'De Hollenboom' onder Harmelen
door J.M. Blom
Dat ook in vroeger tijden al het een en ander ten offer viel aan de vooruitgang bewijst de historie
van 'De Hollenboom', een boerderij in het voormalig gerecht en waterschap Breudijk onder Harmelen. De weg Breudijk herinnert nog aan dat gerecht; de boerderij is geheel van de aardbodem
verdwenen.
Op de kaart van het Groot-Waterschap uit 1670 wordt een hofstede, keurig met toegangsweg, op
de betreffende plaats aangegeven, echter zonder vermelding van een naam.
De historie van de boerderij met de naam 'De Hollenboom' begint in 1688. In dat jaar wordt
Wouter Hollenboom als afdrachtplichtige vermeld in de registers van het morgengeld van het
Groot-Waterschap. Een voor de hand liggende conclusie, dat de boerderij genoemd zal zijn naar
een op het erf groeiende holle boom hoeft dus niet juist te zijn. Wouter of een van zijn voorvaders
kunnen ook vernoemd zijn naar een holle boom. Het een sluit het ander niet uit: een boer kreeg
ook wel de naam van de boerderij waarop hij woonde. Een feit is dat er aan het begin van deze
eeuw een forse holle notenboom op het erf heeft gestaan. De kleindochter van Gerrit van Bemmel, de toenmalige eigenaar, heeft de boom nog als speelobject gebruikt, waarbij de holte natuurlijk een prachtige schuilplaats vormde. In hoeverre deze boom bij de naamgeving indertijd al een
rol heeft gespeeld is niet meer te achterhalen.
Of 'De Hollenboom' op het oorspronkelijke stukje grond van Wouter heeft gestaan is niet zeker,
maar wel waarschijnlijk, omdat hij geen andere percelen in Breudijk bezat. Wouter moest al in
1695 afstand doen van zijn bedoening. De nieuwe eigenaar werd Mattheus Bom, een wat rijkere
en grotere grondeigenaar. Na een kort intermezzo, waarin Jacob van Oldenburg eigenaar was,
komt het perceel in 1728 in handen van Gijsbert Blom. Deze was al enige jaren grond aan het kopen en sloeg in 1730 zijn slag door 28 mergen onbebouwde grond te kopen van een Amsterdamse
dame. Op die manier ontstond een aaneengesloten stuk land, waarvan 'De Hollenboom' deel uitmaakte. Slechts een klein stukje land in het midden was niet zijn eigendom: daar stond de molen,
die het water in de polder Breudijk op peil moest houden. De fraaie windmolen is al lang verdwenen. Het gebouw van het gemaal, dat ervoor in de plaats kwam, staat er nog en is nu in gebruik als
woonhuis.
Gijsbert en zijn vrouw Jacoba kregen vele kinderen. In 1782 werd de hofstede door de gezamenlijke erfgenamen voor een 'familieprijsje' aan zoon Dirk verkocht, die door zijn huwelijk al op
een vorstelijke boerderij op Achthoven was terechtgekomen. Hij heeft maar kort van zijn bezit
kunnen genieten, want in 1786 werd 'De Hollenboom' door zijn weduwe verkocht aan Govert de
Jong en Tijmen van der Doos. Het koopcontract vermeldt naast 'huys, erven, schuren, wey- en
hoylant' ook nog 'henneplant'. Er waren in de familie zelf geen liefhebbers meer om de boerderij
voort te zetten. Veel kinderen waren al jong overleden en de twee overgebleven zoons waren al
eigenaar van een boerderij; vader Gijsbert had nog minstens twee boerderijen in Harmeien door
vererving of koop in bezit gekregen.
Na De Jong en Van der Doos werden in 1803 Claas van Vliet en in 1819 Gerrit van Bemmel, gehuwd met Grietje van der Doos, de eigenaar van 'De Hollenboom'. Onder het beheer van Gerrit
kwam in 1848 de eerste aanvaring met de vooruitgang. De Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij ging een spoorlijn aanleggen tussen Utrecht en Rotterdam en deze werd precies over de
boerderij 'De Hollenboom' geprojecteerd. Gerrit moest dus, net zoals zijn buren, in onderhandeling met vertegenwoordigers van de spoorwegmaatschappij. Hij deed dat uiterst slim en liet zich
niet door de heren uit de stad intimideren. Het resultaat was een contract, dat eind januari 1848
werd getekend door Gerrit van Bemmel en de heer Frederic Corneille Zillesen, Directeur-Opperboekhouder van genoemde maatschappij. Daarbij werd overeengekomen dat enkele percelen
grond met daarop het huis. wagenhuis en stalling, twee schuren, hooi- en korenbergen, kadastraal
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bekend E200-202, werden verkocht. De koopsom bedroeg 15.000 gulden, die contant betaald
moest worden en waarbij werd bepaald, dat de opstallen binnen zes maanden moesten zijn ontruimd. Dit gaf Gerrit de gelegenheid de gebouwen rustig te slopen en met behulp van het materiaal dat daarbij vrij kwam, gelijktijdig een nieuw onderkomen te bouwen. Hij zag op die manier
kans om in loonwerk voor het bedrag van circa 5000 gulden een prachtige boerderij met schuren
neer te zetten. Daarbij was hij zo slim om ook nog een overpad over de spoorbaan te bedingen.
Dat laatste gaf later bij de erfgenamen nog wat problemen, omdat de spoorwegmaatschappij nalatig bleek bij de uitvoering van die afspraak en door een deurwaarder gemaand moest worden
om de daarvoor benodigde brug te herstellen.
Met de toename van het treinverkeer bleek de spoorlijn toch een barrière te zijn. Bij de ruilverkaveling Harmelen-Kockengen in de jaren '50 en '60 van deze eeuw werd daarom besloten om de
landerijen zodanig in te delen, dat een overgang niet meer nodig was. Het bedrijf was op dat moment eigendom van Pieter Verlