was aanwezig 
hun Rentmeester-Generaal mr. Frans Julius Johan 
Baron van Heemstra, wonende op den huize "ter 
Leede" onder Sassenheim. De pachtsom werd ver
hoogd naar ƒ 1400,- voor de eerste drie huurjaren 
en ƒ 1500,- voor de laatste drie huurjaren. 

Pachters en hun verplichtingen 
Pachters hadden ook verplichtingen. De contrac

ten legden die meestal uitvoerig, soms wat bondiger 
vast. Zo las ik in de pachtovereenkomst van 1881 
de navolgende interessante bepaling, waarmee de 
pachter rekening diende te houden: 

"De huurder moet gedurende de huurtijd voorzien zijn van 
genoegzaam haaf en vee, paarden enz., en wel minstens vol
doende voor de huurprijs van één jaar; hij is alzoo verpligt de 
weilanden behoorlijk met hoornvee en niet meer dan met zijn 
voor het gebruik noodige paarden te beweiden, terwijl het af-
hoeden met schapen verboden is. Het hooiland mag maar één 
maal per jaar worden gehooid. Ook is hij verplicht 's winters 
minstens 28 stuks hoornvee en 2 paarden op te stallen en uit te 
voederen tot 15 April. Voor elk ontbrekend stuk vee kan de 
verhuurder voor ƒ 50,- mest ten koste van den huurder laten 
aankoopen en verwerken." 

Aanleg spoorlijn Harmeien - Breukelen 
In 1868 kwamen de plannen ter tafel voor de 

aanleg van de spoorlijn Harmeien - Breukelen. Op 
30 mei van dat jaar vond in Utrecht de onderteke
ning plaats van de koopakte (no. 11) tussen de Ne
derlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij (NRM) 
en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. 
De RDO verkocht aan de NRM voor de aanleg van 
het spoorwegtracé in totaal 59 roeden en 4 ellen 
grond (zie Afbeelding 2). Het betrof gedeelten van 
de kadastrale nummers Sectie A nrs. 531, 533, 
1072, 1073, 534, 535 en 545, alsmede het hele per
ceel 542 (erf). 

Tijdens deze onderhandelingen over de aanleg 
van de spoorlijn waren de kinderen van Anthonie 
van Kooten, Geert en Geertruida, pachters. In de 
onderhandelingen met de NRM was namens de 
RDO aanwezig mr. Frans Julius Johan Baron van 
Heemstra, Rentmeester-Generaal van de RDO Ba
lije van Utrecht, in de "hoedanigheid van specialen 
gemagtigde van Ie den HoogWelGeboren Heer 
Willem Anne Baron Schimmelpenninck van der 
Oije, wonende te Voorst, 2e den HoogGeboren 
Heer Jan Derk Graaf van Rechteren van Ahnem, 
wonende te 's-Gravenhage, en 3e den Hoogwelge
boren Heer Jan Arent Baron van Ittersum, wonende 
te Hardenberg, allen Commandeuren van en uit
makende de finantiè'le Commissie der voormelde 
Orde". 

Vastgesteld werd dat aan de RDO een bedrag 
van ƒ 837,35 moest worden betaald voor de ont
eigende grond. Tevens ontving de RDO van de 
NRM nog een schadeloosstelling van ƒ 1050,19 
wegens o.a. waardevermindering van hun overblij
vende bezit. In 1869 werd de spoorlijn aangelegd. 

Pachters 1864-1937 
Geert van Kooten trouwde met Wilhelmina 

(Willemijntje) Versteegh, die op 20 juli 1847 in 
Westbroek was geboren, maar vóór haar huwelijk 
ingeschreven stond in de Gemeente Ruwiel. Zij kre
gen drie zonen en drie dochters. Wilhelmina stierf, 
51 jaar oud, op 9 juni 1899. 
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K W I T A N T I E 
YOOS DE 

BEDONGEN S C H A D E L O O S S T E L L I N G . 

s. De ondergeteekende «• 7( //ans , &«*,./,*/£/>-, ïrfrth /*£» /Y/rs»^ --' 

' s " '" ' " /. / ^ , . . . ^s/ 'S/? . /S... Ssïtd / 

verklaart te hebben ontvangen van de Nederlandsche Khiju-Spoonves-Maiitscliappij, 

,/f ' ^/^ ^ ^ ^ Z  
""" A —7 —^-en zulks tot voldoening van het bedrag, hetgeen door hem bij den verkoop van 

//>/<? //?«- yYrtZsJiS.&'i •*.*&*.•* f;'S/V S / . f' f > 

" ' { f? - J 7 , 
gelegen onder de Gemeente \- /?.s?&/j. t-Zs//.' A. e û/l 
Kadastraal Sectie t/f/ K<Joâ/ /ß3S , /C?2,/f?« 

>f^óV, 'ft/f i A *?£/& //?* frsrs/s -ra- sz../i„ <-// 

/'/ 

K jCtié.Y/S'ù. é'}^ , K Wa/y"c #<#>*- <//r/"/<i/~ , volgens overeenkomst 

d.d. / / c/Auf ( /f/6 G boven den koopprijs is bedongen ter 

vergoeding van de waardevermindering, welker-in zijne overige eigendommen 

lijdt, van de lasten waaraan 4**f zich bij dien verkoop heeft onderworpen en 

van de schadeloosstellingen die 4*^- daarbij jegens derde belanghebbenden 

heeft op -zich genomen. 

Waarvoor kwitantie 

/t/râ&^Y den J/> ( /{j_te~. 186/. 

# / ^ . „ (/nz/#'/"J y~///. 7' /'S?* '^'L/Yf't •i/Zs*—.. 

Afb. 2. Kwitantie d.d. 30 mei 1868 voor de schadeloosstelling door de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij 
voor de onteigende grond van de Duitsche Orde bij de aanleg van de spoorlijn Harmeien - Breukelen. 
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Op 10 april 1907, in de pachtperiode 1905 -
1911, overleed de pachter Geert van Kooten en ging 
de pacht over op zijn twee jongste kinderen, Adria-
nus (roepnaam Arie) en Aaltje. Zij waren tweelin
gen, geboren op 12 februari 1883. De pacht werd 
hun geheel op dezelfde voorwaarden verleend. In 
februari 1909 deed Aaltje afstand van haar deel in 
de pacht van de hofstede. Arie was daarna de enige 
pachter. De pachtsom was inmiddels verhoogd tot 
ƒ 1650,-. 

Arie van Kooten bleef pachter tot zijn dood in 
1936. In de volgende pachtovereenkomst (no. 20), 
die alleen gold voor het jaar 1937, stond de pacht 
voor ƒ 1700,- op naam van zijn weduwe, Elisabeth-
Maria Kemp. 

Diverse verbouwingen van de boerderij 
In 1889 vond de eerste verbouwing (of eigenlijk 

een gedeeltelijke vernieuwing) en verlenging van 
de hofstede plaats, waarbij de RDO de opdrachtge
ver was; Geert van Kooten was toen pachter. De 
kosten waren geraamd op ƒ 4900,-. Na een aanbe
steding op 28 januari 1888 werd de uitvoering van 
het werk gegund aan aannemer Anthonie van Soest 
uit Kockengen, die als laagste had ingeschreven 
voor ƒ 5175,-. Andere inschrijvers waren, in volgor
de van laag naar hoog van hun inschrijvingsbedrag: 
Anthonie van Soest (Kockengen), Pieter Berghoef 
(Kockengen), Engelbertus van Benthem (Jutphaas), 
M.B. Krommenhoek (Harmeien), Dirk Barneveld 
(Vreeswijk), Nicolaas Engelbert Gerwig (Breuke-
len) en Gins Hubertus van den Wilt (Breukelen). 
Op de bouwtekening van de boerderij staat in de 
bestaande toestand een kaaskamer aangegeven, 
waaruit blijkt dat daar toen al geruime tijd werd 
"gekaasd". 

In 1925 vond er een tweede verbouwing plaats, 
ditmaal van het voorhuis. Op 3 juli 1925 schreef de 
architect J.C. Wentink, Onder-Rentmeester van de 
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, in 
een brief aan B&W van de Gemeente Laag-Nieuw-
koop, dat de Duitsche Orde het voornemen had het 
woonhuis van de hofstede "Het Duitsche Huis", be
woond door G. van Kooten (moet zijn A. van 
Kooten), kadastraal bekend Gemeente Laag-Nieuw-
koop, Sectie G nr. 1286 (moet zijn Sectie A m. 
1350) af te breken en weer op te bouwen. 

Bij schrijven van 20 juli 1925 verleenden B&W 
toestemming voor deze bouwplannen. In een korte 
werkomschrijving, behorende bij de vergunning
aanvraag, uit begin juli 1925, valt te lezen dat toen 
onder andere twee bedsteden werden verplaatst van 

Afb. 3. Situatiekaartje van de omgeving van de hofstede. 

beneden naar twee zolderkamertjes en de muren, 
vloeren, kasten e.d. werden gemoderniseerd. 

Jan van Eek als pachter 
In de pachtovereenkomst (no. 21) voor het jaar 

1938 kwam er een nieuwe pachter: Jan van Eek, 
wonende te Kockengen. Deze pachtte een hofstede 
bestaande uit woonhuis met veeschuur, zomerhuis 
met schuur, een schuur, hooiberg, wei- en hooiland 
en boomgaard, kadastraal bekend gemeente Laag-
Nieuwkoop, Sectie A etc. etc, te samen groot 33 
hectare, 70 are en 65 centiare en bekend onder de 
naam hofstede "Het Duitsche Huis" thans "Baron 
van Nagell-Hoeve", Wijk B96 te Kockengen. Dit 
laatste is vrijwel zeker een abuis, aangezien Laag-
Nieuwkoop in 1938 nog geen deel was van Kock
engen. (Misschien ontstond die vergissing doordat 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop van hetzelfde ge-
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meentehuis gebruik maakten, dat in Kockengen 
stond.) Pachtpenningen: ƒ2100,- per jaar, te vol
doen in twee termijnen. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog vond 
een derde verbouwing plaats. Op 9 juli 1941 deed 
de architect-opzichter van de RDO Balije van 
Utrecht, de heer A. van den Bovenkamp uit De 
Meem, namens de Rentmeester-Generaal een schrif
telijk verzoek aan B&W van de Gemeente Laag-
Nieuwkoop om vergunning te verlenen voor het 
bouwen van een stoep- en wringhuis aan en in de 
boerderij. De bouwkosten werden geraamd op ca. 
ƒ 2500,-. De ingediende bouwaanvraag werd door 
B&W ter goedkeuring doorgezonden naar de Al
gemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en 
voor de Bouwnijverheid in 's-Gravenhage. In een 
brief gedateerd 26 augustus 1941 kwam de vergun
ning uit Den Haag, met de toewijzing, tot omschre
ven maximale hoeveelheden want in de oorlog was 
alles 'op de bon', van de benodigde bouwmateria
len voor het werk. 

De laatste bekende bouwactiviteit was in 1966. 
Toen werd aan de bestaande veestal een nieuwe 
woning gebouwd. Dit werk werd uitgevoerd onder 
verantwoording van het architectenbureau L.C. van 
den Bovenkamp en M. van Guilik uit Holten en 
Eist. De totale kosten voor deze nieuwbouw be
droegen ƒ 54 000,-. 

De huidige situatie 
De hofstede "Het Duitsche Huis" oftewel de 

"Baron van Nagell-Hoeve", nog steeds eigendom 
van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht, heeft sinds 1938 tot op de dag van vandaag 
een Jan van Eek als pachter. In 1942 werd Laag-
Nieuwkoop deel van de Gemeente Kockengen. Per 
1 januari 1989 ging deze laatste geheel op in een 
nieuwe Gemeente Breukelen. De hofstede is anno 

Landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche 
Orde Balije van Utrecht (1918 -1936) Anne Wil
lem Jacob Joost baron van Nagell, naar wie de 
boerderij "Het Duitsche Huis" in Laag-Nieuwkoop 
in 1937 is genoemd, werd geboren in Lochern op 
25 december 1851, als oudste zoon van Mr. Justi-
nus Egbert Hendrik baron van Nagell, heer van de 
beide Ampsen (1825 -1901) en Sophia barones 
Schimmelpenninck van der Oye (1826 -1897). Hij 
was 1e luitenant der rijdende artillerie, burge
meester van Barneveld, lid van Provinciale Staten 
van Gelderland, kamerheer van koning Willem III 
en kamerheer in buitengewone dienst van konin
gin Wilhelmina. Op 14 augustus 1879 huwde hij te 
Barneveld Johanna Magdalena Cornelia barones 
van Zuylen van Nieveit. Zij kregen twee dochters 
en een zoon. A.W.J.J. baron van Nagell overleed 
te Velp op 24 september 1936. Hij werd herdacht 
in de buitengewone vergadering van het kapittel 
der orde op 12 januari 1937. 

2000 het laatste agrarische bezit van de RDO in de 
Gemeente Breukelen. 
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J.G. Bokma, 1999. De begrafenis van Annigje Hannisje van 
Vliet, weduwe van Jan Boerefijn, Kockengen, 1815. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 3, 
blz. 123 en 124. 

Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, 
Nieuw Archief, inv. nr. 304. 

Bevolkingsregister Laag Nieuwkoop (Gemeentehuis te Breuke
len), deel 1845 - 1861, blad 5, deel 1862 - 1890, blad 62 en 
deel 1891 - 1925, blad 77. In het Overlijdensregister Kock
engen en Laag Nieuwkoop staat het overlijden van Gerrit 
(Geert) van Kooten niet geregistreerd. 

Nieuw Archief Gemeente Laag Nieuwkoop (Gemeentehuis te 
Breukelen), inv. nrs. 689 en 733. 

Notariële Archieven Zuid-Holland vóór 1843, standplaats 
Woerden (Streekarchief Rijnstreek te Woerden), ingang 
147, inv. nr. 8782 (Mr. J. Bredius 1817), daarin doe. 95. 

Nogmaals MICA 1936 
In ons tijdschrift jaargang 15, nr. 3, blz. 182, publiceerde ik een 
foto van een feestelijke bijeenkomst op de Nieuwstraat te Breu
kelen, met in het midden een groot spandoek "Mica 1936". 
Mijn vraag was: waarvoor stond Mica? 

Mw. L. Waterdrager was de eerste die me wist te vertellen 
dat het "Middenstandscampagne" betekende. De foto onder
steunde die verklaring. Links van het spandoek is een vlag te 
zien. Daarop staat bovenaan duidelijk "Middenstands" te lezen. 
Verder kijken met een vergrootglas leerde dat aan het onderein
de van de stil hangende vlag in spiegelbeeld "pagne" te lezen 

valt. De overige letters van "campagne" zijn niet te zien, omdat 
een deel van het woord in de vouw van de vlag verscholen zit. 

Mw. B. van Asselt-Voorneveld herkende de meisjes in het 
wit, rechtsonder op de foto, die een donker gekleurd bord om
hoog houden, waarop te ontcijferen valt: "Hier wordt weerge
geven Mica's jong ontluikend leven". Het meisje links is Ans 
van Santen, het meisje rechts mw. Van Asselt zelf, terwijl 
achter hen Carla Prikkel uit een eierdop kruipt. Deze groep 
behaalde de eerste prijs. 

Henk van Walderveen 
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De voormalige Gemeente Kockengen (2) 
B. Barelds 

Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Het eerste artikel onder deze titel1 eindigde met het 
inrichten, in 1877, van een nieuw gemeentehuis 
voor de Gemeenten Kockengen en Laag-Nieuwkoop 
in een voormalige pastorie.2 Ingevolge een raadsbe
sluit van 4 mei 1877 werden burgemeester en wet
houders van de Gemeente Kockengen gemachtigd 
dit pand te huren van de Hervormde Gemeente van 
Kockengen met ingang van 1 juni 1877 voor de tijd 
van 50 jaar. De huur zou dus eindigen op 31 mei 
1927. 

Verlenging huur van de oude pastorie 
Omdat het er naar uitzag, dat de gemeente voor 

die tijd niet over een ander onderkomen zou kunnen 
beschikken, zat er niets anders op dan met de ei
genaren overleg te voeren over verlenging van de 
huur. B&W verzochten dan ook aan de kerkvoog
den van de Hervormde Gemeente uiterlijk 15 maart 
1926 te laten weten of het betreffende perceel door 
de gemeente opnieuw zou kunnen worden inge
huurd en zo ja, tegen welke voorwaarden.3 

De kerkvoogden antwoordden, dat ze bereid wa
ren de huur met ingang van 1 juni 1927 met 10 jaar 
te verlengen tegen een jaarlijkse huurprijs van 
ƒ 450,-, tegen de bekende voorwaarden.4 Aldus 
werd besloten in de gemeenteraadsvergadering van 
26 augustus 1926. De kerkvoogdij werd hierover 
echter pas op 6 november officieel geïnformeerd.5 

Raadhuis van 1877 ondoelmatig in 1927 
De ruimte in dit oude gebouw was eigenlijk to

taal onvoldoende voor de eisen die in die tijd aan 
een gemeentehuis gesteld werden. Er kon slechts 
worden beschikt over twee kleine ondoelmatige 
kamers. Een daarvan was beschikbaar voor de se
cretarie en een voor raad-/trouwkamer. 

De archieven van de gemeenten Kockengen en 
Laag-Nieuwkoop werden bewaard op een daarvoor 
ingericht vertrek op de zolder. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht informeerden bij de gemeenten in de 
provincie naar de brandvrije berging van de archie
ven.6 B&W van Kockengen antwoordden, dat de ar
chiefbewaarplaats op de zolder uiteraard niet brand
vrij was.7 Omdat op de zolder nooit werd gestookt, 
werd het brandgevaar niet zo groot geacht, maar het 

was niet ondenkbeeldig. De bouw van een brand
vrije kluis, als archiefbewaarplaats, in een gehuurd 
pand vond men niet gerechtvaardigd (te duur). 

B&W spraken in 1929 de hoop uit over te kun
nen gaan tot de bouw van een nieuw gemeentehuis 
na verbetering van de financiële toestand van de ge
meente. De verre van ideale huisvesting zou dan 
eindelijk zijn opgeheven. De wens tot verbetering 
van de huisvesting kwam op dat moment voor het 
eerst ter sprake. Daar kwam nog bij dat naast de 
huurprijs van ƒ 450,- de kosten van onderhoud van 
de oude pastorie nogal opliepen; deze kwamen 
eveneens ten laste van de gemeente. 

Leeg schoolgebouw diende zich aan 
Op 1 mei 1934 werd de openbare lagere school 

in Kockengen opgeheven. Uit een schriftelijke me
morie aan de gemeenteraad d.d. 9 november 1934 
blijkt onder meer, dat het reeds jaren de bedoeling 
was dit schoolgebouw bij opheffing te bestemmen 
tot gemeentehuis.8 Het leegstaande gebouw, eigen
dom van de gemeente, diende zo spoedig mogelijk 
een bestemming te krijgen. En was het niet logi
scher een eigen gebouw na grondige verbouwing te 
gebruiken dan een ondoelmatig gebouw duur te hu
ren? 

B&W schreven verder aan de raad: "Veilig mag worden 
aangenomen, dat, ondanks de noodlijdendheid der gemeente, 
op deze wijze een oplossing van de jaren hangende kwestie is 
te krijgen, die niet alleen volkomen verantwoord, doch in het 
belang van de gemeente dringend geboden is", vooral als daar
bij werd gelet op de volgende ruimtebehoeften: 
(1) Arrestantenlokaal. Dat was ondergebracht in een afgescho
ten ruimte van de Hervormde kerk en voldeed aan geen enkel 
voorschrift. Huur plus onderhoud kwamen voor rekening van 
de Gemeente Kockengen. 
(2) Brandspuit-bergplaats. Ook voor de brandspuit was een 
onderkomen gehuurd van de Hervormde kerkvoogdij, evenals 
een bergplaats voor het materiaal, waaronder de slangen. Deze 
voldeed niet aan redelijke eisen. 
(3) Kluisinrichting. De gemeente is niet in het bezit van een 
kluis, zelfs niet voor de gemeenteontvanger en voor het op
bergen van de registers van de burgerlijke stand etc. 
(4) Archiefbergplaats. Het archief was toen opgeborgen in een 
moeilijk te bereiken en lastig ingericht zolderkamertje. 
(5) Secretarie, raad- en trouwzaal. In het schoolgebouw kan 
een doelmatige secretarie en een behoorlijke - zij het sobere -
raad- en trouwzaal worden ingericht, benevens een commissie-
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kamer, te gebruiken voor vergaderingen van burgemeester en 
wethouders, conferenties, zitdagen gemeenteontvanger, polder-
vergaderingen, etc. 

De kosten van deze voorgenomen verbouwing 
van het schoolgebouw werden geraamd op ƒ 8000,-, 
af te schrijven in 10 jaar. Inclusief rente werden de 
jaarlijkse kosten becijferd op ƒ 960,-. Daar tegen
over stonden lagere uitgaven voor huur en onder
houd, terwijl voorts werd gerekend op een gebruiks-
vergoeding van derden voor de commissiekamer. 
Gedurende de afschrijvingsperiode zou dit de ge
meente op een hogere uitgave komen te staan van 
ƒ 350,- per jaar.8 

Schoolgebouw bestemd tot gemeentehuis 
Bovenstaande punten bracht de voorzitter ter 

tafel in een geheime vergadering van de gemeente
raad, gehouden op vrijdag 9 november 1934.9 In 
deze vergadering hield ook de nieuwbenoemde se
cretaris, de heer J.C. Jongeneel, een pleidooi voor 
dit plan. De ruimte en de doelmatigheid van de se
cretarie en het archief waren zo primitief dat het 
zijns inziens niet mogelijk was in de administratie 
en het archief de vereiste verbeteringen aan te bren
gen. Hij kon dan ook geen verantwoordelijkheid 
daarvoor aanvaarden. 

Na heropening van deze vergadering10 werd het 
volgende besluit genomen: 

"De Raad der gemeente Kockengen; 
overwegende, dat het noodzakelijk is, dat in de reeds jaren han
gende gemeentehuiskwestie een einde komt; 
dat daarom naar een ander gebouw moet worden omgezien en 
de op 1 Mei j.l. opgeheven openbare lagere school na verbete
ring en inwendige verbouwing en het inrichten van arrestanten
lokalen, een bewaarplaats voor de brandspuit, een kluis, enz. 
een alleszins doelmatig gemeentehuis kan worden; 
gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 
9 November 1934; 

b e s l u i t : 

1. de voormalige openbare lagere school, staande in deze ge
meente, sectie B, nr. 1139, plaatselijk gemerkt nr. 137, te be
stemmen tot gemeentehuis; 
2. voor de verbouwing en inrichting een bedrag van ten hoogste 
ƒ 8.000,- beschikbaar te stellen; 
3. een geldleening aan te gaan van ten hoogste ƒ 8.000,- tegen 
een koers van 100% en een rente van ten hoogste 4 J/2% met 
een jaarlijksche aflossing, te beginnen in 1935, van tenminste 
Vlo der bouwkosten, onder voorwaarde, dat ten allen tijde tot 
algeheele aflossing kan worden overgegaan, rente en aflossing 
te voldoen uiterlijk 31 december van elk jaar uit de gewone en 
de aflossing zoo noodig uit de buitengewone inkomsten der ge
meente; 
4. de begroting 1934 overeenkomstig het bovenstaande te wij
zigen." 

Dit besluit werd op de dinsdag daaraanvolgend 
ter goedkeuring gezonden aan Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht.10 

Het college deelde voorts aan de kerkvoogdij 
van de Hervormde Gemeente mee,11 dat in de 

Afb. 1. In de oude gemeentesecretarie van Kockengen omstreeks 1916; v.l.n.r. mevrouw Platzier, de dienstbode, 
B. Calissendorf (burgemeester), J. Platzier (rijksveldwachter), J. van Binsbergen (gemeentesecretaris), J. W. Kapper 
(ambtenaar ter secretarie). (Uit Foto-archief voormalige Gemeente Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 
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raadsvergadering was besloten - behoudens hogere 
goedkeuring - het schoolgebouw te bestemmen tot 
gemeentehuis en verzocht toestemming om om
streeks 1 juli 1935 het in gebruik zijnde gemeente
huis te verlaten en vanaf die datum de betaling van 
de huur te beëindigen. 

In de raadsvergadering van donderdag 29 no
vember 1934 werd de begroting van de gemeente 
voor het jaar 1935 behandeld. De commissie van 
onderzoek der begroting bracht rapport uit en stelde 
voor een aantal bezuinigingen, tot een bedrag van 
ƒ 350,-, in de begroting aan te brengen, welk bedrag 
voldoende werd geacht ter dekking van de kosten 
van de voorgenomen verbouw van de oude school 
tot gemeentehuis.12 Met inachtneming van deze 
voorgestelde bezuinigingen werd de begroting vast
gesteld. 

Kosten werden te hoog beoordeeld 
In een geheime raadsvergadering van 18 maart 

1935 werd een brief van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht voorgelezen, waarin bezwaar werd gemaakt 
tegen het gevraagde bedrag van ƒ 8000,-.13 Het plan 
werd te kostbaar geacht, terwijl daaraan tevens ver
schillende bezwaren zouden kleven. Zo was bij de 
indeling van de gemeenteschool voor de gemeente
dienst niet voldoende rekening gehouden met de in 
het pand reeds bestaande ruimtelijke verdeling. 
Handhaving van de bestaande muren van de ver
schillende lokalen zou een niet onbelangrijke ver
eenvoudiging en een aanmerkelijke besparing kun
nen geven. Voorts was in het door het gemeentebe
stuur geraamde bedrag van ƒ 8000,- begrepen een 
bedrag van naar schatting ƒ 1000,- voor het aan
brengen van centrale verwarming. Onder de tijds
omstandigheden en gelet op de financiële positie 
van de gemeente diende een dergelijke voorziening 
achterwege te blijven. Geschat werd dat de kosten 
met inachtneming van het bovengenoemde via een 
gewijzigd plan konden worden teruggebracht tot 
ƒ 3000,-, welk bedrag dan in hoofdzaak benodigd 
zou zijn voor het restaureren van het in verval ge
raakte gebouw. 

Maar nog beter zou het zijn een apart raadzaaltje 
te bouwen in het oude gemeentehuis door de 
begane-grondse woonkamer van de veldwachter op 
te heffen en die tot raadzaal te verbouwen. 

Zoals bekend was het gebouwtje, waarvan de 
vertrekken deel uitmaken die toen als secretarie in 
gebruik waren, gehuurd van de kerkvoogdij. Links 
van de ingang in de voorgevel waren de lokalen van 
de secretarie gelegen, terwijl rechts daarvan de ge
hele ruimte voor ƒ 150,- per jaar was onderver

huurd aan de gemeenteveldwachter. De aan de 
voorzijde gelegen kamer (salon) ter grootte van on
geveer 5 x 4 meter zou volgens Gedeputeerde Sta
ten uitermate geschikt zijn voor raadzaaltje. Indien 
daarover zou kunnen worden beschikt, zou op de 
minst kostbare wijze voldoende ruimte voor de ge
meentedienst kunnen worden verkregen. Voor het 
inrichten en meubileren van dat vertrek, het laten 
opknappen van de overige lokalen en het inrichten 
van een w.c. zou - zoals door Gedeputeerde Staten 
aan de minister was medegedeeld - naar raming niet 
meer dan ƒ 700,- besteed hoeven worden. Indien 
onverhoopt niet over de kamer van de veldwach
terswoning kon worden beschikt, zou kunnen wor
den overwogen om de keuken in het gebouwtje weg 
te breken en in de tuin van het perceel een raadzaal
tje aan te bouwen. De kosten hiervan zouden ten 
hoogste ƒ2000,- bedragen. (In dit verband werd 
aangetekend, dat een van de andere vertrekken ook 
van een aanrecht en gootsteen was voorzien.) Se
rieuze pogingen zouden kunnen worden gedaan om 
deze aanbouw door de verhuurder, de kerkvoogdij, 
te laten uitvoeren. Een redelijke huurverhoging zou 
dan vastgesteld kunnen worden. Gesteld werd dat 
"in verband met de zorgelijke financiële toestand 
van Rijk en gemeenten, thans meer dan ooit die op
lossing dient te worden gekozen, welke bij een mi
nimum aan kosten, een maximum aan nuttig effect 
geeft".13 Men zat in de beruchte crisisperiode van 
de jaren 1930. 

Meningsverschil met de minister van Bin
nenlandse Zaken 

Blijkbaar had men in Den Haag wel oren naar 
een goedkopere huisvesting van het Kockengense 
gemeentebestuur. Alvorens een definitief oordeel uit 
te spreken, zou de minister echter gaarne de mening 
van het gemeentebestuur over de beschreven oplos
singen vernemen.13 

Na een lange discussie werd met algemene stem
men een door de secretaris voorgelezen concept-
antwoord goedgekeurd, waarin warm werd gepleit 
voor het al jaren beoogde doel het gemeentehuis te 
vestigen in de vroegere openbare school. Om aan de 
wensen van de minister zo veel mogelijk tegemoet 
te komen, werd de raming met ƒ 2000,- verlaagd en 
de kosten van het aldus versoberde plan gebracht op 
ƒ6000,-. Dit raadsbesluit werd per brief d.d. 18 
maart 1935 ter kennis gebracht van Gedeputeerde 
Staten, w 

In de hierop ontvangen reactie van de provincia
le griffie15 werden enkele vragen gesteld in verband 
met in genoemde brief voorkomende onduidelijk-
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heden en tegenstrijdigheden. Zo zou het zonder na
dere raming van kosten voor Gedeputeerde Staten 
niet mogelijk zijn om met bovengemelde vraagpun
ten voor ogen, de minister van Binnenlandse Zaken 
te adviseren, zodat de medewerking van de burge
meester werd ingeroepen niet alleen de reeds ge
vraagde splitsing van kosten van het laatste plan, 
maar ook de punten inzake het bouwen van een 
apart raadzaaltje e.d., volledig en duidelijk te ver
strekken en op te helderen. 

Het door de minister van Binnenlandse Zaken 
aan Gedeputeerde Staten gevraagde advies werd op 
28 mei 1935 verzonden.16 

Uit het antwoord van het ministerie van Binnen
landse Zaken aan Gedeputeerde Staten van Utrecht17 

komt het volgende citaat: 

"Uit den inhoud van Uw [. . .] schrijven blijkt, dat het ge
meentebestuur van Kockengen er niet in is geslaagd, de raming 
van kosten voor de huisvesting van de gemeentesecretarie in de 
voormalige openbare lagere school tot het in mijn schrijven 
d.d. 28 Februari 1935, No. 6205, Afd.B.B., vermelde bedrag ad 
± ƒ 3000,- terug te brengen. In verband daarmede en gelet op 
het feit, dat aan de inrichting van gemeld gebouw tot raadhuis 
verschillende bezwaren kleven [. . .], komt het mij voor dat 
een oplossing van het vraagstuk de secretarieruimte op andere 
wijze kan worden gevonden. 

Uit nader verkregen inlichtingen is mij gebleken, dat, be
houdens het schoolgebouw, de gemeente Kockengen nog eige
nares is van een bij de school gelegen woning van het voorma
lig schoolhoofd. Deze woning bevindt zich in goeden staat van 
onderhoud en is, na eenige verbouwing, zeer goed voor het 
beoogde doel te bestemmen. De beide suitekamers op den be-
ganen grond zijn, door wegbreking van den tusschenmuur, op 
eenvoudige wijze te combineeren tot ruimte voor de Secretarie 
terwijl de daarboven gelegen vertrekken op gelijke wijze zijn 
samen te voegen tot Raadzaal. De geringe verdiepinghoogte 
behoeft niet van overwegend bezwaar te worden geacht. De 
overige vertrekken zijn geschikt voor kamer van den Burge
meester, archieven, enz. 

Na verbouwing en inrichting als boven voorgesteld kan dit 
gebouwtje ruimschoots aan het doel beantwoorden. 

Veeleer nog dan bij het schoolgebouw is een bedrag ad 
ƒ 3000,- voor restauratie en inrichting van deze woning te 
rechtvaardigen. 

Bovenbedoelde woning is verhuurd aan een sigarenfabri-
kant die, - naar mij wordt medegedeeld -, overweegt het 
schoolgebouw voor fabriek te huren of te koopen. Het zou dan 
in het voornemen liggen öf een deel van de school tot woning 
in te richten öf op de bij den school behoorende grond een 
eigen woning te doen bouwen. 

In verband met het vorenstaande achten mijn ambtgenoot 
van Financiën en ik de volgende oplossing de meest ge-
wenschte. 

Het gemeentebestuur dient te trachten het schoolgebouw in 
den staat, waarin het thans verkeert, te verkoopen. 

De voormalige onderwijzerswoning wordt tot raadhuis in
gericht, terwijl de kosten van restauratie en inrichting dezer 
woning kunnen worden bestreden door een bedrag van ten 

hoogste ƒ 3000,- beschikbaar te stellen uit de van de verkoop 
der school verkregen middelen. 

Indien aan het hier voren omschreven plan uitvoering wordt 
gegeven, zal evenwel nog een voorziening moeten worden ge
troffen in de behoefte van een arrestantenlokaal en een brand
spuitbergplaats. Hiervoor zal door het gemeentebestuur nog een 
zoo goedkoop mogelijke oplossing moeten worden gevonden. 
Een voorstel daaromtrent zal ik gaarne, vergezeld van een ge
specificeerde raming van kosten, door bemiddeling van uw 
College ontvangen." 

Tenslotte werd aan Gedeputeerde Staten verzocht 
het gemeentebestuur van Kockengen van het voren
staande in kennis te stellen. Gedeputeerde Staten 
voldeden aan dit verzoek van de minister18. 

In de vergadering van 30 september 1935 werd 
de brief van Gedeputeerde Staten ter kennis van de 
gemeenteraad gebracht, die besloot tot aanhouding 
van een reactie op die brief. 

Het college van B&W besprak op 19 november 
1935 de raadsagenda voor 21 november. Het oor
deel over de brief van Gedeputeerde Staten werd 
door hen aan de raad overgelaten. De beide wethou
ders voelden het meest voor de school, de burge
meester voor de onderwijzerswoning. Aan de raad 
werd voorgelegd te overwegen een onderhoud met 
Gedeputeerde Staten aan te vragen. 

In de raadsvergadering van 21 november 1935 
besloot de raad naar aanleiding van de brief van Ge
deputeerde Staten vast te blijven houden aan het ge
nomen besluit de voormalige openbare school te 
bestemmen tot gemeentehuis. Een onderhoud met 
Gedeputeerde Staten werd wenselijk geacht en door 
B&W aangevraagd.19 

Dit verzoek werd door Gedeputeerde Staten 
ingewilligd, en wel op maandag 9 december te 
2 uur ten gouvemementshuize, Achter St.-Pieter te 
Utrechte" 

Raad koos toch voor het schoolgebouw 
B&W deden in de raadsvergadering van 16 de

cember 1935 verslag van deze bespreking. De notu
len van die vergadering21 vermelden daarover: 

"Ged. Staten zeggen, dat de acties van B&W zelf moeten 
uitgaan. Wel is geadviseerd een poging te doen het gebouw te 
verkoopen om sterker tegenover de Minister te staan, om tot 
het beoogde doel te geraken. De heer Nap is absoluut tegen 
verkoop van gemeente-eigendommen. Bovendien vreest hij, dat 
er ondergronds gewerkt wordt om weer een openbare school te 
krijgen." 

Na discussie werd het voorstel de school te ver
kopen verworpen. Tegen het voorstel stemden de 
heren K. Nap, H. Hamerslag, W. van Schaik en C. 
Rampen. 
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Afb. 2. In de oude secretarie omstreeks 1935, v.l.n.r. B. Calissendorf (burgemeester), J.C. Jongeneel (secretaris), J. 
Blonk (gemeenteveldwachter), G. Brunt (ontvanger), G.J. Hoest (ambtenaar ter secretarie). (Uit Foto-archief voormalige 
Gemeente Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 

In deze vergadering werd tevens besloten de 
schoolwoning, plaatselijk gemerkt dorp nr. 138, te 
verhuren aan de heer W. Vermeulen. Met betrek
king tot laatstbedoeld besluit schreven Gedeputeer
de Staten aan B&W, dat de minister van Binnen
landse Zaken, alvorens terzake een beslissing te 
nemen, alsnog gaarne nader en uitvoerig wenst te 
worden ingelicht.22 De brief gaat als volgt verder: 

"Zijne Excellentie verwijst n.l. naar den brief van 6 Augus
tus 1935, nr. 22387, Afdeeling B.B., waarbij in overweging 
werd gegeven de voormalige onderwijzers woning tot raadhuis 
in te richten, welken brief bij ons schrijven van 20 Augustus 
1935, nr. 3133/2363, in afschrift aan Uw College werd toege
zonden, en vraagt ons het volgende: 

Gaarne zal ik dan ook vernemen of thans voor goed van 
den bouw wordt afgezien, dan wel of deze wordt uitgesteld tot
dat de gemeente geen steun meer uit 's Rijks kas - in welken 
vorm ook - zal behoeven èn de schuldpositie zich zal hebben 
verbeterd óf alsnog het bovenbedoelde goedkoopere plan wordt 
uitgevoerd. Mocht men tot het laatste overgaan, dan zou ik 
gaarne vernemen voor welken tijd men de onderwijzerswoning 
nog denkt te verhuren. 

Hoewel uit het verhuringsbesluit blijkt, dat beide partijen 
tusschentijds het recht hebben de huur te doen beëindigen na 

een opzeggingstermijn van ten hoogste drie maanden, komt het 
ons voor, dat de Minister tevens wenscht te worden ingelicht 
omtrent den stand van zaken ten aanzien van het gemeente
huis." 

Deze brief van Gedeputeerde Staten werd be
sproken in de vergadering van B&W van 25 februa
ri 1936. De huurder bleek in staat van faillissement 
te verkeren. In verband hiermee bespraken wethou
der J. van Binsbergen en de secretaris een en ander 
met de heer Vermeulen. De brief van Gedeputeerde 
Staten kon pas na dit onderhoud beantwoord wor
den. 

Het antwoord van het college op genoemde brief 
is vervat in de brief aan de minister van Binnen
landse Zaken van 16 maart 1936.23 Uit die brief 
blijkt, dat vanwege het faillissement van de sigaren-
fabrikant W. Vermeulen niets kon komen van huren 
of kopen van het schoolgebouw om dat in te richten 
tot fabriek, evenmin als van zijn plan om een deel 
van de school in te richten tot woning of op het 
voormalig schoolplein een woning te laten bouwen. 
De raad bleef bij zijn besluit de voormalige school 
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te bestemmen tot gemeentehuis, omdat slechts deze 
oplossing in het belang van de gemeente werd ge
acht. Verbouwen van de "zonlooze en vochtige 
schoolwoning" tot gemeentehuis zou meer pro
blemen opleveren dan op het eerste gezicht leek. 
Bovendien leverde deze woning de gemeente een 
huur op van ƒ 4,- per week. Voorts schreven B&W: 
"Ten einde tot een bevredigende oplossing te kun
nen komen en de gemeentefinancièn niet te belas
ten, vooral nu de gemeentebegrooting 1936 zonder 
een noodlijdendheidsbijdrage is sluitend gemaakt 
kunnen worden, is thans besloten te trachten met 
behulp van het Werkfonds, den verbouw en inrich
ting der school tot een sober gemeentehuis mogelijk 
te maken." 

De brief aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken is op 16 maart 1936 in duplo gezonden aan 
Gedeputeerde Staten - mede naar aanleiding van de 
bespreking op 9 december - met het verzoek een ex
emplaar aan het ministerie te zenden.23 

In de vergadering van B&W op 8 april 1936 
werd besloten aan de raad voor te stellen op een 
verzoek van W. Vermeulen goedgunstig te beschik

ken en de huur van de woning te verlagen van ƒ4,-
tot ƒ 3,50 per week. 

Verbouwingskosten 
Bij brief van 16 maart 1936 verzochten B&W 

aan het bestuur van het Werkfonds te 's-Gravenha-
ge om medewerking en beschikbaarstelling van een 
bedrag van ƒ 6000,- voor de verbouw van de opge
heven openbare lagere school tot gemeentehuis.24 

Het "Werkfonds 1934" zond bij brief van 16 
april 1936 een aantal staten voor werkloosheids
cijfers. Tevens werd gevraagd de afmetingen in 
meters op te geven van het vertrek dat voor secreta
rie en van het vertrek dat voor burgemeesterskamer 
en tevens raadzaal dienst deed. Gevraagd werd of 
behalve deze twee vertrekken en een toilet het ge
meentehuis nog andere lokaliteiten of vertrekken tot 
zijn beschikking had.25 

In verband met deze brief van het Werkfonds 
werden aan de gemeente-opzichter nadere gegevens 
gevraagd, onder meer met betrekking tot de kosten. 

Volgens de raming op 25 april 1936 van de 
gemeente-opzichter H. Hamerslag2^ zou benodigd 

Afb. 3. Gemeenteraad van Kockengen en het personeel van het gemeentehuis in 1924, gefotografeerd voor het huis van 
J. van Binsbergen in de baan. Voorste rij v.l.n.r: D. de Zeeuw en Z. Zuidervaart (wethouders), J. van Binsbergen 
(gemeentesecretaris), B. Calissendon' (burgemeester), H. Brunt (gemeente-ontvanger). Achterste rij v.l.n.r.: J. Okker-
man, J. Oosterom, P. Plomp, A. Versteegh en J. van Halum (raadsleden), R. Koren (gemeente-ambtenaar). (Uit Foto
archief voormalige Gemeente Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 
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zijn voor breekwerk, betonwerk, muren ƒ 1410,-, 
voor binnenwerk ƒ 550,-, voor houtwerk enz. 
ƒ 1680,- en voor diversen, goten, verfwerk enz. 
ƒ 2390,-; in totaal ƒ 6030,-. 

B&W zonden in een uitvoerige brief d.d. 25 april 
1936 aan het Werkfonds27 de gevraagde gegevens: 
een situatie-tekening, een kostenberekening (zie 
hierboven), een statistiek staatje van de arbeidsbe
middeling te Kockengen, idem te Laag-Nieuwkoop, 
en een ingevulde vragenlijst. De beschikbare ruimte 
voor secretarie en politie van beide gemeenten was 
een 3 meter hoog lokaaltje van 5 x 4 meter. Hierin 
werkten dagelijks 4 of 5 personen; er was ook ruim
te voor het publiek, enkele kasten en een schoor
steen. Voorts een burgemeesterskamer, tevens raad-
en trouwzaal van beide gemeenten: een 3 meter 
hoog lokaaltje van 5 x 4 meter. Hierin bevonden 
zich nog een trap en een schoorsteen, alsmede enke
le kasten voor het bergen van materiaal. De archief
ruimte was een onpraktisch zolderkamertje zonder 
elektriciteit, verlichting en dergelijke. 

Bij brief d.d. 19 mei 1936 schreef het Werk
fonds28 aan de gemeente te hebben vernomen van 
ir. F.E.D. Enschede, hoofdingenieur-directeur van 
de provinciale waterstaat,2' dat de bij de school be
horende onderwijzerswoning door middel van een 
kleine verbouwing geschikt was te maken voor se
cretarie. 

Raad en minister nog steeds niet op één lijn 
Vermeldenswaard is nog dat de Commissaris 

van de Koningin, vergezeld van enige leden van het 
college van Gedeputeerde Staten, de griffier en de 
hoofdingenieur van de provinciale waterstaat op 
donderdag 16 april 1936 een bezoek bracht aan 
Kockengen. Dat dit bezoek in het teken van deze 
kwestie heeft gestaan, blijkt uit de beslissing van 
B&W (vergadering van 8 april 1936) om de voor
malige openbare lagere school wat schoon te maken 
en de kapotte ruiten te herstellen. Eventuele resulta
ten van dit bezoek heb ik niet kunnen achterhalen. 

In afwachting van de beslissing van de minister 
en het Werkfonds werd in het college van B&W 
van 3 februari 1937 onder meer besproken wat 
moest gebeuren met het gemeentehuis in de voor
malige pastorie als op 31 mei 1937 de huurtermijn 
zou aflopen. De burgemeester bleek voorstander 
van verlenging van de huur; de wethouders voelden 
meer voor het voorlopig alvast in orde maken van 
een gedeelte van de oude openbare lagere school in 
overleg met de heer J. van Lokhorst. 

In de raad van 11 maart 1937 werden in verband 

met het verstrijken van de huurtermijn na enige dis
cussie de volgende besluiten genomen: 

(1) Met ingang van 1 juni 1937 de twee beste lokalen van 
de vroegere openbare lagere school te gaan gebruiken als ge
meentehuis, nadat deze daarvoor zo doelmatig mogelijk in orde 
zijn gemaakt (de notulen van die vergadering vermelden: "alle 
leden stemmen hiervoor behalve de heer Van Eijk, die tijdelijk 
de huur van het tegenwoordige gemeentehuis zou willen ver
lengen"). 

(2) Op de plaats waar toen twee gymnastieklokalen ston
den, na afbraak daarvan, een nieuw gemeentehuis te bouwen, 
volgens een door architect J. van Lokhorst te Woerden, overge
legde schets en zodra het tijdstip daarvoor gunstig is. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht berichtten aan 
de gemeente,30 dat de minister van Binnenlandse 
Zaken geen aanleiding heeft kunnen vinden op zijn 
standpunt (schoolgebouw verkopen en onderwij
zerswoning verbouwen tot raadhuis), neergelegd in 
de brief d.d. 6 augustus 1935,17 terug te komen, en 
voorts dat het bestuur van het Werkfonds afwijzend 
op het subsidieverzoek, bedoeld in de brief van 16 
maart 1936, nr. 31, heeft beschikt. 

Het bleef spannend rond het toekomstige ge
meentehuis van Kockengen. Wordt vervolgd. 

Noten 

1 B. Barelds, 1999. De voormalige Gemeente Kockengen 
(1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, 
nr.3,blz. 116- 122. 

2 Nieuw Archief voormalige Gemeente Kockengen 
(Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 1708. Onderhandse 
akte van verhuur voor een periode van 50 jaar door de 
kerkvoogdij der Hervormde Gemeente aan de burgerlijke 
gemeente, van de voormalige pastorie der Hervormde Ge
meente, kadastraal bekend sectie B nrs. 238 en 239, die
nende tot nieuw gemeentehuis annex secretarie, 1877. 
Idem, inv. nr. 1711. Onderverhuur van een gedeelte aan 
de Gemeente Laag-Nieuwkoop als hun secretarie en raad
kamer, 1877. 

3 Nieuw Archief voormalige Gemeente Kockengen, inv. nr. 
506 (hierna afgekort NAGK 506). Daarin brief van B&W 
van Kockengen d.d. 15 februari 1926, no. D/2-676, aan 
kerkvoogden Herv. Gemeente. 

4 NAGK 506, brief van kerkvoogden Herv. Gemeente van 
Kockengen d.d. 2 april 1926, no. D/2-684, aan B&W. 

5 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 6 no
vember 1926, no. D/2-712, aan de Kerkvoogdij. Idem, 
overeenkomst brandvrije berging van gemeente-archieven 
d.d. 6 mei 1927 (einde huurtermijn 31 mei 1937). 

6 Rondschrijven van G.S. van Utrecht d.d. 19 februari 1929, 
3e afd., nr. 363 (aangehaald in de brief van 13 maart 
1929, genoemd in noot 7). 

7 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 13 maart 
1929, no. D/2-836, aan G.S. van Utrecht. 

8 NAGK 506, memorie van B&W aan de gemeenteraad van 
Kockengen d.d. 9 november 1934. 
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9 Nieuw Archief voormalige Gemeente Kockengen, inv. nr. 
8. Raadsnotulen 2 sept. 1913 - 21 dec. 1937. Daarin ge
heel achterin: Notulen van de geheime vergadering op 9 21 
november 1934. 

10 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 13 no- 22 
vember 1934, no. D-2-1105 aan G.S. van Utrecht. 

11 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 9 no
vember 1934 no. D-2-1104, aan kerkvoogdij. 23 

12 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen, no. D/2-
1106, aan G.S. van Utrecht. 

13 NAGK 506, brief d.d. 12 maart 1935, 3e afd., nr. 768/633, 24 
als begeleidend schrijven van de minister van Binnenland
se Zaken d.d. 28 februari 1935, afd. BB, nr. 6205, inzake 
verbouw gemeentehuis. 

14 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 18 maart 
1935, no. 47, aan G.S. van Utrecht. 25 

15 NAGK 506, brief van hoofd 3e afd. prov. griffie van 
Utrecht d.d. 1 mei 1935 aan de burgemeester van Koek- 26 
engen. 

16 Brief van de provincie d.d. 28 mei 1935, 3e afd., nr. 
1517/1273 (aangehaald in de brief van 6 augustus 1935, 27 
genoemd in noot 17). 

17 NAGK 506, brief van ministerie van Binnenlandse Zaken 28 
d.d. 6 augustus 1935, nr. 22387, afd. B.B., aan G.S. van 
Utrecht. 29 

18 NAGK 506, brief prov. bestuur van Utrecht d.d. 20 augus
tus 1935, 3e afd., nr. 3133/2363, aan B&W van Kock
engen. 30 

19 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 22 no
vember 1935, no. 138, aan G.S. van Utrecht. 

20 NAGK 506, brief van prov. bestuur van Utrecht d.d. 3 de

cember 1935, 3e afd., nr. 4318/3197 aan B&W van Kock
engen. 
NAGK 8. Notulen openbare vergadering van den raad der 
gemeente Kockengen op Maandag 16 Dec. 1935. 
NAGK 506, brief van prov. bestuur van Utrecht d.d. 11 
februari 1936, 3e afd., nr. 395/417 aan B&W van Kock
engen. 
NAGK 506. Daarin: brief van B&W van Kockengen d.d. 
16 maart 1936 nr. 31 aan minister van Binnenlandse Za
ken. Idem, brief van B&W, nr. 30, aan G.S. 
NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 16 maart 
1936, nr. 10, aan het Werkfonds. Het Werkfonds van 
1934 was ingesteld door de regering-Colijn om werkloze 
arbeiders een arbeidsplek te verschaffen, in het bijzonder 
door het laten uitvoeren van openbare werken. 
NAGK 506, brief van Werkfonds d.d. 16 april 1936, over 
plan 1350, aan gemeentesecretaris van Kockengen. 
NAGK 506, kostenberekening voor den verbouw der be
staande openbare lagere school in gemeentehuis der ge
meente Kockengen d.d. 25 april 1934. 
NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 25 april 
1936, nr. 39, aan het Werkfonds. 
NAGK 506, brief van Werkfonds d.d. 19 mei 1936 aan 
burgemeester B. Calissendorf van Kockengen. 
Naar deze hoofdingenieur-directeur (HID) is later de Ir. 
Enschedeweg genoemd, die langs de westelijke grens van 
de huidige Gemeente Breukelen loopt. 
NAGK 506, brief van prov. bestuur van Utrecht d.d. 9 
maart 1937, 3e afd., nr. 757/558, aan B&W van Kock
engen. 

Mike Mora overleden 

Op 10 juli 2000 overleed in zijn woonplaats New Plymouth, 
Nieuw-Zeeland, Cyril Michael Mora, bij ons beter bekend als 
Mike Mora. Hij werd 79 jaar oud. U hebt over hem kunnen 
lezen in ons tijdschrift, jaargang 5 (1990), nr. 2, blz. 66 - 68 en 
jaargangl5 (2000), nr. 3, blz. 149. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de op 26 april 1921 
geboren Nieuw-Zeelander radio-navigator aan boord van de 
Stirling bommenwerper van de RAF die in de nacht van 27 
april 1943 zwaar werd beschoten door een Duitse nachtjager en 
neerstortte in Portengen. Mora, die het vliegtuig tijdig had kun
nen verlaten, maakte met zijn parachute een landing vlak bij 
Breukelen-dorp en dwars door een tuinkas, waarna hij hulp 
zocht bij een nabijgelegen huis. De Nederlandse familie liet 
hem binnen en zorgde ervoor dat hij de volgende dag, in bur
gerkleren, naar Utrecht kon fietsen, waar hij werd overgedra
gen aan de Nederlandse illegaliteit. Anton Schrader, die in het 
verzet bekend stond als de Oranje Pimpernel, ontfermde zich 
over hem en zorgde ervoor dat hij met tien andere vluchters 

werd ondergebracht op een boot. Dat schip wist, met slechts 15 
centimeter speling, via een rivieruitgang, langs bewapende 
trawlers, over een mijnenveld de Noordzee op te varen voor 
een tocht van 16 uur naar Engeland, waar ze veilig arriveerden. 

Om uit te sluiten dat hij, met zijn kennis van het Nederland
se verzet, ooit in Duitse handen zou raken, deed hij in het ver
volg van de oorlog dienst in Azië. Na de oorlog ging hij terug 
naar Nieuw Zeeland, trouwde en verhuisde van Christchurch 
naar New Plymouth, waar hij werkte als havenmeester in Port 
Taranaki en daarnaast ook een biljartcafé had aan de Currie 
Street. 

In 1989 was Mike Mora terug in Nederland in verband met 
een daaropvolgende reünie in Engeland. Hij kwam opnieuw 
naar ons land in 1995 bij de herdenking van de 50ste verjaar
dag van het einde van de oorlog (zie de foto in ons tijdschrift, 
jaargang 10 [1995], nr. 3, blz. 182). 

Mike Mora liet bij zijn overlijden zijn vrouw Margaret 
achter en acht kinderen (vijf zoons en drie dochters). 
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De initialen HSDB op de behangselschilde
ringen in de R.K. pastorie te Kockengen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In ons eerste tijdschriftnummer van 2000 kon u op 
de bladzijden 4 - 1 6 twee artikelen lezen over het 
belangwekkende behang in de ontvangstkamer van 
de rooms-katholieke pastorie te Kockengen, Voor
straat 24. 

Op twee plaatsen in die behangselschilderingen 
staan de initialen HSDB. Het duidelijkst is dat op 
het oostelijkste deel van de zuidwand, waar gevulde 
zakken, voorzien van deze letters, links liggen van 
een met paarden bespannen boerenwagen, die men 
bezig is te laden. De andere plek (met de letter H 
niet goed te zien) is op het westelijke deel van de 
noordwand, waar enkele gevulde zakken liggen voor 
een groot pand nabij de zeehaven, met openslaande 
deuren en een in gebruik zijnde bascule. 

Die initialen HSDB worden op gezag van de 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland geïn
terpreteerd als Handels Sociëteit De Bruyn. Maar is 
dat correct? 

Tot dusver kon ik deze ondememingsnaam ner
gens in Kockengens archiefmateriaal vinden. In 
dorpen als Kockengen en Breukelen was het in die 
tijd bovendien heel ongewoon als een bedrijf onder 
een speciale eigen naam werd uitgeoefend; dat ge
beurde in de regel gewoon onder de persoonsnaam 
van de eigenaar. De naam sociëteit staat gewoonlijk 
voor iets met een verenigingskarakter; denk aan de 
Sociëteit de Breukelsche Bad en Zwem Inrichting 
(BBZI). 

Ik wil hier een andere uitleg van die initialen 
voorstellen. Daartoe moet eerst iets worden verteld 
over de voorgeschiedenis van deze pastoorswoning. 

Pastorie gevormd door het combineren van 
twee huizen 

De pastorie is in het midden van de 19de eeuw 
ingericht in twee duidelijk samengevoegde, tevoren 
afzonderlijke woningen. Deze twee huizen hadden 
beide een schuin dak met een nok die haaks stond 
op de voorgevel. Bij de samenvoeging is eenvoudig 
een nieuw, plat dakgedeelte gelegd tussen de nok
ken van deze beide huizen. Door een oud dakraam 
in het voormalige zuidelijkste huis is te zien dat 
men de oude, overbodig geworden dakhelften ge

woonweg onder het nieuwe dak heeft laten zitten! 
De zuidelijke van de twee samengevoegde hui

zen had de voordeur aan de zijde van de Voorstraat. 
De noordmuur van het daarachter gelegen portaal 
en van de fraaie gang in het verlengde daarvan gaat 
1,20 meter dieper in de grond door dan de zuidmuur 
en loopt van de voorgevel tot aan de oude achter
gevel (thans scheidingswand tussen pastorie en 
kerk). Die noordmuur was dus duidelijk oorspron
kelijk een dragende muur. 

De voordeur van het noordelijke huis zat in de 
noordgevel. De daarachter liggende gang is nog in 
de pastorie aanwezig (zie Afbeelding 1) en is lood
recht op de huidige hoofdgang van de pastorie ge
situeerd. Beide gangen waren door een deur met 
elkaar verbonden. Dat wijst er op dat er nauwe be
trekkingen moeten hebben bestaan tussen de beide 
huishoudens waarvoor de huizen werden gebouwd. 
Men wilde binnendoor bij elkaar kunnen komen. 

De twee oorspronkelijke woningen dateerden uit 
1801 -1802. Ze ademen de geest van die tijd. In het 
zuidelijke huis zijn de ontvangstkamer en de oost 
daarvan gelegen tussenkamer onderling verbonden 
door schuifdeuren, een verbindingsvorm die vanaf 
omstreeks 1750 in zwang kwam. De lambrizering is 
uit de overgang Lodewijk XVI - Empirestijl. Op het 
deel van de behangschildering met de voorstelling 
van de herberg waar de zwaan uithangt, staat be
halve de naam van de schilder (H. v. Barneveld) 
ook het jaartal 1802. 

De opdrachtgever en vermoedelijk ook een van 
de twee eerste hoofdbewoners van de nieuwe hui
zen moet een gefortuneerd handelsman zijn ge
weest. In het decoratieve stucwerk-relief op de boe
zem van de rijk uitgevoerde schouwpartij zijn ver
schillende handelssymbolen te zien: een wereldbol 
waarop een kraaiende haan met vaantje, een door 
een slang omwonden Mercuriusstaf, een inktpot en 
schrijfveer, twee boeken opgehangen aan een lint 
met strikmotief, onderaan een buidel. De als zoda
nig wel aangemerkte Martinus de Bruyn Janszoon 
(zie bijvoorbeeld blz. 12 in jaargang 2000, nr. 1 van 
dit tijdschrift) kan die opdrachtgever niet zijn ge
weest. Hij was in 1802 pas 4 jaar oud. 
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Op de plaats van de voordeur van het voormali
ge zuidelijke huis kwam in het midden van de 19de 
eeuw de voordeur van het samengevoegde huis, dat 
toen als pastorie werd ingericht. 

Bij de samenvoeging kregen beide huizen ook 
een gezamenlijke nieuwe voorgevel. Een bouwnaad 
in de zuidelijke zijgevel, met aan weerszijden ande
re bakstenen, van verschillende ouderdom en in een 
ander metselverband, getuigt nog steeds daarvan. 
Ook werd aan de Voorstraatzijde een naar de weg 
hellend nieuw dakgedeelte geplaatst. 

Afb. 1. Plattegrond van de R.K. pastorie te Kockengen. 

Andere beschikbare gegevens 
Kort samengevat beschikken we verder over de 

navolgende gegevens: 
(1) In 1843 werd de Kockengense koopman 

Martinus de Bruyn Janszoon failliet verklaard. Uit 
diens failliete boedel werden, volgens het parochie
archief, twee woonhuizen in de Voorstraat met bij
behorende tuin aangekocht door zes rooms-katho
lieken, als aanzet tot het stichten van een eigen pas
torie, kerk en begraafplaats. De vader van de hier 
genoemde De Bruyn heette duidelijk Jan. 

(2) Bij de twee huizen hoorde bij de bouw in 

1801 - 1802 ook het direct ten zuiden daarvan gele
gen pakhuis. De daarin aangebrachte "eerste steen" 
werd op 13 mei 1801 gelegd door Martinus de 
Bruyn Harms zoon. De vader van deze Martinus 
heette dus Harm anus. 

(3) De opdrachtgever tot de bouw van de huizen 
had in zijn directe omgeving, vermoedelijk zijn ei
gen familiekring, te maken met een behoefte aan 
woonruimte voor twee verschillende huishoudens. 

(4) Toen in 1830 het oudste bewaard gebleven 
boek van het bevolkingsregister van Kockengen in 
gebruik werd genomen, werden daarin twee koop
lieden De Bruyn geregistreerd: Martinus de Bruyn, 
geboren op 16 januari 1798 te Kockengen (blad 19) 
en Hermanus Sas de Bruyn, geboren op 4 juli 1801 
te Kockengen (blad 12), die geen buren van elkaar 
waren. Bovendien was er nog een Jan Carel de 
Bruyn (blad 14), geboren in 1802 of 1803, die soms 
als koopman, maar meestal als bierbrouwer staat 
vermeld. 

(5) In 1991 publiceerde ik een artikel in het Tijd
schrift Historische Kring Breukelen (blz. 207 - 219) 
over een grote brand die in 1812 in Kockengen 
heeft gewoed. Die verwoestte onder meer vier ver
huurde woonhuizen en een pakhuis voor kaas en 
granen, gelegen aan de Wagendijk, die alle eigen
dom waren van een eerdere koopman Hermanus 
Sas de Bruyn. Hij verloor bij die brand bovendien 
voor ongeveer duizend gulden, een zeer fors bedrag 
voor die tijd, aan granen en losse planken. Deze 
Hermanus Sas de Bruyn sr. moet in 1766 of 1767 
zijn geboren; hij overleed op 8 april 1818 (over-
lijdensregister Kockengen 1818, akte nr. 6, Harma-
nus Sas de Bruyn), 51 jaar oud. Deze ex- en impor
terende handelsman moet de vader van de Martinus 
de Bruyn zijn geweest die de eerste steen van het 
pakhuis legde. In de overlijdensregisters van de Ge
meente Kockengen, bijgehouden vanaf 1811, komt 
die Martinus niet voor. Vermoedelijk is hij al vóór 
dat jaar overleden. Ik heb ook geen nakomelingen 
van hem gevonden. 

(6) Een dochter van Hermanus de Bruyn sr. en 
zijn vrouw Antje Kooy was de op 22 oktober 1832 
op de leeftijd van 35 jaar overleden Diderika de 
Bruyn (overlijdensakte 1832, nr. 11), echtgenote 
van koopman Johan Diederik Hendrik Repelius, die 
niet in het bevolkingsregister van Kockengen voor
komt en daar dus niet gewoond lijkt te hebben. An
tje Kooy, echtgenote van Hermanus Sas de Bruyn 
sr., was enige jaren daarvoor, op 2 september 1828, 
overleden (akte 15). Zij werd in haar overlijdensakte 
koophandelaarster genoemd, wat er op duidt dat zij 
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tot het eind van haar leven eveneens betrokken is 
geweest bij het koopmansbedrijf. 

(7) Jan de Bruyn, de vader van de failliet gegane 
Martinus de Bruyn, werd in 1830 niet opgenomen 
in het Kockengense bevolkingsregister. Dat deed 
mij vermoeden dat deze Jan al vóór 1830 is overle
den. En inderdaad, in het Kockengense overlijdens-
register voor 1827 meldt akte 2 dat een Jan Wouter 
de Bruyn is overleden op 2 februari 1827. Bij nader 
onderzoek in de Kockengense bevolkingsadminis
tratie blijken alle drie de onder (4) genoemde perso
nen zoons te zijn van deze Jan Wouter de Bruyn, 
geboren in 1774 of 1775, en Willemina (Wille-
mijntje) Romijn. 

(8) Zowel Hermanus Sas de Bruyn sr. als zijn 
jongere broer Jan Wouter de Bruyn noemde zijn 
oudste zoon Martinus. Het lijkt dus heel waar
schijnlijk dat hun vader ook die naam droeg. 

(9) Koopman Jan Carel de Bruyn trouwde op 2 
december 1832, toen hij bijna 30 jaar oud was, met 
Neeltje van Schaardenburg, 24 jaar oud en dochter 
van de Kockengense bierbrouwer Jan van Schaar
denburg en Geertje de Vries. Blijkbaar kwam hij op 
deze wijze in het brouwersvak terecht. Getuigen bij 
zijn huwelijk waren onder meer broer Martinus de 
Bruyn en nog een andere broer . . . Hessel Gijsbert 
de Bruyn, 32 jaar oud, koopman in tabak, wonende 
te Breukelen. Hij was de grootvader van de sigaren-
fabrikant Hessel Gijsbert de Bruyn, die in 1895 de 
Breukelse buitenplaats Vreedenoord kocht (zie blz. 
243 van dit tijdschriftnummer). Na het overlijden 
van zijn eerste vrouw, op 21 augustus 1840 (akte 
17) hertrouwde Jan Carel de Bruyn op 14 december 
1841 met Adriana Maria Repelius, zonder beroep, 
28 jaar oud, geboren in Haarlem maar wonende in 
Kockengen, dochter van Marinus Repelius en Ma
ria Romeyn. Bij dat huwelijk waren de 43-jarige 
Martinus de Bruyn, koopman te Kockengen, en de 
42-jarige Hessel Gijsbert de Bruyn, koopman te 
Breukelen, getuigen. Bij het overlijden van Jan Ca
rel de Bruyn jr., een ruim 5 jaar oud zoontje van Jan 
Carel de Bruyn en Adriana Maria Repelius, op 9 
juni 1849 (akte 6) werd de vader burgemeester van 
Teckop genoemd. In de jaren 1850 - 1866 was hij 
burgemeester van zowel Kockengen als Laag-
Nieuwkoop. Hij overleed op 13 februari 1866 te 
Kockengen (akte 13), 63 jaar oud. 

Over de naar Breukelen vertrokken Hessel Gijsbert de 
Bruyn sr., zijn zoon Jan Wouter de Bruyn en kleinzoon Hessel 
Gijsbert de Bruyn, zie artikelen van Henk van Es in dit tijd
schrift, jaargang 8 (1993), nr. 2, blz. 102 en jaargang 10 (1995), 
nr. 1, blz. 20, 22 en 29 (noot 3). 

(10) In 1843 ging koopman Martinus Janszoon 
failliet. In het bevolkingsregister 1849 - 1861 van 
Kockengen staat hij niet meer vermeld. Blijkbaar 
heeft hij na zijn faillissement Kockengen beschaamd 
verlaten (in de overlijdensregisters van 1843 tot 
1849 komt hij niet voor). 

(11) In dat bevolkingsregister staat nog wel de in 
1801 geboren Hermanus Sas de Bruyn jr. als koop
man ingeschreven, die getrouwd was met Cornelia 
de Bruyn, geboren op 11 november 1809 te Bode
graven. Hij was blijkbaar niet mede-betrokken ge
raakt in het faillissement van zijn broer en bleef zijn 
beroep ook na 1843 nog jaren gewoon uitoefenen. 
Ook zijn lidmaatschap van de gemeenteraad, be
gonnen in 1825, liep, met een onderbreking van 
1851 tot 1866, door tot aan zijn dood, met om de 6 
jaar een herverkiezing. Lange tijd was hij ook wet
houder. Hij overleed in Kockengen op 5 juni 1889 
(akte 17). Zijn stoffelijk overschot en dat van zijn 
vrouw (overleden 5 april 1892) rusten in zijn parti
culiere grafkelder tussen de huidige volkstuinen 
achter het gebouw De Regenboog ten westen van 
de Wagendijk. 

(12) In vroeger eeuwen was men weinig conse
quent in het spellen van namen, die iedereen ge
woon op de klank opschreef. Hgrmanus en H^rma-
nus de Bruyn stond dus nagenoeg zeker voor de
zelfde persoon. 

(13) Op basis van de in het voorafgaande verza
melde informatie over de familie De Bruyn kan nu 
een stukje van hun stamboom worden geschetst 
(Afbeelding 2). 

Conclusies 
(1) De Hermanus Sas de Bruyn sr. die zoveel 

schade leed bij de grote brand in 1812 was voor die 
tijd erg rijk. Hij was de vader van de Martinus die 
de eerste steen legde van het ruime pakhuis naast de 
huidige R.K. pastorie, en de oudere broer van Jan 
Wouter de Bruyn. 

(2) Hun vader Martinus de Bruyn heeft moge
lijk, als ruim zestigjarige, behoefte gevoeld het wat 
kalmer aan te gaan doen. Hij had in 1802 twee kort 
tevoren getrouwde zonen, die hem in zijn handels
onderneming terzijde stonden, en die hij "op zijn 
stand" wilde laten wonen. Daartoe liet hij in Kock
engen aan de Voorstraat twee nieuwe huizen bou
wen. Zijn kleinzoon, tevens naamdrager, Martinus 
Hermanuszoon mocht de eerste steen leggen van 
het nieuwe pakhuis. 

(3) Zoon Jan Wouter kreeg toen vermoedelijk het 
huis toebedeeld waar vader Martinus gedurende een 
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Martinus de Bruyn 

Harmanus Sas de Bruyn sr. Jan Wouter de Bruyn 

Martinus 
Harmanuszoon 
de Bruyn 

eerste steen pakhuis 

Diderika 
de Bruyn 

Martinus Jansz 
de Bruyn 

faillissement 
1843 

Hessel Gijsbert 
de Bruyn 

Herrn anus Sas 
de Bruyn jr. 

koopman in tabak koopman 
te Breukelen raadslid en 

wethouder van 
Kockengen 

Jan Carel 
de Bruyn 

bierbrouwer 
burgemeester van 
Tec kop, Kockengen 
en Laag-Nieuwkoop 

Afb. 2. Hoofdpersonen in de stamboom van de Kockengense familie De Bruyn tussen het midden van de 18de en het 
midden van de 19de eeuw. 

groot deel van zijn leven met zijn gezin had ge
woond. Zijn broer Harmanus Sas de Bruyn jr. zal 
de bewoner zijn geworden van het zuidelijke van 
de twee nieuwe huizen aan de Voorstraat. Vader 
Martinus betrok zelf waarschijnlijk de noordelijke 
woning. Via de met elkaar in verbinding staande 
gangen konden vader en zoon eenvoudig binnen
door bij elkaar komen. Door middel van de behang
selschilderingen gaf de toen omstreeks 35-jarige 
Hermanus de buitenwereld die zijn leven domineer
de ook een voorname plek bij hem binnenshuis. 

(4) De handelsonderneming stond toen al op 
naam van Hermanus Sas de Bruyn. Dat was ook 
nog het geval in 1812. Daarvan getuigt de tenaam
stelling van diverse onroerende en roerende goede
ren ten tijde van de grote brand. Dus was het heel 
logisch dat ook op de op een tweetal plekken in 
de behangschilderingen weergegeven zakken diens 
initialen HSDB werden gezet. 

(5) Met een actieve en rijke koopman Hermanus 
Sas de Bruyn in het dorp lijkt het uitgesloten dat ie
mand anders in hetzelfde dorp een handelssocièteit 
zal hebben kunnen exploiteren die exact dezelfde 
initialen als handelsmerk voerde. De interpretatie 
"Handels Sociëteit De Bruyn" kan dan naar het ge

schiedkundige kerkhof worden verwezen. Met de 
initialen die op die zakken staan, wordt volgens mij 
gewoon Hermanus Sas de Bruyn bedoeld. 

(6) Na het betrekkelijk jong overlijden van Mar
tinus Harmanuszoon de Bruyn, die naar het schijnt 
geen rechtstreekse nakomelingen had, ging zijn na
latenschap naar zijn broer Jan Wouter de Bruyn en 
vervolgens, samen met Jans eigen nalatenschap, 
naar diens zonen. Voor twee van deze zonen, Marti
nus Jansz en Hermanus Sas jr. bleef het koopman
schap hun hoofdbezigheid. 

(7) Tussen deze beide broers kwam het na het 
wegvallen van hun vader Jan Wouter op zakelijk 
gebied blijkbaar tot een boedelscheiding. 

(8) Martinus Jansz slaagde er in de loop der 
jaren niet in om zijn tak van het oude koopmans-
bedrijf buiten de fatale rode cijfers te houden. Met 
zijn faillissement kwam daaraan in Kockengen een 
definitief einde. 

(9) Door zijn inmiddels onafhankelijke positie 
ontsnapte Hermanus Sas de Bruyn jr. met zijn tak 
van het familiebedrijf aan de gevolgen van het fail
lissement dat zijn broer Martinus in 1843 trof. Hij 
zette zijn werkzaamheden in Kockengen nog jaren 
voort. 
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Muur- en wegresten nab\j de Vecht, tussen 
Boom en Bosch en Vreedenoord, 

te Breukelen 
Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Op zaterdagmorgen 18 december 1999 kwam een 
flinke groep HKB-leden naar het souterrain van het 
Gemeentehuis voor de excursie van onze Histori
sche Kring naar het weiland van de heer T. Mur. De 
Dienst Waterbeheer en Riolering van het Hoog
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht was daar bij 
het opnieuw inrichten van het terrein op enkele 
oude muurresten gestuit, die vragen deden rijzen 
over de vroegere bebouwing, i 

Na een welkomstwoord door voorzitter Arie 
Manten vertelde Teun Mur over het project van het 
Hoogheemraadschap. In het kader van het Restaura
tieplan voor de Vecht had een vergraving van zijn 
terrein plaatsgevonden met het doel een gevarieerd 
leefgebied te creëren voor verschillende soorten vo
gels, vlinders, vissen en kikkers. Het project be
stond uit het verflauwen van de te steile oevers 
(Afbeelding 1), het aanplanten van kleine bosjes en 
rietstroken, het graven van een sloot en het aanleg
gen van een houtwal. Tussen het huis Grigia 
(Straatweg 78) en de monding van de beek bij het 
gerestaureerde duifhuis is de Vechtoever verlaagd 
en is een paaiplaats voor vissen gemaakt (Afbeel
ding 2). Midden in het weiland is evenwijdig aan de 
Vecht een brede sloot gegraven, die in de beek 
uitmondt (Afbeeldingen 3 en 4). Met een deel van 
de uitgegraven grond, waarin zich veel puin be
vond, is een wal gemaakt langs de perceelgrens bij 
het huis Beekoever (Straatweg 72), waar na beplan
ting met struiken allerlei vogels een nestplaats 
kunnnen zoeken. In de toekomst hoopt men er de 
karekiet en het ijsvogeltje te kunnen waarnemen. 
Overigens zullen er spontaan wilde plantensoorten 
kunnen groeien. 

Bij deze werkzaamheden zijnn oude fundamen
ten en muurresten langs de Vechtoever en de beek 
blootgelegd, waarvan de heer Mur de herkomst wil
de weten. Hij toonde een prent van Daniël Stoopen-
daal uit het begin van de 18e eeuw, waarop Vree-
denoord en Boom en Bosch met hun fraaie tuinen 
en botenhuizen staan afgebeeld.2 Mur vermoedde, 

dat de gevonden muurresten van het botenhuis en 
de walmuren van Boom en Bosch afkomstig waren. 
Een dateringsprobleem was echter, dat er veel Mid
deleeuwse bakstenen, zogenaamde kloostermoppen, 
gevonden werden. Wellicht zijn die van elders aan
gevoerd, misschien van Nijenrode of Gunterstein, 
die in 1673 verwoest werden en gedeeltelijk met 
nieuwe stenen zijn herbouwd. 

Henk van Es, die daarna het woord kreeg om 
iets over de historie van het terrein te vertellen, 
vond de verklaring van de heer Mur heel aanneme
lijk. Uit zijn verhaal, dat hieronder breder is uitge
werkt, bleek ook dat in de 18de eeuw op de vind
plaatsen wal- en tuinmuren hebben gestaan. 

Het gezelschap wandelde vervolgens over de 
Markt naar het "Laantje van Klein Boom en Bosch" 
waar Mur nog terloops de plaats van een toegangs
hek uit de vorige eeuw aanwees. Hij vertelde dat de 
tuinmuur om het huis en kantoor van Peter Rit
meester enkele jaren geleden opgetrokken werd met 
door hem op zijn terrein gevonden oude stenen. 
Mur had daarbij aansluitend in 1998 aan weerszij
den van de parkeerplaats voor zijn toegangshek mu
ren laten metselen van nieuwe bakstenen. In de oos
telijke muur was een fles ingebracht met de NRC 
van 31 juli 1998 (Murs verjaardag!) en gegevens 
over de toenmalige buurtbewoners. De opening van 
deze bergplaats is toen afgesloten met een door me
vrouw Mur gegoten betonnen kopie van een histo
risch ornamentje uit Amsterdam. Tussen de steun
beren van de muren heeft zij enkele vijgenbomen, 
druivenstokken, bramen, rozen en kamperfoelie ge
plant. Tijdens de rondwandeling over het terrein ge
noten de deelnemers van Murs enthousiaste en des
kundige verhaal over de verrichte werkzaamheden. 

De buitenplaats Boom en Bosch 
Het terrein van Mur behoorde vroeger voor een 

groot deel bij Boom en Bosch. Deze buitenplaats 
werd kort na het Rampjaar 1672 - 1673 door de 
Amsterdamse koopman Abraham Boddens gesticht 
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Afb. 1. De dragline aan 
het werk. Hij is bezig met 
het graven van de dwars-
sloot. De beekoever te
genover het duifhuis is 
al afgevlakt. (Foto Teun 
Mur, september 1999.) 

en strekte zich langs de Vecht uit tussen de schei-
dingssloot met brouwerij De Vijfhoek en de beek 
die de grens vormde met de buitenplaats Vreeden-
oord (zie Afbeelding 5, nrs. 55 t/m 69). Van 1680 
tot 1683 was de buitenplaats het bezit van Engel ba
ron de Ruyter, zoon van de zeeheld Michiel Adri-
aansz de Ruijter, daarna van zijn erfgenamen en 
vervolgens van andere eigenaren. Tussen 1709 en 
1711 kwam de buitenplaats in het bezit van de Am
sterdammer Theodore Boendermaker. 

Deze welgestelde koopman was in 1682 te La Rochelle ge
boren, waar zijn vader handelaar in wijn en zout was geweest. 
In 1686, een jaar na de herroeping van het Edict van Nantes, 
was het ouderlijk gezin naar Amsterdam teruggegaan en had 
zich aan de Singel bij de Bergstraat gevestigd, waar de handel 
in Franse wijnen en zeezout werd voortgezet. Ook Theodore 
handelde in deze waren; hij trouwde in 1707 te Abcoude met 
Isabella Maria van der Goes. Hij verloor haar in 1709 in het 
kraambed; de zoon Didrik bleef in leven, maar overleed in 
1720. In 1710 hertrouwde Theodore te Amsterdam met Jacoba 
Elisabeth ten Grootenhuis, bij wie hij drie zoons en een dochter 
kreeg.3 

Afb. 2. De nieuwe paai-
plaats voor vissen langs 
de Vechtoever (Foto Teun 
Mur). 
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Afb. 3. Bij het begin van 
de nieuwe dwarssloot 
stuitte men op bakstenen 
fundamenten en muurres
ten. Op de achtergrond 
links het huis Grigia; het 
huis rechts aan de over
kant van de Vecht is het 
oorspronkelijke Klein 
Boomoord (Foto Teun 
Mur). 

Boendermaker was zeer bereisd en goed op de 
hoogte met de Franse cultuur en met de daar ont
wikkelde bouwkunst en tuinaanleg. Hij verfraaide 
zijn nieuwe bezit te Breukelen door aan het huis 
zijvleugels te laten bouwen en nieuwe tuinen aan te 
laten leggen in de stijl van Marot en Le Nôtre. 

In 1710 was de verbouwing in volle gang, wat 
blijkt uit het feit dat er toen een Amsterdamse lood-
gietersleerling verongelukte. We weten dit, doordat 

de Utrechtse procureur-generaal in een brief van 
2 september 1710 aan de schout van Breukelen-
Nijenrode vroeg, wat er waar was van het gerucht 
over "een verongelukt lootgieters jong", dat een dag 
of drie geleden op de plaats van de heer Boender
maker "soude wesen dood gebleven".4 

Dit dodelijk ongeval was niet, zoals dat behoorde, aan het 
Hof van Utrecht gemeld en daarom stelde schout Johan de 
Haas, die op Hoogerlust (nu Straatweg 204) woonde, alsnog 

Afb. 4. Op het talud van 
de juist gegraven sloot lig
gen nog tal van naar bo
ven gehaalde stenen. Op 
de voorgrond de funda
menten van waarschijnlijk 
een schuur van Vreeden-
oord (kadasternr. 70). Op 
de achtergrond het huis 
van de familie Mur. (Foto 
Teun Mur.) 
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Afb. 5. Bewerkt fragment van de kadasterkaart Breukelen-Nijenrode Sectie C, genaamd Otterspoorbroek uit 1832. In de 
oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-eigenaren staat Boom en Bosch met de perceelnummers 53 t/m 69 op naam 
van de heer A. de Kok, rentenier te Breukelen. Vreedenoord met de nummers 70 t/m 83 staat op naam van Gerrit Duuring, 
makelaar te Rotterdam. Omschrijvingen van percelen op Boom en Bosch zijn dan: 55 en 56: tuin, 57: koepel, 58. weg, 
64 en 66: laan, 67: vijver, 68: boomgaard, 69: tuin. Op Vreedenoord is de omschrijving: 70: schuur en plaats (1 a 92 ca), 
71: tuin, 72: schuur en erf (6 a 70 ca), 73: tuin, 74: lust-bosch, 75: bosch, 76 en 78: water, 77: koepel, 79: pleizierbosch, 
80 en 81: boomgaard. 
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een onderzoek in. Zijn secretaris Hendrik Block noteerde op 3 
september een getuigenverklaring van twee dagloners die daar 
op 29 augustus hadden gewerkt en stuurde die naar de 
procureur-generaal. De getuigen zeiden: "aldaar terselver tijd 
was Pieter Grootveld lootgieter van Amsterdam met een jongen 
genaamt Jan, omtrent 16 jaren out, welken jong wij gesien heb
ben op een aldaar staande Schalk of Instrument van 2 masten 
met een catrol, opgeregt om materialen op te hijssen, opklim
men om te sien of hij van boven een touw, 't welk vereyscht 
wier, konde afhalen. Dat daarop het geheel Instrument met de 
jong boven daarop staande, is omver gevallen, waarop wij ons 
3 à 4 schreden daarvan sijnde, omkerende, denselven jongen 
onder een van die masten met sijn hooft sagen leggen, en daar
op toeschoten, en, die mast opligtende, hem aan 't hooft seer 
gekwetst dogh nogh leven daarin vonden 't welk eghter niet 
lang duurde, maer na eenige malen asem gehaalt te hebben 
stierf'. 

Ondanks het ongeval werd het werk voortgezet. 
In 1711 gaven de Staten van Utrecht aan Boender
maker toestemming om tegenover de ingang van 
zijn huis een "uitgebouwde steiger" in de Vecht te 
metselen. Bovendien mocht hij de wal tot de grens 
met Vreedenoord met steen beschoeien.5 De aanleg-
plaats met zijn smeedijzeren hek en twee tuinvazen 
is er nog steeds. Van de stenen beschoeiing is op 
het terrein van de heer Mur bij de vergraving een 
gedeelte zichtbaar geworden. 

De tuin van Boendermaker had tussen het woon
huis en de aanlegsteiger een kleine vijver met een 
fontein en beelden. Verder naar het zuiden was een 
grote vijver met aan weerszijden hoge hagen en 
prielen. De tuin werd aan de zuidkant afgesloten 
door een verhoogd terras met galerijen. Daarin 
stond de beeldengroep "De roof van Proserpina" 
met het jaartal 1712. Dit beeldhouwwerk staat al 
heel lang (sinds 1848?) in de tuin van Gunterstein. 

Achter het verhoogde tuingedeelte van Boom en 
Bosch stond het schuitenhuis, dat voor en in de 
grenssloot met Vreedenoord was gebouwd.6 

Boendermaker had zijn buiten de naam Boom en 
Bosch gegeven, maar bij zijn tijdgenoten stond het 
nog lang bekend als "het plaatsje van Boenderma
ker". Van heinde en ver kwam men naar Breukelen 
om het fraaie buiten te bewonderen. Het werd ge
roemd om zijn mooie tuinen met beelden, kabinet
ten, bedriegertjes en vijvers. Er was ook een mena
gerie, met allerlei gevogelte en een oranjerie, waar
in exotische vruchten werden gekweekt. 

Theodore Boendermaker overleed te Amsterdam, waar hij 
op 1 juli 1720 in de Nieuwe Kerk werd begraven. Zijn weduwe 
liet Boom en Bosch op 5 november 1721 overdragen aan Joost 
de Smeth, die nog datzelfde jaar overleed. Diens weduwe Mar-
garetha Ubings, eerder gehuwd geweest met Willem van den 
Enden, was tot haar overlijden in 1729 eigenaar, waarna de bui
tenplaats vererfde op haar zoon Jan David van den Enden, 

raadslid te Utrecht. Hij verkocht Boom en Bosch in 1735 aan 
Willem ter Smitten, die huis en tuinen zeer goed onderhield. 
Toen in 1751 zijn vrouw Jacoba Louise Pelgrom was overle
den, werd op verzoek van de erfgenamen de waarde van Boom 
en Bosch geschat. Het gedeelte in Breukelen-Nijenrode schatte 
men op ƒ 19 000, het deel in Breukelen-Orttsgerecht op 
ƒ10 000. 

Het terrein van Boom en Bosch was destijds 
groter dan nu, want afgezien van drie morgen 
bouwland achter hofstede De Poel, reikte de buiten
plaats tot aan de Straatweg, die er door een berm-
sloot van gescheiden was. Die sloot, en dus de 
grens van Boom en Bosch, liep naar het noorden tot 
waar nu het appartementengebouw De Molenwerf 
staat. Het Posthuis en de Marktstraat liggen dus op 
het voormalige terrein van Boom en Bosch. 

De Straatweg heette toen nog 's-Heerenwagen-
weg. Het was een kleiweg die van Utrecht naar 
Amsterdam liep en voor een groot gedeelte de 
Vechtoever volgde omdat hij op de Vechtdijk was 
aangelegd. In Breukelen liep deze dijk om Boom en 
Bosch en om het dorp heen. Die lagen dus buiten
dijks en kregen vaak met wateroverlast te maken als 
de rivier buiten zijn oevers trad. De 's-Heerenwa-
genweg liep vanaf Nijenrode niet in een rechte lijn 
naar de Dannebrug bij De Molenwerf, maar volgde 
de rivier (Afbeelding 5, laan nr. 88) langs de koren
molen (Afbeelding 5, nr. 90) en de twee bouwhui
zen van Vreedenoord (Afbeelding 5, nr. 82). Daar
na kruiste hij de beek en liep rechtdoor tot aan de 
sloot van Boom en Bosch (Afbeelding 5, laan nr. 
66), waar hij met een haakse bocht naar het westen 
ging en bij de huidige Straatweg naar het noorden 
boog. Toen keizer Napoleon zich omstreeks 1810 
per koets naar Amsterdam begaf, volgde ook hij 
deze weg. Hij zal niet erg tevreden zijn geweest 
over de kwaliteit, want in 1811 gaf hij opdracht de 
weg te verbreden en te bestraten, zodat ook dit deel 
van de "Route Impérial" een goede verbindings
weg voor zijn legers zou worden. Het weggedeelte 
tussen de bocht bij Nijenrode en het dorp Breukelen 
werd toen nieuw aangelegd, waardoor de Straatweg 
omstreeks 1813 het huidige tracé kreeg. 

De grens tussen Boom en Bosch en Vree
denoord 

Al in de tijd van Boendermaker vormde de oude 
Wagenweg vanaf de beek naar het noorden de west
grens en vanaf de bocht bij Boom en Bosch naar het 
westen de zuidgrens van de buitenplaats. De grond 
aan de andere kant van de Wagenweg behoorde tot 
de buitenplaats Vreedenoord (Afbeelding 5, nrs. 70 
t/m 75). De tuin van Boom en Bosch langs de 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 4, 2000 



240 

Vecht eindigde in de beek, maar de grens met Vree-
denoord was daar toch niet al te duidelijk, zoals 
blijkt uit een gerechtelijke opmeting op 16 juli 1751 
onder leiding van schout Johan Stoesak, die toen al 
op Vecht en Dam woonde. 

Rijk Kasteleyn Jr., de secretaris van de gerechtsheerlijk-
heid Breukelen-Nijenrode, deed daarvan verslag in het ge-
rechtsboek7: "Lijntrekkinge of roijinge tusschen de hofsteede 
Boomenbos en Vreeden Oort ten versoeke van de Heeren Wil
lem Tersmitten en Jacob van Loon; hebben de lijn getrokken 
vijff duijmen buijten het schuijtenhuijs van den Heer Willem 
Tersmitten, hetwelke voor het dropdak is van gemelte Schuij
tenhuijs, en de lijn soo regt doorgetrokken tot omtrent aan de 
Vegt toe, alwaer door den Heer Willem tersmitten drie nieuwe 
Paelen binnen de gemelde vijff duijmen op zijn Eijge gront zijn 
laaten slaan, de buijtenste na de Vegt toe een eijken en de twee 
andere greene. De Lijn vervolgens na agteren westwaarts opge
trokken, tot op de hoek van de muer van voornoemde Heer 
Tersmitten, buijten de bovenste laag van die naar de Heer Ters
mitten bevonden wert nog twee voeten en één duym in het wa
ter toe te komen (alle Amsterdamse voetmaat) doch hebben al
daar geen paal laaten slaan om den doorvaert niet te belemme
ren. (. . .)." De zuidgrens liep dus buiten de tuinmuur door de 
beek, die toen nog bevaren werd. In de transportakte van 1 ok
tober 1766, toen Willem van Loon Jansz eigenaar van Boom en 
Bosch werd, staat die grens aangeduid als "strekkende ten Zuy-
den vier voeten in de sloot van de Hofsteede Vreeden Oort" . 

Na het overlijden van Willem ter Smitten in 
1766 lieten de erfgenamen de waarde van Boom en 
Bosch schatten.8 Die was veel hoger dan in 1751, 
want het gedeelte dat tot Breukelen-Nijenrode be
hoorde, met het hoofdgebouw, oranjerie, koetshuis, 
stal en tuinmanswoning werd nu geschat op 
ƒ 27 200. De waarde van het zuidelijke deel onder 
het Heer Ortts Gerecht werd op ƒ 10 000 geschat en 
was dus gelijk gebleven. Het omvatte: "de minage-
rie, boomgaertjes rondom in zijn mueren met de 
Commen (= vijvers), Schuijtenhuijs, Cabinetten, erf 
en gront ter Suijtsijde van de Plaetse met alle des-
selfs werken daer inne en op zijnde". De tuin van 
Boendermaker langs de Vecht was in 1766 dus nog 
grotendeels intact. In 1832 echter, toen de kadaster-
kaart werd getekend, was dat niet meer het geval 
(Afbeelding 5). De oude Wagenweg ten noorden 
van de beek had tot de Straatweg het kadasternum-
mer 66 gekregen (laan belast als bouwland 32 ca) 
en behoorde nog bij Boom en Bosch. De tuin van 
Boendermaker langs de Vecht behoorde ook nog tot 
de buitenplaats en had de kadasternummers 65 (bos 
95 a 90 ca), 67 (vijver 10 a 80 ca) en 68 (boom
gaard 27 a 50 ca) gekregen. 

Blijkens deze omschrijvingen was de fraaie tuin 
dus ontmanteld, de terrassen en het schuitenhuis 
waren verdwenen en alleen de grote vijver lag er 

nog. Die ontmanteling zal omstreeks 1792 plaatsge
vonden hebben, want toen verkochten de eigenaren 
Sara Maria van Loon en haar echtgenoot Nicolaas 
Calkoen een groot aantal tuinornamenten, kolom
men, beelden en vazen. Na het overlijden van Nico
laas Calkoen in 1817 kocht Adriaan Arend Kok de 
buitenplaats. De gehele inboedel werd door de kin
deren Calkoen in een drie dagen durende openbare 
veiling verkocht.9 

De buitenplaats Vreedenoord 
Vreedenoord is omstreeks 1680 gesticht en was 

tot 1701 eigendom van Johan Ortt van Nijenrode, 
daarna tot 1732 van zijn weduwe Anna Pergens. 

Het buiten werd geërfd door haar ongehuwde 
nicht AnnaLucretia Ortt, die in 1748 overleed. Haar 
moeder Jacoba Bors van Waveren erfde de buiten
plaats en vermaakte die in 1749 aan haar klein
dochter Jacoba Henriette Bors van Waveren, die met 
Jacob van Loon, commissaris der stad Amsterdam, 
was getrouwd. 

Jacob overleefde zijn vrouw, erfde de buiten
plaats in 1761, hertrouwde met Cornelia Susanna de 
Wildt en overleed zelf in 1773. Zijn weduwe her
trouwde met Gillis Valckenier, die daarna eigenaar 
werd tot zijn overlijden in 1782. Zijn stiefdochter 
Suzanna de Wildt was eigenaar tot ze in 1805 stierf. 

Haar echtgenoot Joan van der Voort droeg de 
buitenplaats in 1807 over aan zijn zoon Gilles van 
der Voort, die met Anna Maria Bols was getrouwd 
en tussen 1810 en 1814 nogal wat geld leende met 
Vreedenoord als onderpand. In 1816 verkocht hij 
een deel van zijn paardentuigen en rijtuigen. 

In 1823 overleed hij, waarna zijn drie kinderen 
Vreedenoord publiek wilden verkopen. De veiling 
op 9 april 1823 ten huize van Jan de Kruiff, kaste
lein in het "Logement het Statenwapen" te Breuke-
len, werd wegens een te laag bod opgehouden door 
de verkopers. De inboedel, stal- en tuingereedschap-
pen, die tussen 29 en 31 juli werden verkocht, 
brachten ƒ 4337,52 op. 

Gerrit Duuring, makelaar in koffie te Rotterdam, 
kocht op 13 september 1823 de buitenplaats10 en 
aanvaardde die per 1 januari 1824. 

Gerrit Du uring, eigenaar van 1824 tot 1855 
De Rijksstraatweg naar Amsterdam was in 1820 

voltooid en vormde de westgrens van Vreedenoord. 
Gerrit Duuring kocht in 1823 van vrouwe G.W. 
Schroyenstein, douairière Johan IV Ortt van Nijen
rode een perceel grond tussenen Vreedenoord en de 
Straatweg en een perceel tussen Vreedenoord en de 
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korenmolen van Nijenrode. Hij kreeg toestemming 
de huidige laan met uitweg op de Straatweg aan te 
laten leggen. Veel Breukelaars bleven, als ze naar 
Maarssen of Utrecht gingen, vanaf de Dannestraat 
nog de oude route volgen over Boom en Bosch en 
Vreedenoord. Gerrit Duuring wilde dit verkeer niet 
langer zo dicht langs zijn huis hebben en kreeg van 
Provinciale Staten van Utrecht toestemming de 
oude Wagenweg op zijn buitenplaats af te sluiten. 
Dat gebeurde door een sloot te graven aan de zuid
grens van zijn buitenplaats, bij de korenmolen. 

Vlak bij de plaats waar de voormalige Heeren
wagenweg de beek kruiste, stond in 1832 op het ter
rein van Vreedenoord ten noorden van de beek een 
schuur (Afbeelding 5, nr. 70 = schuur en plaats 
1 a 72 ca). De muurresten met kloostermoppen in 
de in 1999 nieuw gegraven sloot zijn waarschijnlijk 
de fundamenten van deze schuur geweest (Afbeel
ding 4). Meer naar het noorden in de tuin van Vree
denoord (kadasterkaart nr. 71 = tuin 46 a) bevond 
zich nog een schuur met erf (Afbeelding 5, nr. 72 = 
6 a 70 ca). Omstreeks 1835 is deze schuur vervan
gen door een broeikas en een oranjerie. Bij de ver-
graving in 1999 is daar een doorboorde en met ijze
ren banden versterkte balk van ongeveer een meter 
lengte gevonden, die waarschijnlijk een deel van 
een waterpomp is geweest, waarmee sproeiwater 
kon worden opgepompt voor de kwekerij op Vree
denoord. Omstreeks 1848 woonde in de tuinmans
woning de tuinier Nicolaas Verrips. 

Gerrit Duuring was een vermogend man en breidde zijn be
zit gestaag uit. In 1827 kocht hij behalve het kasteel Oudaen 
een boerderij ten zuiden van Kortrijk, die toen ook de naam 
Vreedenoord kreeg.11 Hij verwierf tal van landerijen in de pol
der Otterspoorbroek en liet daar omstreeks 1830 over eigen 
grond een weg vanaf Slangevecht naar Kortrijk aanleggen. Zo 
kon hij langs een kortere weg via Woerden naar Rotterdam rei
zen. Hij liet in Kortrijk een tolhuis bouwen en wie bereid was 
tolgeld te betalen, mocht van deze "Laan van Duuring" of 
"Woerdense weg" gebruikmaken. 

In 1846 kocht Gerrit Duuring de buitenplaats 
Boom en Bosch en voegde de tuin langs de Vecht 
bij zijn eigen buitenplaats Vreedenoord (Afbeelding 
5, nrs. 65, 66, 67, 68 en 69). Op een hoekje grond 
bij de Dannestraat liet hij de villa Buitendorp bou
wen, die hij 1848 verkocht aan timmerman Dirk 
Koning uit de Brugstraat. Gerrit Duuring kreeg toe
stemming van de gemeenteraad van Breukelen-Nij-
enrode de weg over de buitenplaats Boom en Bosch 
(Afbeelding 5, nr. 58) af te sluiten in ruil voor het 
aanleggen van een nieuwe verbindingsweg van de 
Dannestraat naar de Straatweg. 

In 1847, nog voor de uitvoering van dit plan, had 
Duuring de in oppervlak verkleinde buitenplaats 
Boom en Bosch verkocht aan Jkvr. J.M.E. van Col
len, die op Gunterstein woonde. Zij was met de hui
denhandelaar Daniël Willink getrouwd en liet naar 
het ontwerp van Duuring de nieuwe oprijlaan op 
Boom en Bosch aanleggen.12 Die voerde met een 
slingerbocht, passend bij de romantische Engelse 
tuinaanleg, langs het koetshuis naar de vijver en 
vandaar naar de Straatweg bij de huidige ING-bank, 
waar twee stootpalen werden gezet met op ieder een 
helft van het jaartal 1847. 

Die stootpalen zijn in 1926, toen de Gemeente Breukelen er 
een kaasmarktterrein liet aanleggen, voor het inrijhek bij de vij
ver van Boom en Bosch geplaatst. 

Het terrein van Boom en Bosch ten noorden van die oprij
laan werd opnieuw ingericht en door haar opengesteld als wan-
delplaats voor de burgerij. Het kreeg de naam Het Plantsoen. 

Op verzoek van het gemeentebestuur liet haar zoon Herman 
Daniël Wilhem Willink van Collen daar in 1884 het Posthuis 
bouwen, waarvan de voorgevel naar de Straatweg was 
gekeerd.13 Het hangtorentje op de hoek was geïnspireerd door 
dat van kasteel Oudaen, dat kort tevoren in het bezit van de fa
milie Willink van Collen was gekomen. 

Achter het Posthuis liet de heer Willink in datzelfde jaar 
een huis bouwen dat hij eerst verhuurde, maar dat later de 
dienstwoning werd van de koetsier van Gunterstein (nu Markt
straat 4). 

Gerard Duuring, eigenaar van 1855 tot 1882 
Gerrit Duuring overleed te Utrecht op 10 decem

ber 1855, waarna zijn zoon Gerard Duuring, die 
evenals zijn vader makelaar was te Rotterdam, eige
naar werd van de buitenplaats. Hij woonde er tot 
zijn dood in 1882 met zijn vrouw, twee dochters, 
twee dienstboden en een huisknecht. 

In 1857 verkocht Gerard Duuring het noordoos
telijke deel van Vreedenoord, de oude tuin van 
Boendermaker langs de Vecht, aan Daniël Willink 
van Collen. Die liet daar direct twee villa's, Grigia 
en Klein Boom en Bosch, bouwen met het doel die 
te verhuren. 

De eerste bewoner van Grigia (nu Straatweg 78) was Jhr. 
J.P.A.L. Ram, die vanaf 1855 burgemeester van de gemeenten 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters was en in 1862 
naar Utrecht vertrok. Daarna woonden er korte of langere tijd 
een reder, een secretaris, de hoogleraar in de theologie J. Hoe
demaker (1883 - 1885), en na 1920 de gemeentesecretaris E. 
van der Zee en de rustende wijnhandelaar H.C. Woudenberg. 

De eerste bewoonster van Klein Boom en Bosch (nu Straat
weg 80) was mevrouw P.A.M. Baud-Peerders, die in 1862 naar 
Utrecht verhuisde. Van 1869 tot 1879 was het huis gedurende 
de zomermaanden verhuurd aan de familie Roland Holst. Hun 
zoon R.N. Roland Holst, later hoogleraar kunstgeschiedenis en 
getrouwd met de dichteres Henriette van der Schalk, heeft er 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 4, 2000 



242 

nog als kind in de tuin gehuppeld. Hun kleinzoon, de dichter 
Adriaan Roland Holst, was er in de Tweede Wereldoorlog on
dergedoken bij de familie Verkade.14 Andere bewoners waren 
de koopman E.G. Verkade (1881 - 1883), de architect Jan de 
Haan (1884 - 1886), de fabrikant D. Haselhoff Lieh (1887 -
1891), zijn schoonzoon de koffiestroopfabrikant GA. Smedes 
(1891 - 1907) en ds. S. Ulfers (1918 - 1919), emeritus predi
kant van Tienhoven, bekend om zijn roman "Oostloorn". In 
1938 kwam de toneelspeler Eduard Rutger Verkade er met zijn 
vierde vrouw wonen. 

In 1952 konden de toenmalige bewoners van deze beide 
huizen, respectievelijk kaashandelaar H. Kroon en mevrouw 
E.F. Verkade-Cartier van Dissel, hun huis kopen. 

Op Grigia woont nu mevrouw Van de Berg, op het grondig 
gerestaureerde Klein Boom en Bosch woont de familie J.H.M. 
Deiters. 

De noordwestelijke hoek van Vreedenoord hield 
Gerard Duuring wel in zijn bezit, maar hij zal de 
tuinman Verrips hebben ontslagen, want die vertrok 
in 1857 naar Maarsseveen, waarna de dienstwoning 
tot 1860 leeg stond. Die werd toen betrokken door 
de warmoezenier Hendrik van Sprang, die het huis 
en de achterliggende tuin had gehuurd om er zijn 
bedrijf uit te oefenen. 

In 1875 verhuisde Van Sprang naar het tegenover zijn tuin 
in Breukelen-St. Pieters gelegen Klein Boomrijk (nu Zandpad 
50), dat evenals een deel van zijn tuinderij eigendom was van 
de familie Willink van Collen. De tuinman Hendrik Verleer 
ging toen in de oude tuinmanswoning wonen, maar werkte 
waarschijnlijk op de buitenplaats Boom en Bosch. De broeikas 
en de oranjerie van Vreedenoord werden in 1878 afgebroken. 
Hendrik van Sprang bleef huurder van zijn tuinderij in 
Breukelen-Nijenrode en stak dagelijks met zijn schuit de Vecht 
over en voer de beek op. Hij meerde af bij zijn schuur aan de 
zijsloot van de beek, die vroeger bermsloot van de Heerenwa-

genweg was geweest. 
Ook Van Sprangs opvolger Frans Hendrik Dolman haalde 

de groenten met een schuit van zijn tuin en ventte die uit in het 
dorp. Hij stond vaak met zijn handkar op de hoek van de Dan-
nestraat en de Brugstraat. 

De oude tuinmanswoning van Vreedenoord (nu Straatweg 
76) werd in 1904 betrokken door de oud-schipper Hermanus 
Middelkoop, die in aardappelen handelde. Zijn ongetrouwde 
dochter Bartje kocht het huis in 1952 en hield er tot 1969 kost
gangers. In dat jaar werd R.W.L. Mijnssen eigenaar. Hij ver
bouwde het huis ingrijpend en verkocht het in 1988 aan P.V.L. 
Ritmeester. 

W.E. de Jong, eigenaar van 1883 tot 1895 
De erfgenamen van Gerard Duuring verkochten 

Vreedenoord in 1883 aan de 75-jarige Willem Eg
berts de Jong, rustend arts en officier van gezond
heid te Soest. Hij kwam op Vreedenoord wonen, 
maar vertrok later naar Den Haag. 

In 1893 verkocht hij het noordwestelijke deel van 
Vreedenoord aan Margaretha Elizabeth Willink van 
Collen, die in 1895 nog twee aansluitende percelen 
op haar naam kreeg. Zij was daardoor eigenaar van 
het hele terrein, dat in 1832 de kadasternummers 
70 - 76 omvatte. Zij liet in 1917 huize De Kaap 
bouwen (nu Straatweg 74) als dienstwoning voor 
haar rentmeester Daniël Johannes Marie Bianchi. 

Deze erfde het huis na het overlijden van de dames Willink 
in 1935. Zijn weduwe verkocht het omstreeks 1950 aan de 
kaashandelaar Jacob Molenkamp, die het in 1957 verkocht aan 
burgemeester T.T.M.H. Bijleveld. Het huis en het bos zijn nu 
het eigendom van H.B.A. Verhagen, die in 1998 een deel van 
het bos afstond aan zijn schoonzoon J.J.B. Bosch van Rosen
thal om er een woonhuis te bouwen. 

• 'lil 
i trui 

Afb. 6. Vreedenoord omstreeks 1895 (Foto-archief Historische Kring Breukelen). 
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Afb. 7. Vreedenoord na de herbouw van de in 1904 afgebrande sigarenfabriek; de oranjerie is nu groter (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen). 

Het overige terrein van de familie Willink van 
Collen op het voormalige Vreedenoord vererfde in 
1935 naar Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Uf-
ford, gehuwd met H.O.R. baron Tuyl van Seroos-
kerken, predikant te Opijnen. In 1952 bood zij de 
huurders deze bezittingen te koop aan. Alle bewo
ners van de huizen en ook de tuinder Frans Hendrik 
Dolman maakten van dat aanbod gebruik. 

In 1962 verkocht Dolman zijn tuinderij met de schuur aan 
Willem Cornelis Smink en zijn vrouw Hilletje Folkerts. Smink 
liet de schuur verbouwen tot een stal voor rijpaarden met een 
tuigkamer en toiletten voor zijn gasten. Hij had er namelijk een 
manege ingericht voor de na een meningsverschil afgescheiden 
leden van de Guntersteinruiters. Smink het de dwarssloot dem
pen en er een buitenbak aanleggen, waarin ook springoefenin-
gen werden gehouden. 

In 1973 werden de stal en het terrein gekocht door Teun 
Mur, die er in 1975 na een verbouwing ging wonen (nu Straat
weg 76a). 

H. G. de Bruyn, eigenaar van 1895 tot 1920 
De Breukelse sigarenfabrikant Hessel Gijsbert 

de Bruyn kocht in 1895 het huis Vreedenoord met 
de nog overgebleven terreinen. In 1897 verenigde 

hij de verschillende kadasternummers op nr. 1601 
(= buitenplaats gebouwen en erf, 2 ha 54 a 40 ca). 
In 1899 liet hij de koepel van Vreedenoord afbre
ken, die in 1826 aan de Straatweg ten zuiden van de 
beek was gebouwd. Hij verkocht in 1919 dit terrein 
langs de beek aan de melkfabrikant Cornelis Gaeles 
Hoekstra, die er de villa Beekoever (kadastemr. 
1858 = huis tuin 66 a 50 ca) voor zijn zoon Gaeles 
Cornelis Hoekstra15 liet bouwen. 

In 1943 ging het huis over naar diens weduwe, in 1953 naar 
haar nieuwe echtgenoot Oebele Bosma. In 1955 kwam het huis 
aan Adriana Marie Muller te Amsterdam, later aan het Water
schap "De Vecht" en in 1994 aan de technische-verenfabrikant 
J.A. Dhondt. Op het terrein van Beekoever is in 1992 het ver
vallen duifhuis van Vreedenoord gerestaureerd, dat daar om
streeks 1830 gebouwd was.16 

De Bruyn liet in 1896 de noordelijke vleugel van 
het huis Vreedenoord slopen en verkocht in 1899 
een bosperceel ten zuiden van zijn huis aan de Ne-
derlandsche Compagnie voor Aerogeengas, die een 
concessie had voor een nieuwe straatverlichting met 
gaslantaarns in Breukelen (Afbeelding 6). 
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De sigarenfabriek in het zuidelijke bouwhuis, de 
voormalige oranjerie van Vreedenoord, brandde op 
6 april 1904 af. Er werd een nieuwe fabriek ge
bouwd, waarin sloopmaterialen van het hoofdge
bouw uit 1896 werden verwerkt (Afbeelding 7). 

Latere eigenaren 
In 1920 verkocht De Bruyn zijn buitenplaats aan 

de N.V. Metaalwarenfabriek de Vecht, onder welke 
naam de Duitse koffiemolenfabriek Peter Dienes 
AG haar producten in de voormalige sigarenfabriek 
ging vervaardigen. Directeur van deze P.D.-koffie-
molenfabriek werd Paul Land. 

Bij gebrek aan een opvolger verkocht de heer 
Land omstreeks 1969 zijn fabriek. De buitenplaats 
Vreedenoord werd daarna in 1970 eigendom van 
de Vereniging voor Bitumineuze Werken, die het 
hoofdgebouw weer restaureerde naar de omvang 
van voor 1896. 

Noten 

1 Voor de uitnodiging, zie Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 14, nr. 4, december 1999, blz. 219. 

2 De prent staat in kleiner formaat onder nummer 29 in "De 
Zegepraalende Vecht", Amsterdam 1719 gedrukt bij de 
Wed. Nicolaus Visscher. Heruitgave 1998, Uitgeverij 
Canaletto/Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn in sa
menwerking met Boekhandel Bouwman te Maarssen en 
Boekhandel Marinus van Kralingen B.V. te Breukelen. 

3 Gegevens uit de "Genealogie van het geslacht Boenderma
ker", opgesteld in 1944 door wijlen de heer P. Boenderma
ker te Bergen (NH). Wij ontvingen die in 1994 van de heer 
A. Boendermaker te Den Helder. 

4 Archief Dorpsgerechten (in Het Utrechts Archief), inv. nr. 
361, 2 september 1710, Copije van een brief van den Pro
cureur General t'Utrecht aan den Schout Johan de Haas, 
wegens een verongelukt lootgietersjong. 

5 Meta A. Prins-Schimmel, 1984. Boom en Bosch, de ge-

10 

11 

schiedenis van het huis en zijn eigenaren. Uitgave Gemeen
tebestuur van Breukelen, blz. 19. 
Zie voor de tuinen langs de Vecht de gravures nr. 31 en 32 
van D. Stopendaal in "De Zegepraalende Vecht". Deze zijn 
door mevrouw Prins-Schimmel verkleind overgenomen in 
haar boekje over Boom en Bosch. 
Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 20, d.d. 16 juli 
1751. 
Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 125, estimatie 
d.d. 29.09.1766 en inv. nr. 387, fol. 64, estimatie d.d. 
29.09.1766. 
Notarieel Archief (in het Utrechts Archief), inv. nr. 553, 
akte nr. 53 d.d. 23 - 25 juli 1817. De inventarislijst was 37 
bladzijden lang, de totaalopbrengst bedroeg 5674 guldens 
en 19 stuivers. 
Notarieel Archief, inv. nr. 559, akte nr. 27 d.d. 9 april 1823, 
akte nr. 47 d.d. 29, 30 en 31 juli 1823, akte nr. 54 d.d. 13 
september 1823. 
H.J. van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Crom-
wijk. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr. 3, blz. 113 - 127, in het bijzonder blz. 113. 

12 H.J. van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen. 6. De tuinderij van Langezaal, later de werf van 
Van Stam. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 9, nr. 4, blz. 193 - 206, in het bijzonder blz. 195 en 
197. 

13 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, 
blz. 68 - 79 en nr. 2, blz. 120 -131. 
E.F. Verkade-Cartier van Dissel, "Laat nu de kat maar 
komen", uitgave in eigen beheer zonder jaartal (omstreeks 
I960?), 50 bladzijden, 12 hoofdstukken. 
A.A. Manten, 1996. De melkfabriek van Hoekstra te Breu
kelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
11, nr. 3, blz. 97 -111 . 

16 De restauratie gebeurde op initiatief van de heer A.J.A.M. 
Lisman te Loenen door samenwerking van Waterschap "De 
Vecht" en de Dr. R. van Lutterveltstichting te Loenen met 
subsidies van de Provincie Utrecht en de Gemeente Breu
kelen. De restauratie werd uitgevoerd door aannemer J.C.T. 
van Hoeven uit Nieuwersluis, naar een reconstructieteke
ning van architect Eric van Stekelenburg uit Breukelen. 

14 

15 
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Mededelingen van het bestuur 
Bijvoegsel: Archeologische Kroniek Provincie 
Utrecht 1998-1999 

Op het moment waarop dit tijdschriftnummer moest 
worden afgesloten, was alleen nog bekend dat ongeveer 
gelijktijdig ook de Archeologische Kroniek Provincie 
Utrecht 1998 -1999 zou verschijnen. Wij doen ons best 
die meteen nog met deze tijdschriftaflevering aan de 
HKB-leden van dit moment te doen toekomen. Lukt dat 
niet, dan krijgt u hem samen met het volgende tijdschrift. 
De HKB heeft voor al haar gewone leden een collectief 
abonnement op deze uitgave. 

Uitnodiging voor avondexcursie in Kockengen 
op woensdagavond 7 maart 2001,19.30 uur 

De familie Seegers, Wagendijk 1, Kockengen heeft 
een zeer interessante verzameling agrarische gereed
schappen en werktuigen bijeengebracht en die in een 
"huismuseum" tentoongesteld. Zij weten er ook heel veel 
bij te vertellen. De HKB prijst zich gelukkig een bezoek 
hieraan te kunnen aanbieden en stimuleert u graag van 
deze mogelijkheid gebruik te maken. Bij de boerderij, in 
het zuiden van de Wagendijk, is voldoende parkeer
ruimte aanwezig. Maximaal kunnen 30 personen mee. 
Daarom is deelname voorbehouden aan leden van onze 
Kring (die tegen betaling van ƒ5,- eventueel één niet-lid-
zijnde huisgenoot mogen meenemen). Vooraf aanmelden 
bij ons bestuurslid mw. Bep van Schaik-van Kooten, 
Wagendijk IA, 3628 EP Kockengen, tel. 241255, is 
gewenst. Noteer a.u.b. deze excursie alvast in uw nieuwe 
agenda. Dit is de enige tijdschriftaflevering waarin we 
dit evenement tevoren kunnen aankondigen. 

Algemene ledenvergadering 4 april 2001 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 

HBK zal in 2001 plaats vinden op woensdag 4 april in 
het Parochiehuis te Breukelen. Om 19.30 uur begint het 
korte huishoudelijke gedeelte (goedkeuring verslag vorige 
ledenvergadering en jaarverslagen, bestuursverkiezing 
e.d.). Evenals in de voorafgaande jaren zullen de jaar
verslagen van secretaris en penningmeester niet volledig 
worden voorgelezen; ze liggen gedurende de maand 
maart ter inzage op de HKB-werkbijeenkomsten in het 
souterrain van Boom en Bosch op de dinsdagavonden en 
kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris. 

In het inhoudelijke deel van de bijeenkomst, dat 
hopelijk kort na 20.00 uur kan beginnen, spreekt mw. 
mr. dr. M.A. Dukes-Greup over wonen op een kasteel, 
leven met de geschiedenis. Wonen op een oud kasteel 
wekt de associatie met elite, comfort. Dat was vroeger 
maar heel betrekkelijk; en dat geldt eigenlijk ook nu nog. 
Wie er daadwerkelijk woont krijgt te maken met heel 
andere facetten: een hoog en daardoor kwetsbaar ge
bouw, een groot aantal ramen waardoor het altijd tocht; 
bij harde wind en stromende regen zorgen dat iemand 

thuis is om op te letten; blijven de luiken vastzitten, 
vallen er geen dakpannen? Bij het huis Oudaen was en is 
dat niet anders. De woontoren werd gesticht omstreeks 
1300, ongeveer in dezelfde tijd als Nijenrode en Gunter
stein. Het gebouw werd, in tegenstelling tot die twee 
andere, nooit verwoest, zelfs niet in de oorlog 1672-
1673. In de loop van 700 jaar werden twee vleugels 
aangebouwd, wat de leefbaarheid ten goede kwam, maar 
het oorspronkelijke stuk maakt nog steeds deel uit van 
het huidige complex. De restauratie van Oudaen in de 
periode waarin de familie Dukes eigenaar was (1974 -
1984) bracht tal van sporen van de bouwgeschiedenis 
aan het licht en evenzoveel vragen over de aanleiding 
van de verschillende wijzigingen. Een grondig archief
onderzoek naar de situatie in Breukelen en naar de 
persoon van de eigenaars leverde in veel gevallen de 
antwoorden. Op die manier ging het gebouw leven. 

De entree tot deze bijeenkomst is gratis voor HKB-
leden en kost ƒ 5,- voor niet-leden. 

Samenstelling HKB-bestuur 
In de huishoudelijke vergadering aan het begin van 

de voorjaarsbijeenkomst 2001 zijn de bestuursleden mw. 
M.W. (Marjo) van Dijk-Witjas en mw. E.H.M. (Bep) van 
Schaik-van Kooten reglementair aan de beurt van 
aftreden. Beide aftredenden zijn opnieuw verkiesbaar en 
worden door het bestuur met genoegen gekandideerd. 
Helaas echter heeft onze secretaris mw. Corrie van 
Diggelen-Lindhout wel de wens te kennen gegeven het 
bestuur te verlaten. In haar plaats wordt de heer F.J.L. 
(Frans) van Capelle, Stationsweg 37, 3621 LJ Breu
kelen als kandidaat-bestuurslid aan u voorgesteld. Voor 
alle drie bestuursposten kunnen de leden tegenkandi
daten stellen. Volgens de Statuten moeten dan ten minste 
tien Kringleden in een door alle tien ondertekend schrij
ven aan het HKB-bestuur (p/a mw. C. van Diggelen-
Lindhoud) een bestuurskandidaat voordragen. Daarbij 
moet een verklaring van de kandidaat worden gevoegd 
dat hij of zij met de voordracht instemt. Een bestuurs
termijn duurt drie jaar. 

Wekelijkse werkbijeenkomst op dinsdagavond 
Op de avonden van 26 december 2000 en 2 januari 

2001 zijn er geen HKB-activiteiten in het souterrain van 
Boom en Bosch. Daarna wordt het vaste patroon van de 
wekelijkse HKB-werkavonden weer hervat. Tot en met 
26 juni kunt u daar dan weer elke dinsdagavond tussen 
19.30 en 22.00 uur bij ons terecht voor een nadere kennis
making met onze vereniging, vragen en gedachtenwisse-
lingen op historisch gebied of het bespreken van even
tuele activiteiten. U kunt daar ook onze tijdschriften, 
prentbriefkaarten, boeken, routebeschrijving van een 
fietstocht door het westelijk weidegebied, enz. kopen. 
Aanmelden als lid kan uiteraard ook! 
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Verdere plannen van de HKB voor 2001 
Op 23 april 2001 bestaat de HKB officieel 15 jaar. 

Om dat te vieren zijn er twee lustrumactiviteiten op 
zaterdag 21 april, die beide een Middeleeuws accent 
zullen hebben, mede vanwege het aanstaande verschij
nen van een boek (dat HKB-leden met een interessante 
korting zullen kunnen kopen) over Breukelen en om
geving in de jaren tussen 400 tot 1200. Aan het eind van 
die periode beleefden het dorp Ter Aa en de bewoners 
van het kasteel Ter Aa hun bloeitijd. Daarom beginnen 
we om 16.00 uur met een feestelijke bijeenkomst in het 
Anker te Nieuwer Ter Aa en is er om 20.00 uur in het 
Parochiehuis te Breukelen een gevarieerde voortzetting. 
In beide bijeenkomsten zal een Middeleeuwse muziek
groep optreden. Er worden pogingen gedaan nog een 
interessante Middeleeuwer die avond naar Breukelen 
terug te halen . . . . Beide bijeenkomsten zijn voor leden 
gratis toegankelijk, terwijl van niet-leden ƒ 5,- zal wor
den gevraagd. 

Bij ons tweede lustrum, in 1996, brachten we een 
extra tijdschriftnummer uit over een bijzonder thema. 
Dat hopen we ook in 2001 weer te doen; ditmaal over 
Gunterstein sinds 1680. 

Eveneens in het kader van ons derde lustrum is een 
fotowedstrijd uitgeschreven. Bijzonderheden staan op 
de binnenzijde van de achterkant van dit tijdschrift. We 
hopen dat heel veel personen, jong en oud, vrouwen en 
mannen, mensen die in onze gemeente geboren zijn 
zowel als "instromers" hieraan mee willen doen. 

Zaterdag 19 mei 2001 is er in de ochtend en voor
middag een busexcursie naar de stad Vianen. Zoals 
velen zich uit eerdere bijdragen in dit tijdschrift zullen 
herinneren, was Breukelen in het verleden een bezit dat 
in leen werd uitgegeven door de heren van Vianen. Het 
vertrek is om 9.15 uur stipt van de Markt in Breukelen. 
Op de agenda staan de Grote Kerk in Vianen en de 
graftombe van Reinout van Brederode, het Stadhuis en 
het Stedelijk Museum. Op elk van deze plaatsen zullen 
plaatselijke deskundigen ons het een en ander toelichten. 
Inbegrepen busreis, entreegelden en koffie is de prijs 
ƒ 30,- voor HKB-leden en ƒ 40,- voor niet-leden. Deel-
nemerskaarten kunnen worden gekocht tijdens de HKB-
werkbijeenkomsten op de dinsdagavonden of na een tele
fonische afspraak bij mw. Marjo van Dijk. Er kunnen 35 
mensen mee, dus zorg dat u er snel bij bent! 

Op woensdag 26 september 2001 te 20.00 uur is er 
een HKB-bijeenkomst in het Anker te Nieuwer Ter Aa, 
met een voordracht over de ingrijpende gebeurtenissen 
die zich in onze omgeving afspeelden in het beruchte 
Rampjaar 1672 - 1673. De entree is daar gratis voor leden 
en kost ƒ5 , - voor niet-leden. 

Woensdagavond 31 oktober 2001 wordt de gebrui
kelijke najaarsbijeenkomst gehouden in het Parochiehuis 
te Breukelen. Deze zal het karakter hebben van een 
vertelavond onder leiding van de heer Henk van Es. Wij 
menen, gelet op het grote succes van eerdere vertel-
avonden, hiermee velen een plezier te kunnen doen. 

Uiteraard zal de HKB weer met een eigen kraam 
vertegenwoordigd zijn op de jaarmarkten in Breukelen 
(16 juni) en Kockengen (8 september). Dit jaar zullen we 
bovendien aanwezig zijn op de Oranjemarkt in Nieuwer 
Ter Aa op 30 april. 

De HKB hoopte op Open Monumentendag 2001 voor 
het eerst ook een historische wandeling te kunnen hou
den door de dorpskern van Kockengen. Ongelukkiger
wijs is daar echter precies op die datum de jaarmarkt. We 
zoeken nog naar een geschikt alternatief. 

Mogelijk worden aan deze lijst nog een of meer ac
tiviteiten toegevoegd. Blijf daarom deze rubriek nauw
gezet lezen in onze achtereenvolgende tijdschriften. 

We wijzen er nog even op dat het lidmaatschap van 
de HKB persoonsgebonden is. Tweede en verdere leden 
van een huishouden kunnen echter voor slechts ƒ 15,-
gezinslid worden (alle rechten, maar geen extra tijd
schrift). Met de kortingsregeling die voor leden geldt, is 
dat snel terugverdiend. 

Kort verslag van de HKB-excursie in Kockengen 
Op zaterdagochtend 16 september 2000 vond een 

HKB-excursie in Kockengen plaats waarbij de deel
nemers, in groepen verdeeld, de Middeleeuwse N.H. 
dorpskerk, de R.K. kerk (een midden-19de eeuwse 
Waterstaatskerk) en de R.K. pastorie met de in 1999 ge
restaureerde behangselschilderingen bezochten. Vooral 
dit laatstgenoemde onderdeel werd als zeer belangwek
kend ervaren. Er zijn nog maar weinig plaatsen in Neder
land waar behangschilderingen in hun volle glorie op 
hun oorspronkelijke wanden te bewonderen zijn. Aan het 
eind kon collectief de toren van de dorpskerk worden 
beklommen. Verscheidenen vonden het jammer dat er 
geen gelegenheid meer was om bij een kopje koffie over 
het gebodene wat nader met elkaar door te praten. Van 
de deelnemers had 61% een bestaande of vroegere band 
met Kockengen, kwam 33% uit Breukelen en was 6% 
van elders. Dank aan pastor W.F. Schwenk, de heer W. 
Vermeulen en de HKB-voorzitter voor hun inzet als gids. 

Dudok de Witherdenking 2000 zeer geslaagd 
Op vrijdagmiddag 6 oktober 2000 vond de jaarlijkse 

herdenking van L.C. Dudok de Wit (Kees de Tippelaar) 
plaats. De herdenkingsrede werd ditmaal verzorgd door 
dr. J. Helsloot, van het P.J. Meertens Instituut te Amster
dam, die het ontstaan van de poffertjestractatie in een 
historisch kader plaatste. Deze werd met zeer grote be
langstelling door de vele aanwezigen aangehoord. De 
tekst van deze rede hopen we te kunnen publiceren in het 
volgende nummer van ons tijdschrift. Na afloop van de 
bijeenkomst in het koetshuis van Boom en Bosch vond 
bij het beeld van Kees in het park van het gemeentehuis 
de gebruikelijke bloemenlegging plaats. 

Op de verjaardag van Kees, 3 oktober, werden door 
een kleine delegatie uit de HKB-Commissie Jaarlijkse 
Herdenking L.C. Dudok de Wit bloemen gelegd op zijn 
familiegraf. 
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De Reformatie in de Vechtstreek: kort verslag 
Op woensdagavond 8 november 2000 hield de HKB 

in het Parochiehuis te Breukelen haar najaars-leden-
bijeenkomst. De heer E.A.J. van der Wal uit Maarssen 
sprak daar op de van hem bekende boeiende wijze over 
de achtergronden van de Reformatie in de 16de eeuw en 
de uitwerking daarvan in onze Vechtstreek. Hij schetste 
hoe de wens tot hervorming tevoren al leefde in de 
rooms-katholieke kerk, als een zelfkritisch element in de 
bijbelse traditie en een teken van een levende geloofs
gemeenschap. De 16de eeuw was echter een tijd van 
crisis op velerlei gebied. Het optreden van tegenpausen 
had het pauselijk gezag ondermijnd, de troepen van 
keizer Karel V namen op ontluisterende wijze Rome in, 
Luther trad op "als een orkaan", in de Nederlanden 
begon een nationale opstand (Tachtigjarige Oorlog). Het 
begin van het protestantisme was nogal ongeordend: 
wederdopers, hageprekers, de Utrechtse predikant (ex-
pastoor, Jacobikerk) Hubert Duifhuis en zijn volgelingen 
die weinig ophadden met vastgelegde belijdenisgeschrif
ten en een kerkelijke organisatie. Dominee zijn was 
geruime tijd een moeilijk baantje. Een heel andere geest 
ging uit van de aanhangers van Calvijn, een man van 
"gezag, orde en tucht". Zij drukten uiteindelijk hun stem
pel op wat de hoofdstroom werd van het Nederlandse 
protestantisme, de Nederduits Gereformeerde Kerk. 
Maar pas in het midden van de 17de eeuw was predikant 
echt een gevestigd ambt met erkend gezag. Inmiddels 
hadden de Raad van de stad Utrecht in 1580 en de Staten 
van Utrecht in 1583 de gereformeerde godsdienst tot de 
enige toegestane verklaard, was Cornelius Petri, gewezen 
pastoor van Breukelen, als gereformeerd predikant naar 
Maarssen vertrokken en had Floris van den Bongard, 
heer van Nijenrode, Erasmus Bakker, die tot in 1582 
werkzaam was in de Utrechtse Jacobigemeente en daarna 
in Gouda, in 1586 naar Breukelen gehaald. Als duif-
huisiaan kreeg die te maken met veel aantijgingen van 
elders, maar Van den Bongard beschermde hem. Door 
deze gang van zaken versterkte Nijenrode zijn aan
spraken op het patronaatsrecht binnen de kerk van Breu
kelen. Toen bij het ingaan van het Twaalfjarig Bestand 
(een "pauze" in de Tachtigjarige Oorlog) een protes
tantse richtingenstrijd uitbrak tussen de Arminianen 
(Remonstranten) en Gomaristen (Contra-Remostranten), 
nam ds. Bakker als "neutralist" een tussenpositie tussen 
beide partijen in. Na hem kwamen in Breukelen echte 
calvinisten aan bod. 

Nieuw lid HKB-kascommissie 
Met algemene instemming van de aanwezige leden, 

werd aan het begin van de najaarsledenbijeenkomst op 
8 november 2000 een korte huishoudelijke vergadering 
ingelast, met slechts één spoedeisend agendapunt. Om 
gezondheidsredenen heeft de heer H. van Runt zich 
moeten terugtrekken uit onze kascommissie voor het 
boekjaar 2000. In zijn plaats werd bij acclamatie de heer 
J. Bakker benoemd. 

Giften aan de HKB voor een belangrijk deel 
belastingvrij 

De Belastingdienst Registratie/Successie heeft onze 
vereniging aangemerkt als een "instelling als bedoeld in 
artikel 24, vierde lid van de Successiewet 1956". Dat be
tekent in de praktijk dat over schenkingen en legaten aan 
de HKB beneden een bepaald maximum (thans ƒ 8394,-
of € 3809,-) per 24 maanden geen schenkingsrecht aan 
de Rijksbelastingdienst hoeft te worden betaald. Van 
schenkingen die meer bedragen moet een schenkings
aangifte worden gedaan. 

Wij zouden het zeer waarderen als leden (en anderen) 
van deze mogelijkheid gebruik willen maken om de 
HKB-activiteiten te ondersteunen, wetend dat het volle
dige bedrag aan het beoogde doel ten goede zal komen. 
Desgewenst kan de gift voor een specifiek doel (bijv. 
tijdschrift, onderzoek, collectievorming, informatiepane
len, monumentenzorg) worden geoormerkt. 

HKB betrokken bij onderzoek naar de politieke 
elite in de Utrechtse gemeenten 

De Stichting Stichtse Geschiedenis en de hoogleraar 
Utrechtstudies hebben het initiatief genomen tot een 
onderzoek wie in de periode 1850 - 1950 zitting hadden 
in de raad van een representatief aantal Utrechtse ge
meenten, verspreid over de provincie Utrecht. Dit is een 
tot dusver geschiedkundig weinig bestudeerd thema. Wie 
waren raadslid, wat was hun beroep, op welke leeftijd 
waren zij politiek actief, op welke bestuurlijke deel
gebieden richtten zij vooral hun aandacht, waren zij rijk, 
bestonden er machtsblokken, kwamen veel raadsleden 
uit dezelfde families, wat was hun politieke en maat
schappelijke "draagvlak"? Deze en vele andere onder
werpen maken deel uit van de onderzoekopdracht. De 
initiatiefnemers hebben de HKB gevraagd hieraan deel te 
nemen, waarop positief is gereageerd. De plaatselijke 
onderzoeksresultaten worden door de HKB zelf gepubli
ceerd. Aan het eind van het project zullen door de hoog
leraar Utrechtstudies uit het totaal van de in de ver
schillende gemeenten verzamelde informatie vergelijkin
gen worden gemaakt en eindconclusies worden getrok
ken. Inmiddels is een team van vier HKB-mensen begon
nen aan de uitvoering: de heren O.J. Contant, W. 
Hoogendoorn, A.A. Manten en G. Versloot. Het is een 
heel boeiende activiteit. Assistentie is welkom! 

Presentatiewedstrijd Rabobank 
De Rabobank Vecht en Plassen hield maandag 23 

oktober 2000 haar algemene vergadering. Deze werd 
afgesloten met een presentatiewedstrijd, waarbij uit 
iedere vestigingsplaats van de bank één organisatie een 
project mocht verdedigen. Een hoofdprijs en vier "troost
prijzen" dienden als wenkend perspectief. Hierbij was de 
HKB genomineerd door de Breukelse vestiging, met het 
project "historische wandeling door de dorpskern van 
Breukelen" als inzet. We gingen naar huis met een 
bedrag van ƒ 1000,-, met dank aan de bank. 
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Register op de jaargangen 11-15 
(1996-2000) 

Evenals in de jaargangen 5 en 10 van dit tijdschrift 
nemen we ook nu weer een trefwoordenregister op, 
teneinde de in de afgelopen vijfjaar gepubliceerde 
informatie beter toegankelijk te maken. 

Hoe zit het register in elkaar? 
Aan elk gepubliceerd artikel zijn enige trefwoor

den toegekend, welke dat artikel of belangrijke on
derdelen ervan karakteriseren. Vervolgens zijn al 
deze trefwoorden in alfabetische volgorde geplaatst. 

De trefwoorden zijn zodanig gekozen, dat er ook 
een gerede kans bestaat dat daaronder door de ge
bruiker gezocht wordt. Ze zijn dus wel kenmerkend 
voor het onderwerp, maar niet al te gedetailleerd. 

Achter elk trefwoord staan één of meer groepjes 
van drie getallen, gescheiden door een komma. In 
zo'n groepje geeft het eerste van die drie getallen de 
jaargang aan waarin het betreffende artikel is gepu
bliceerd, het getal tussen haakjes zegt welke afleve
ring het betreft en het laatste getal is de bladzijde 
waarop het artikel begint. Voor het vinden van de 
informatie zult u dus het betreffende artikel geheel 
moeten doorkijken. Als verschillende artikelen on
der één trefwoord vallen, dan zijn die opgenomen 
in chronologische volgorde van publicatie. 

Er is naar gestreefd om een trefwoord alleen dan 
op te nemen, als het bijbehorende artikel wezenlijke 
informatie daarover bevat. Toepassing van dit cri
terium is niet vrij van willekeur: sommige artikelen 
zitten zo boordevol wetenswaardigheden dat het 
weinig zinvol was alle trefwoorden te vangen. U 
komt wat u zoekt vanzelf tegen als u zo'n artikel 
via een ruimer trefwoord opzoekt en het vervolgens 
doorleest. 

Waar dat nuttig leek, zijn ook doorverwijzingen 
in het register opgenomen. Want stel dat u op een 
oude landkaart de aanduiding Lettesgerecht gezien 
hebt en wilt weten waar dat precies voor stond. In 
het register vindt u onder die term een doorver
wijzing naar Portengen-Nijenrodesgerecht (want zo 
heette dat gebied veel langere tijd), met een verwij
zing naar één artikel, dat u inderdaad de gewenste 
opheldering verschaft. 

Het gebruik van het register 
Dit register kan op verschillende manieren ge

bruikt worden. 
Ten eerste: u bent geïnteresseerd in een bepaald 

onderwerp, en u wilt weten of daarover iets gepu
bliceerd is. Neem als voorbeeld dat u wat meer wilt 
weten over Boom en Bosch. Onder dat trefwoord 
wordt u verwezen naar vijf artikelen in ons tijd
schrift. Soms is het zinvol onder twee trefwoorden 
te kijken en te kiezen wat onder allebei ver
meld staat. Wanneer u bijvoorbeeld alleen wat wilt 
weten over Boom en Bosch als gemeentehuis, dan 
brengt opslaan van het trefwoord "Gemeentehuis" 
de selectie terug tot twee artikelen. Als uw aandacht 
alleen is gericht op Boom en Bosch in haar begin
tijd, dan kunt u ook kijken onder "Zeventiende 
eeuw, Breukelen"; u zult dan ontdekken dat daar 
maar één van de vijf verwijzingen voorkomt die u 
zojuist achter het trefwoord "Boom en Bosch" hebt 
aangetroffen. Dat is dan de enige waar u mogelijk 
wat van uw gading kunt aantreffen. 

Ten tweede: u herinnert zich dat u ooit iets ge
lezen heeft dat u niet meer terug kunt vinden. Bij
voorbeeld: u wilt een verhaal traceren dat ging over 
een schip van de Koninklijke Marine dat de "Breu
kelen" heette. U zoekt in het register onder Breuke
len, vindt daar een subtrefwoord mijnenveger, en 
hebt teruggevonden wat u wilde. Ander voorbeeld: 
u wilt opfrissen wat de Ordedienst precies was. U 
treft dan onder dat trefwoord een verwijzing aan 
naar een artikel dat u het antwoord geeft. 

Ten derde: u bent vooral geïnteresseerd in een 
bepaald thema, tijdvak of gebied. De volgende pe
rioden zijn opgenomen: Middeleeuwen, Zestiende 
Eeuw, Zeventiende Eeuw, Achttiende Eeuw, Franse 
Tijd, Negentiende Eeuw, Twintigste Eeuw, Wereld
oorlog I en Wereldoorlog II; verscheidene zijn geo
grafisch nader onderverdeeld. Dat kan plezierig zijn, 
want als uw interesse bijvoorbeeld uitgaat naar de 
20ste eeuw, maar alleen waar het Nieuwer Ter Aa 
betreft, dan wordt u door die onderverdeling direct 
verwezen naar twee artikelen uit een totaal van ver
scheidene tientallen die iets over de 20ste eeuw te 
melden hebben. 

Tenslotte kunt u ook zonder bepaald vooropge
zet doel in dit register grasduinen en er zomaar iets 
uit pikken wat u interessant vindt. Wellicht levert 
het u hernieuwd leesplezier op! 
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Aa, rivier de, 12(3) 172, 14(1) 13, 14(3) 144 
Achttiende eeuw 
—, algemeen, 13(1) 10,13(2) 109,13(4) 177, 14(4) 173, 

15(3) 170 
—, Breukelen, 11(4) 195, 11(5) 281,12(1) 14, 12(1) 26, 

12(2) 82,12(4) 177,12(4)211,13(1) 35, 13(3) 163, 
13(4) 203, 14(1) 4, 15(1) 35, 15(4) 235 

—, molens, 13(2) 66 
—, Nieuwer Ter Aa, 12(3) 172, 14(3) 125 
—, Vijfhoeven, 14(1) 34 
Adinga, familie, zie Attinga 
Ado, familie, zie Attinga 
Ambachtsschool, Breukelen, 14(1) 21 
Amsterdam-Rijnkanaal vóór 1952, zie Merwedekanaal 
Antonius Abt, Sint-, 11(1) 4 
Antoniushuisje, Breukelen 11(1)4 
Arbeidsmarkt, zie Werkgelegenheid 
Arcadië, 15(1) 17 
Attinga, familie, 12(1) 49 
Attingahem, 12(1) 49 

B 

Barneveld, Dirk van, 14(1) 45 
Baron van Nagell-hoeve, 14(3) 123, 15(4) 217 
Bataafse Omwenteling, 15(1) 25, 15(3) 170 
Bedrijfsleven, zie Beurtvaart, Korenmolens, Melk

fabriek, Middenstand, Pijpenmakerij, Steenbakkerij, 
Trekvaart, Vishandel, Zadelfabriek 

Beekoever, huis, 11(3) 97 
Begijnen, 15(1) 58 
Begraafplaatsen 
—, algemeen, 11(4) 222,12(2) 110 
—, Breukelen, 12(2) 110 
—, Nieuwer Ter Aa, 11(1) 39 
Begrafeniskosten, 14(3) 123 
Begrafenisvereniging Breukelen, 12(2) 110 
Behangselschilderingen, 15(1)4, 12, 15(4)231 
Bejaardentehuis, 11(5) 258 
Belgische vluchtelingen, 15(1) 26 
Besmettelijke ziekten, zie Cholera 
Beurtvaart, 13(1) 10,13(2) 109,13(3) 171 
Bevolkingsregister Breukelen, 12(1) 46 
Bevolkingsstatistiek, 11(1) 54,14(2)49 
Bevrijdingsbank, 15(2) 124 
Bevrijdingsdag 1945, 15(2) 122 
Bierbrouwers, 11(4) 195 
Binnenlandse Strijdkrachten, Nederlandse, 15(2) 108, 

122 
Bisschoppen van Utrecht, 12(4) 177 
Blekerijen, 12(2) 82 
Boerderij 
—, Baron van Nagell-hoeve, Laag-Nieuwkoop 30, 

14(3)123, 15(4)217 
—, De Kemp, Oukoop, 15(4) 201 

—, De Molshoop, Kockengen, 12(3) 161 
—, De Viersprong, Kortrijk 36, 14(1) 34,14(2) 93 
—, Het Duitsche Huis, zie Baron van Nagell-hoeve 
—, Kortrijk 34, 14(1) 34, 14(2) 93 
—, Vechtstroom, 12(3) 121, 12(4) 233 
—, Vredenoord, Kortrijk 25, 14(2) 93 
—, Wagendijk IA, Kockengen, 12(3) 161 
—, Zuivelhoeve, Kortrijk 32, 14(1) 34, 14(2) 93 
Boerderijbouw, 14(1) 34 
Boerderijnamen, 14(1) 13 
Bonifatius, 14(3) 147 
Boom en Bosch, 11(3) 160, 12(1)46,13(3) 161, 

14(2)59,15(4)235 
Bosch, C. Azn., 15(1)55 
Brandspuitenhuis Kerkplein, Breukelen, 11(4) 215, 

11(5) 239, 13(1) 55, 13(3) 172, 15(1) 17 
Brandweer, 11(5)239 
Bresier, familie, 11(5)258 
Breuckelen, Nieuw (USA), 12(1) 4,9 
Breukelen 
—, achttiende eeuw, 11(4) 195, 11(5)281, 12(1) 14, 

12(1) 26, 12(2) 82,12(4) 177,211, 13(1) 35, 
13(3) 163, 13(4) 203, 14(1) 4,15(1) 35, 15(4) 235 

—, Brouwerij, 12(1) 54 
—, Brouwerij, straat, 13(4) 203 
—, Dannegracht, 11(4) 223,12(1) 26, 12(4) 211, 

13(1)35,13(4)227 
—, Dannestraat, 13(1) 35, 13(3) 163 
—, gedenkteken, 15(3) 184 
—, Herenstraat, 13(2) 57, 14(3) 101 
—, Middeleeuwen, 11(1)4, 11(3) 11, 124, 11(4) 176, 

183,12(1) 20,49, 12(3) 138, 12(4) 177, 14(1) 13, 
14(2)67,15(3)180 

—, mijnenveger, 15(3) 177 
—, Romeinse Tijd, 12(2) 57 
—, Ronde Dorp, 12(1)20 
—, twintigste eeuw, 11(1) 17,11(2) 58, 11(3) 131,145, 

11(4) 215, 11(5) 239, 280,12(3) 147,12(4) 197, 
13(3) 121, 13(4) 203, 14(1) 28, 14(3) 135, 150, 151, 
14(3)97,101, 15(1)61, 15(3) 139, 176,181 

—, zestiende eeuw, 12(4) 177 
—, zeventiende eeuw, 11(4) 195, 11(5) 281, 12(1) 26, 

12(4)211, 13(1)4,35, 13(2)57, 14(2)67, 15(1)55, 
15(4)235 

Breukelen-Nijenrode, Gemeente 
—.algemeen, 11(3) 145 
—, negentiende eeuw, 11(1)24,11(5)258, 11(5)281, 

12(1)45,26, 12(2)82, 12(3) 121, 12(4)211, 
13(1) 35, 13(3) 161, 163, 172,13(4) 203, 215, 
14(1) 4, 39, 14(2) 49, 77, 14(3) 129, 135, 15(1) 17, 
22, 35, 15(3) 153, 15(4) 193 

—, twintigste eeuw, 11(1) 37,11(3) 97, 11(5) 258, 281, 
12(1)26, 12(2) 110, 118, 12(3) 121, 12(4)211, 
13(1) 35, 13(3) 163, 13(4) 215, 14(1) 38, 14(2) 59, 
63,77,15(1) 21, 15(2) 81, 15(3) 153,166, 15(4) 205, 
235 

Breukelen-Proostdij (polder), 13(2)66, 89, 13(3) 171 
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Breukelen-Proostdijgerecht, 12 (3) 138, 13(1) 4 
Breukelen-St. Pieters, Gemeente, 11(3) 145, 14(3) 102 
Breukelen-St. Pietersgerecht, zie Breukelen-Proostdij

gerecht 
Breukelerwaard, 13(2) 66, 89; zie ook Broekelreweert 
Breukeleveen, 11(4) 194,13(2) 66, 89 
Broekelreweert, stenen kamer, 14(1) 13, 14(2) 67 
Brooklyn adopts Breukelen, 13(3) 121 
Brooklyn (USA), zie ook Breuckelen, Nieuw (USA) 
Brouwerij 
—, Breukelen, 12(1)54 
—, straat, Breukelen, 13(4) 203 
Bruyn, De, familie, 15(4) 231 
Buitenplaatsen, zie Vechtbuitens 
Burgerwacht, 15(2) 87 
Bijleveld, watergang, 14(2) 86 

—, familie, 12(2) 82, 12(4) 226, 232 
—,L.C, 11(1) 18, 11(5) 272, 12(4) 226, 14(3) 102, 

15(1)49,15(4)193 
Duitsche Orde, Ridderlijke, Balije van Utrecht, 

13(4) 233,14(1) 34, 14(2) 90, 14(3) 125,15(4) 217 
Duuring, familie, 12(3) 121, 12(4) 186, 14(2) 93, 

15(4) 235 
Dwangarbeid, 15(2) 96 

E 

Eek, Van, familie, 15(4) 217 
Een en twintigste eeuw, Breukelen, 15(1) 61 
Eensgezindheid, 15(4) 193 
Eerste Wereldoorlog, zie Wereldoorlog I 
Evacués, 15(2) 102, 15(3) 152 
Eijk, Van, familie, 11(5)258 

Café, 15(1) 55; zie ook Galgerwaard, boerderij-herberg 
Censuur, 15(2) 87 
Centrale Keuken, 15(2) 102 
CHER, zie Cultuurhistorische Effectrapportage 
Chinoiserie, 13(4)231,14(1) 12 
Cholera, 14(2)49,14(3) 129,15(1) 16, 15(1)35 
Christelijke Historische Kiesvereniging, 11(3) 145 
Colenbrander, familie, 11(3) 97 
Criminaliteit, 15(1) 55 
Croon, De, herberg, 15(1) 55 
Cruijs, Van de, familie, 11(4) 195 
Cultuur, zie Behangselschilderingen, Dichters, Films, 

Fotografie, Muziekvereniging, Poffertjestraditie, Zanj 
en Vriendschap 

Cultuurhistorische Effectrapportage, 13(4) 238 

D 

Danne, 15(1) 35 
Dannegracht, 12(1) 26,12(4) 211,13(1) 35, 13(4) 227, 

15(1)35 
Dannestraat, 13(1) 35,13(3) 163 
Degenkamp, familie, 14(1) 4 
Diaconessen, 13 (4)215 
Dichters, 11(1)24 
Dienstboden, 12(3) 161 
Dinckelsgerecht, zie Portengen-Nijenrodesgerecht 
Dolle Dinsdag, 15(2)113 
Dood, 13(4) 177 
Dorpspomp, Breukelen, 12(3) 175, 12(4) 244,248 
Dorpsschuiten, 13(1) 10, 13(2) 109 
Draaibrug over Merwedekanaal, 15(3) 166 
Drinkwatervoorziening, 11(5) 242; zie ook Water

schuiten, Watertoren 
Drogisterij, 15(4) 193 
Drogisterijmuseum, 12(2) 119 
Dudok de Wit 
—, C.A.A., 11(5) 272, 12(4) 232 

Faecaliën, afvoer van, 15(1) 35 
Films opgenomen in Kockengen, 15(3) 129 
Fokkert, Jan Barte, 13(4) 177 
Fotografie 
—, E.I. Asser, 14(3) 102 
—, J.B. Koek, 15(4)193 
—, Jacob Schippers Jr, 11(2) 58, 11(5) 280 
Franse Tijd, 15(1) 25 
Friezen, 12(1) 49 

G 

Galgerwaard 
—, boerderij-herberg, 14(1) 4,14(2) 77, 14(3) 143 
—, gebied, 14(1) 13 
—, zie ook Galgerweert, Galgweert 
Galgerweert, hofstede, 14(2) 67 
Galgweert, stenen kamer, 14(1) 13, 14(2) 67 
Gedenktekens, 15(3) 184 
Geer, De, gebied, 14(2) 67, 15(4) 210 
Gemeente-arbeider, 15(4) 235 
Gemeente-Diacones, 13(4) 215 
Gemeentehuis Boom en Bosch, 12(1) 46, 14(2) 59 
Gemeentehuis Heicop, Kockengen, 14(3) 116, 15(4) 223 
Gemeentehuis Kerkplein, Kockengen, 15(4) 223 
Gemeentehuis Nieuwstraat, Breukelen, 11(1) 24 
Gemeentehuis, zie ook Rechthuis, Regthuys 
Gemeentelijke herindeling, 14(4) 177 
Genealogie, 13(3) 152 
Gerechtsheerlijkheden, 12(4) 177 
Gerwig, familie, 14(3) 135 
Geschiedvervalsing, 13(3) 133 
Gezinsgeschiedenis, 13(4) 177 
Gezondheidszorg, 14(2)49, 14(3) 129, 15(3) 139, 

15(4) 193 
Gieltjesdorp, 12(3) 138, 15(4) 210 
Gilde van de schuitenvoerders, 13(1) 10, 13(2) 109 
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GUdemeester, familie, 12(3) 121 
Ginkel, Van, familie, 13(1) 35 
Gootjes, Cornelis en Maartje, 15(2) 92 
Grigia, 15(4) 235 
Groenevecht, 12(2) 82 
Groenzicht, huis, 14(3) 135, 15(1) 16 

H 

Haar, De, kasteel, 11(1) 43,11(5) 249 
Haardplaat, 13(4) 225, 14(1) 12 
Haas, De, familie, 13(1) 35 
Heerenwagenweg, 15(4)235 
Henriques de Castro, D. Mzn., 15(1) 53 
Herberg, 14(1) 4,14(2) 77, 14(3) 143, 15(1) 55 
Herenstraat, Breukelen, 13(2) 57, 14(3) 101, 15(4) 193 
Heycopsgerecht, zie Portengen-Nijenrodesgerecht 
Historische Kring Breukelen 
—, gedenktekens, 15(3) 184 
—Jubileum, 11(3) 166 
—, ontwikkeling ledenbestand, 11(1) 56, 12(1) 56, 

13(1)56,14(1)48,15(1)64 
—, replica dorpspomp, 12(3) 175,12(4) 244, 248 
Hoekse en Kabeljauwse Twisten, 11(3) 112, 124, 

11(4)183,13(2)105 
Hoekstra, familie, 11(3) 97, 11(5) 225 
Hörst, J.W., 11(3) 153 
Horst, Van der, familie, 11(4) 195 
Huis van Bewaring, Breukelen, 11(1) 24, 11(4) 176 
Huisvesting, zie Volkshuisvesting 
Huizenonderzoek, 13(3) 152 
Huwelijk, 13(4) 177 
Hygiëne, 15(1) 35 

Indiëgangers, 13(4) 228, 15(3) 183 
Industrieel erfgoed, zie Melkfabriek, Watertoren, 

IJspakhuis 
Insulinde, zie Melkfabriek, Breukelen 
Interbellum, 15(2) 81 

Jaartallen, 14(4) 153, 15(1) 3 
Jamboree, 15(4) 205 
Japan, stad Huis ten Bosch, 11(3) 160 
Jodenvervolging, 15(2) 100 
Johannes de Doperkerk, 13(3) 173,15(3) 170 
Joostendam, 12(4) 234 
Justitie, 12(4) 177, 14(1) 13, 15(1) 55 

K 

Kaasmakerij, 14(3) 106 
Kaasmarkt, 14(1) 28 
Karel V, keizer, 13(4) 225, 14(1) 12 

Kees de Tippelaar, zie Dudok de Wit, L.C. 
Kemp, boerderij De, 15(4) 201 
Kerstening, 14(3) 147 
Keyserrijck, Het Huys te, 11(4) 223 
Kinderen, 13(4) 177 
Kinderuitzending naar Duitsland, 15(2) 87 
Klein Boom en Bosch, 15(4) 235 
Klompenschaarste, 11(3) 157 
Kloosterroof, 15(1) 47 
Koek, familie, 15(4) 193 
Kockengen 
—, bruggen, 14(2) 86 
—, Eerste Wereldoorlog, 15(2) 66 
—, gedenkteken, 15(3) 184 
—, Gemeente, 14(3) 116,15(4) 223 
—, gerechtsheren, 11(5) 249, 12(2) 97, 12(4) 186, 

13(3) 140, 13(4) 193 
—, Middeleeuwen, 11(1) 43, 11(5) 249,12(2) 97, 

13(3) 140, 13(4) 193, Middeleeuwen, 15(4) 210 
—, molen, 13(2) 66, 89,15(4) 210 
—, negentiende eeuw, 11(4) 209, 12(3) 161, 12(4) 186, 

14(2) 86, 14(3) 116,123, 15(1) 4, 15(4) 231 
—.onderwijs, 11(4)209 
—, ouderdom, 11(1)43 
—, polder, 14(2) 94 
—, politie, 12(1) 38 
—, Rooms-Katholieke pastorie, 15(1)4, 12, 15(4)231 
—, Rooster, "poort" De, 14(2) 86 
—, twintigste eeuw, 12(1) 38,13(3) 153, 14(1) 22, 

15(1)12,15(3)129,15(4)223 
— vlag, 14(3)112 
—, Wagendijk, 12(3) 161 
—, wapen, 14(3) 112 
—, Wereldoorlog I, 15(2) 65 
—, Wereldoorlog H, 11(3) 157, 15(2) 92 
—, zestiende eeuw, 11(5) 249 
—, zeventiende eeuw, 11(5) 249 
—, zie ook Laag-Nieuwkoop, Portengen, Spengen 
Kockengen-Montfoortsgerecht, 12(2) 97, 13(3) 140, 

13(4) 193 
Kockengen-Van de Haargerecht, 11(5) 249 
Kooten, Van, familie, 15(4) 201, 217 
Korenmolens, 13(2) 66 
Kortrijkse molen, 13(2) 66, 89, 14(3) 97, 14(4) 221, 

15(3) 192, 15(4) 210 
Kraayenest, hofstede Het, 14(3) 102 
Kraayenestersluis, 13(1)4, 13(3) 152 
Kruisverenigingen, 15(3) 139 

Laag-Nieuwkoop, 14(3) 123, 15(2) 66, 15(4) 217 
Landschapsgeschiedenis, 11(1) 51 
Leenhof van Vianen, 13(1) 20 
Lettesgerecht, zie Portengen-Nijenrodesgerecht 
Liudger, 12(1) 49, 12(4) 246, 13(3) 133 
Loenersloot, Gemeente, 15(2) 66; zie ook Oukoop 
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M 

Marezgerecht, De, zie Portengen-Nijenrodesgerecht 
Meent, De, zwembad, 15(2) 108, 15(4) 205 
Melkfabriek, Breukelen, 11(3) 97, 11(5) 225, 12(3) 147, 

15(1)53 
Merwedekanaal, 15(3) 166 
MICA, 15(3) 182,15(4)222 
Middeleeuwen 
—, algemeen, 11(4) 219,12(2) 65, 12(4) 232,13(2) 105, 

14(2)90,14(4)153,15(1)58 
—, Breukelen, 11(1) 4, 11(3) 11, 124, 11(4) 176, 183, 

12(1)20,49, 12(3) 138, 12(4) 177, 15(3) 180, 
15(4)210 

—, Breukelen-Proostdijgerecht, 13(1) 4 
—, Breukelerwaard, 14(2) 67 
—, Galgerwaard, 14(1) 13, 14(2) 67 
—, Kockengen, 11(1) 43,11(5) 249, 12(2) 97,13(3) 140, 

13(4) 193 
—, molens, 13(2) 66, 15(4) 210 
—.Portengen-Nijenrodesgerecht, 13(1) 20 
Middenstand, 11(3)131 
Milieubeheer, 15(1) 35 
Modderen, 12(3) 172 
Molenkamp, familie, 11(5) 258 
Molens, zie Korenmolens, Watermolens 
Molukse gemeenschap, Breukelen, 12(4) 197 
Montfoort 
—, De Rover van, familie, 12(2) 97 
—, Van Randerode van, familie, 13(3) 140, 13(4) 193 
Moord, 15(1) 55 
Mora, C.M., 15(3) 145, 15(4) 230 
Muziektent Boom en Bosch, 14(2) 59 
Muziekvereniging "Breukelen", 14(2) 59 
Mijnenveger Hr. Ms. Breukelen, 15(3) 177 

N 

—, Vijfhoeven, 14(1)34 
Nieuwer Ter Aa, 11(1) 39, 11(3) 153, 12(2) 57, 

12(3) 172, 12(4) 234, 14(1) 34, 14(3) 125, 15(1) 26, 
15(2) 66 

Nieuwjaarswens, 12(4) 242 
Nut van 't Algemeen, Maatschappij tot, 15(3) 153 
Nijenrode 
—, kasteel, 11(3) 160, 11(5) 276, 12(2) 105 
—, Van, familie, 11(1)4, 11(3) 112, 124, 11(4) 176, 

183,12(2) 65, 13(2) 105 

O 

Oei, Cor van, kunstschilder, 13(3) 153 
Oldenbarnevelt, Johan van, 12(1) 9 
Olympische spelen, 11(5) 272,12(4) 232 
Onderduikers, 15(2) 108, 113, 15(3) 152 
Ondergronds verzet Wereldoorlog II, 15(2) 92, 108,116, 

122 
Onderwijs, 11(3) 131, 11(4) 209, 13(3) 161, 15(3) 170; 

zie ook Naaischool, Tekenschool 
Onnes van Nijenrode, Michiel, 15(2) 66 
Ontginningen, zie Veenontginningen 
Oosterom, M., 13(4)228 
Oratorium Vereniging, Christelijke, 13(3) 167 
Ordedienst (O.D.), 15(2) 92 
Orttswarande, huis, 11(3) 97 
Otterspoor, 14(1) 13 
Otterspoorbroek, 12(3) 138, 12(4) 233, 13(2) 66, 89, 

15(4) 210 
Otterspoordam, 12(1) 20, 12(3) 138, 12(4) 233 
Otterspoorsluis, 12(3) 138 
Oud Aa, 12(4) 234, 13(1) 50, 13(2) 66, 89, 15(4) 210 
Oudaen, 14(3) 102 
Oukoop, 13(1) 51, 13(2) 66, 89, 15(4) 201 
Oukoop, Van, familie, 11(4) 176 

Naaischool, Christelijke, Breukelen, 15(1) 22 
Nederlandse Hervormde kerk 
—, Breukelen, 13(2) 57, 14(3) 124 
—, Kockengen, 11(1) 43 
Negentiende eeuw 
—, algemeen, 11(1) 18, 54, 14(4) 179, 15(3) 170 
—, Breukelen-Nijenrode, 11(1) 24,11(5) 258,281, 

12(1)45,26, 12(2) 82, 12(3) 121, 12(4)211, 
13(1) 35,13(3) 161, 163, 172, 13(4) 203, 215, 
14(1) 4, 39, 14(2) 49, 77, 14(3) 129, 135, 15(1) 17, 
22, 35, 15(3) 153, 15(4) 193 

—, Breukelen-St. Pieters, 14(3) 102, 15(1) 17 
—, Kockengen, 11(4) 209, 12(3) 161, 12(4) 186, 

14(2)86, 14(3) 116, 123, 15(1)4, 15(4)231 
—, Laag-Nieuwkoop, 14(3) 123,15(4) 217 
—.molens, 13(2)66,82,89 
—, Nieuwer Ter Aa, 11(1) 39 
—, Portengen-Lettesgerecht, 13(1) 20 
—, Spengen, 13(2) 82 

Pad van Bosch, 12(4) 234 
Pape, De, familie, 13(3) 140 
Parochiehuis, Breukelen, 12(1) 52 
Pest, 11(1)4 
Piecksgerecht, zie Portengen-Nijenrodesgerecht 
Pieterskerk, 13(2) 57, 14(3) 124 
Platenkamp, J.J., 15(2) 113 
Poffertjestraditie Breukelen, 15(1) 49 
Polderbemaling, 13(2) 66 
Politie 
—, Breukelen, 11(1) 24, 11(3) 168, 15(4) 216 
—.Kockengen, 12(1)38 
Porselein, 13(4)231 
Portengen-De Marez, zie Portengen-Nijenrodesgerecht 
Portengen-Lettesgerecht, zie Portengen-Nijenrodes

gerecht 
Portengen-Noordeinde, 15(3) 145 
Portengen-Nijenrodesgerecht, 13(1) 20 
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Portengen-Zuideinde, 13(2) 66, 89,13(3) 171, 13(4) 192 
Portengense Brug, 13(1) 29; zie ook Portengen-

Nijenrodesgerecht 
Posterijen, 11(1) 18 
Posthuisvan 1884, 11(1)18 
Postkantoor, Breukelen, 11(1) 18 
Prentbriefkaarten, 11(2) 58 
Prins, Huib, kluizenaar, 14(1) 22 
Proostdijgerecht, zie Breukelen-Proostdijgerecht 
Pijpenmakerij, 12(3) 167 

Raadhuis, zie Gemeentehuis 
Radio, 14(1) 38 
Rampjaar 1672-1673,11(5) 249 
Randerode, Van, familie, 13(3) 140, 13(4) 193 
Rechthuis 
—, Breukelen, zie Regthuys 
—, Breukelerwaard, 14(2) 67; zie ook Regthuys 
—, Oud Aa en Otterspoorbroek, 14(2) 67 
—, Portengen-Nijenrodesgerecht, 13(1) 20 
Rechtspraak, 12(4) 177 
Reformatie, Kerkelijke, 15(3) 170, 15(4) 247 
Regthuys van Breuckelen en Breuckeleweerd, 11(1) 24, 

11(4)176,13(2)57 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 

13(4) 233, 14(1) 34, 14(2) 90, 14(3) 125, 15(4) 217 
Ridderorde van Sint-Antonius, 11(1) 4 
Rietveld/Rietvelt, Van, familie, 11(4) 183, 12(2) 65, 

12(4)232,15(1)47 
Rivierdijk, zie Vechtdijk 
Röell, H.H., burgemeester, 11(3) 131 
Romeinse Tijd, 12(2) 57, 14(3) 144 
Rooms-Katholieke kerk, Breukelen, 13(3) 173, 

15(3) 170 
Rooms-Katholieke parochie Breukelen, 15(3) 170 
Rooms-Katholieke parochie Kockengen, 15(3) 170 
Rooms-Katholieke pastorie Kockengen, 15(1) 4, 12, 

15(4)231 
Roij, Bernard de, kaart van, 13(2) 57 
Ruele, Van, familie, zie Ruwiel, Van, familie 
Ruwiel 
—, Gemeente, 15(2) 66 
—, kasteel, 13(4) 225 
—.Leenhof van, 14(3)125 
—, Van, familie, 13(4) 233, 14(1) 13, 14(2) 90,15(1) 58 

Salomon, M., miss, 13(3) 121 
Salvatori, gebouw, 11(3) 131 
Schippers, J., fotograaf, 11(2) 58, 15(4) 193 
Scholen, 11(3) 131, 11(4) 209, 13(3) 161; zie ook Naai

school, Tekenschool 
Schuilkerk, 15(3) 170 
Schuurman, familie, 11(5) 258 

Sinterklaasviering, 11(5) 276 
Slachterij bij station Breukelen, 15(1) 48 
Slangevecht, 14(3) 102 
Slyke, Cornells Antonisz van, 12(1) 4 
Spaanse griep, 15(2) 66 
Spengen, 11(5) 249, 13(2) 82, 89, 14(2) 94,15(3) 129 
—, Hoek van, 12(4) 234, 13(2) 66 
Spoor- en Vechtzicht, huis, 12(1) 44 
Spoorlijn Harmelen-Breukelen, 15(4) 217 
Sport, 11(3) 131,11(5)272 
Stankoverlast, 15(1)35,48 
Steenbakkerij, 11(5)281 
Stenen kamers, 14(1) 13, 14(2) 67 
Sterreschans, 11(3) 160 
Stichtse Burgeroorlog, 1481-1483, 11(5)249 
Stoesak, familie, 11(4) 195 
Straatweg, 15(4)235 
Streektaal, 14(3) 106, 15(3) 163 
Stuyvesant, Pieter, 12(1) 9 
Suydlaer, Van, familie, 11(4) 176 
Swaanswijk, J.H., 15(2) 116 

Tekenschool, 15(3) 153 
Telefoon, 14(2) 63 
Tewerkstelling, gedwongen, 15(2) 96 
Tienhovense Vaart, zie Vaart 
Tippelaar, Kees de, zie Dudok de Wit. L.C. 
Tollen, 12(1) 53 
Tolnaer, Jan, pastoor, 15(3) 180 
Trekvaart, 11(5) 281, 13(1) 10, 13(2) 109 
Tuinen, 12(1) 14 
Tweede Wereldoorlog, zie Wereldoorlog II 
Twintigste eeuw 
—, algemeen, 14(4) 190 
—, Breukelen, 11(1) 17, 11(3) 145, 11(5) 280, 

12(4) 197, 13(3) 121, 14(3) 97, 135, 150, 151, 
15(1)61,15(3)139 

—, Breukelen-Nijenrode, 11(1) 37, 11(2) 58, 11(3) 97, 
131,11(4) 215,11(5) 239,258, 281, 12(1) 26, 
12(2) 110, 118, 12(3) 121, 147, 12(4)211, 13(1)35, 
13(3) 163, 172, 13(4) 203,215, 14(1) 28, 38, 
14(2) 59,63, 77, 14(3) 101, 15(1) 21, 15(2) 81, 
15(3) 153, 166,176, 181, 15(4) 205, 235 

—, Breukelen-St. Pieters, 15(1) 26, 15(2) 26 
—, Breukeleveen, 11(4) 194 
—, Kockengen, 12(1) 38, 13(3) 153, 14(1) 22, 15(1) 12, 

15(3) 129, 15(4) 223 
—, Laag-Nieuwkoop, 15(4) 217 
—.molens, 13(2)66,89 
—, Nieuwer Ter Aa, 11(1) 39, 15(4) 201 
—, zie ook Wereldoorlog I, Wereldoorlog II 

U 

Uten Hamme, familie, 13(4) 193 
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Vaart (Tienhovense), 13(1) 4 
Vecht, 14(3) 143 
—, drinkwaterbron, 11(5) 242 
—, economische betekenis, 11(5) 281 
—.vaarwater, 12(3) 138, 13(1) 10, 13(2) 109 
Vechtbuitens 
—, algemeen, 12(1) 14, 14(2) 95 
—, zie ook Boom en Bosch, Groenevecht, Slangevecht, 

Vecht en Dam, Vechtstroom, Vegtvliet, Vreedenoord 
Vechtdijk, 12(1) 20, 13(2) 57 
Vechten Dam, 11(4) 195,11(5) 258 
Vechtstreek biografieën, 12(4) 239 
Vechtstroom 
—, boerderij, 12(3) 121, 12(4) 233 
—, Vechtbuiten, 12(2) 82, 12(3) 121, 12(4) 233 
Veenontginningen, Middeleeuwse, 11(1) 43, 51, 

12(4) 177 
Veerhuis, 15(4) 201 
Vegtvliet, 11(3) 160,12(4) 186 
Veldwachters, zie Politie 
Verenigingen, gedwongen opheffing, 15(2) 87 
Verhoef, J., 15(3) 183 
Verkeer, 11(4) 194, 12(2) 118, 15(1) 21, 15(3) 176, 181 
Verkiezingen gemeenteraad, 11(3) 145 
Verkiezingen Kamerdistrict Breukelen, 11(1) 17 
Veteranen Breukelen, Vereniging, 15(3) 184 
Vikingen, 11(1)43 
Vishandel, 11(1)35 
Vliegtuigcrash, 15(3) 145 
Vluchtelingen, Belgische, 15(1) 26 
Voedseldistributie, 15(2) 66 
Voedselschaarste, 15(2) 66, 102 
Volkshuisvesting, 14(1) 39 
Voort, Van der, familie, 11(4) 195 
Vreedenoord, 12(1) 14, 15(4) 235 
Vuurdover, 12(2) 105 
Vijfhoeven, 14(1) 34,14(2) 93 

W 

Wagendijk, Kockengen, 12(3) 161 
Waterlinie, 15(2) 66 
Watermolens, 13(2) 66, 82 89, 13(3) 171, 13(4) 192, 

14(3)97,15(4)210 

Waterschuiten, 11(5)242 
Watertoren, 11(4)169 
Waterverontreiniging, 14(3) 129, 15(1) 35 
Weerdenburg, A. van, 13(1) 51 
Weere, 13(1) 4 
Wees, Van, familie, 14(2) 77 
Wereldoorlog I, 12(1) 38, 15(1) 26, 15(2) 66 
Wereldoorlog II, 11(3) 153, 157, 11(5) 277, 12(1) 46, 

12(3) 147, 14(1) 45, 15(1) 16,15(2) 87, 92, 96, 100, 
102, 108, 113, 116, 122, 15(3) 145, 152, 184 

Wereldoorlogen, Tijdvak van de, 15(2) 65 
Werkgelegenheid, 11(3) 131, 12(4) 197, 14(1) 39 
Weyerman, Jacob Campo, 13(4)231, 14(1) 12 
Whittaker, G.Ch.., 15(3) 145 
Wit, Tinus de, 14(1) 28, 14(2) 92 
Wijkgebouw Breukelen, 15(3) 139 
Wijkverpleging, Breukelen, 13(4) 215 

IJ 

IJspakhuis Oud Aa, 11(1) 35 

Zadelfabriek, 11(1)34 
Zandpad, 11(5)281, 12(2) 118 
Zang en Vriendschap, 15(3) 167 
Zendgroep, ondergrondse, 15(2) 116 
Zestiende eeuw 
—, algemeen, 14(4) 163 
—, Breukelen, 12(4) 177 
—, Galgerwaard, 14(1) 13, 14(2) 67 
—, Kockengen, 11(5)249 
Zeventiende eeuw 
—, algemeen, 13(1) 10,13(4) 177,14(4) 169, 15(3) 170 
—, Breukelen, 11(4) 195, 11(5) 281, 12(1) 26, 

12(4) 211, 13(1) 4, 35, 13(2) 57, 15(1) 55, 15(4) 235 
—, Galgerwaard, 14(2) 67 
—, Kockengen, 11(5)249 
—, molens, 13(2)66 
Zomerhuis bij boerderijen, 11(5) 281 
Zuiden, Van, echtpaar, 13(1) 53 
Zuivelhoeve, boerderij, 14(1) 34 
Zwembad, zie Meent, De 
Zwieten, Van, familie, 11(1)4 
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Inhoudsopgave jaargang 15 
Redactioneel 3 
De idylle aan de wand: de behangsels in de R.K. pastorie te Kockengen 

Wim Meidenkamp 4 
De restauratie van de ontvangstkamer in de R.K. pastorie te Kockengen 

Elsbeth Geldhof 12 
Correcties en aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen 16 
Brandjes blussen in Arcadiè' aan de Vecht 

Arie A. Manten 17 
Uit oude raadsnotulen (16). Automobielen veroorzaakten een stofplaag, 1907 21 
De Christelijke Naaischool te Breukelen-Nijenrode 

Henk van Walderveen 22 
Brief uit de Bataafse Tijd 

Henk van Walderveen 25 
Breukelen en omgeving bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 1914 

Arie A. Manten 26 
De Danne als stortplaats 

Henk J. van Es 35 
Een kloosterroof, op voorstel van Jan van Rietvelt 

Huub A. Manten-Werker 47 
Uit oude raadsnotulen (17). Klachten over de slachtplaats bij het station, 1929 48 
Kees van de poffertjestraktatie 

JanL. Boonacker 49 
David Henriques de Castro Mozeszoon (1826 - 1898) 

Arie A. Manten 53 
De moord op de Breukelse herbergier Cornelis Arisz Bosch, 1687 

B. Barelds 55 
Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (5). 
Geertruid van Ruwiel, begijn 

Arie A. Manten 58 
Bestemmingsplan Centrum Breukelen 61 
Mededelingen van het bestuur 63 

Themanummer: Het Tijdvak van de Wereldoorlogen 

Het Tijdvak van de Wereldoorlogen: korte inleiding 65 
De Grote Oorlog of Eerste Wereldoorlog (1914 -1918) 

Arie A. Manten 66 
Het Interbellum: 1918-1940 

Arie A. Manten 81 
Breukelen in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog 

Henk J. van Es 87, 152 
Aan de vergetelheid ontrukt (4). Comelis en Maartje Gootjes, een moedig echtpaar uit Kockengen 

Johan Bakker 92 
Gedwongen tewerkstelling en dwangarbeid in 1940 - 1945 

Henk J. van Es 96 
Over enige joodse medeburgers 

Marjo W. van Dijk-Witjas 100 
Evacués en Centrale Keuken in Breukelen 

Henk J. van Es 102, 152 
Onderduikers en verzetslieden in Breukelen 

Henk J. van Es 108, 152 
Aan de vergetelheid ontrukt (5). Jacobus Johannes Platenkamp (1924 -1944) 

Johan M.A. Platenkamp en Arie A. Manten 113 
Aan de vergetelheid ontrukt (6). Joseph Hendricus Swaanswijk (1920 -1945) 

J. Swaanswijk 116 
De bevrijding in 1945 

Henk J. van Es 122 
Mededelingen van het bestuur 127 
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Kockengen, filmdorp van Nederland 
Wout Hoogendoorn 129 

Het Wijkgebouw aan de Wilhelminastraat te Breukelen en zijn voorgangers 
H.P. Vermaat 139 

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel 144, 152 
Aan de vergetelheid ontrukt (7). Gordon Charles Whittaker (1921 - 1943) 

Arie A. Manten 145 
De tekenschool te Breukelen-Nijenrode 

Henk van Walderveen 153 
Streektaal uit Breukelen en omgeving (2) 

Arie A. Manten 163 
Uit oude raadsnotulen (18). Langdurig wachten bij de draaibrug over het Kanaal 166 
Christelijke Oratorium Vereniging "Zang en Vriendschap" 75 jaar 

Anna M. Elink Schuurman-van Gelder 167 
Het woelen van de roomschgezinden 

Arie A. Manten 170 
Uit oude raadsnotulen (19). Verkeersbeleid Breukelen-Nijenrode, 1935 176 
Hare Majesteits mijnenveger "Breukelen" (1954 - 1971) 

Ties Verkuil Sr 177 
Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (6). Jan Tolnaer, pastoor 

Arie A. Manten 180 
Uit oude raadsnotulen (20). Hoek Straatweg - Stationsweg verkeersonveilig, 1937 181 
Wat was MICA 1936? 

Henk van Walderveen 182 
Aan de vergetelheid ontrukt (8). Johannes Verhoef (1928 -1948) 

Johan Bakker 183 
Gedenktekens voor gevallenen voor vrede, vrijheid en democratie onthuld 184 
Mededelingen van het bestuur 190 

De familie Koek, Breukelen-Nijenrode en Kees de Tippelaar 
Catharina J. Koek 193 

Veerhuis bij de boerderij De Kemp in Oukoop ten noorden van Nieuwer Ter Aa 
Albertus A. van Kooten+en Bep van Schaik-van Kooten 201 

Het zwembad De Meent en de Jamboree van 1937 
Henk J. van Es 205 

Dank van de HKB aan vele gulle gevers 209 
De oude molens van Otterspoorbroek, Kortrijk en Kockengen 

Arie A. Manten 210 
Uit oude raadsnotulen (21). Politietoezicht in Breukelen-Nijenrode, 1907 216 
Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (7). 
De boerderij "Het Duitsche Huis", Laag Nieuwkoop 30, na 1815 

JaapBokma 217 
Nogmaals MICA 1936 

Henk van Walderveen 222 
De voormalige Gemeente Kockengen (2) 

B. Barelds 223 
Mike Mora overleden 230 
De initialen HSDB op de behangselschilderingen in de R.K. pastorie te Kockengen 

Arie A. Manten 231 
Muur- en wegresten nabij de Vecht, tussen Boom en Bosch en Vreedenoord, te Breukelen 

Henk J. van Es 235 
Mededelingen van het bestuur 245 
Register op de jaargangen 11-15 (1996 - 2000) 248 
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Fotowedstrijd 
In het kader van het 15-jarig bestaan organiseert de Historische Kring Breukelen een fotowedstrijd, 
met als onderwerp: 

" Historisch Breukelen " 
De mededingende foto's moeten geschiedkundig interessant zijn en betrekking hebben op één 

van de kernen Breukelen, Kockengen of Nieuwer Ter Aa, dan wel het binnen de Gemeente 
Breukelen gelegen landelijk gebied. De wedstrijd staat open voor iedereen die van fotograferen 
houdt. Beroepsfotografen zijn echter uitgesloten van mededinging. 

De jury bestaat uit de heren O.J. Contant (voorzitter), G. Prakke en H. van Walderveen. De drie 
best beoordeelde inzendingen worden met een prijs beloond. De winnende foto's worden 
gepubliceerd in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen. 

Wedstrüdvoorwaarden : 
• Maximaal 3 foto's per inzender 
• Foto's in kleur of zwart/wit; formaat minimaal 10 x 15 cm 
• Achterop elke foto dienen de titel van de foto, een duidelijke indicatie van het gefotografeerde 

en naam, adres en telefoonnummer van de inzender vermeld te worden 
• Inzendingen kunnen ingeleverd worden bij Mw. M.W. van Dijk-Witjas, G. van Nijenrodestraat 

90, 3621 GM Breukelen 
• Sluitingsdatum 31 maart 2001 
• Ingeleverde foto's worden eigendom van de Historische Kring Breukelen. Stuur geen negatieven 

mee; indien nodig worden deze later opgevraagd 
• Het ingezonden materiaal zal met zorg behandeld worden. De organisatie is echter niet aan

sprakelijk voor beschadiging of zoekraken van een inzending 
• De uitslag van de jury is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden. Door inzending 

verklaart men zich akkoord met de voorwaarden 
Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer A.A. Manten, tel. 0346 262253. 

Zoekt IA Ideeën voor een typisch Breukels cadeau ? 
/ Cadeau-lidmaatschap van de Historische Kring Breukelen 

/ Oudere jaargangen en/of losse nummers van het Tijdschrift van de HKB 

/ Boeken uit de Historische Reeks Breukelen 
Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit I Kees de Tippelaar 11843 -1913 
door Arie A. Manten en Ties Verkuil Sr 

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breukelen 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: In ons gebied vormen vooral het landschap en de 
agrarische sector verbindende schakels tussen het jaar 1000 en het jaar 2000. De tekening is 
gemaakt door de fijnschilder R. Büsse (Noorden, Z-H). Ze toont de Boterwetering (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. 


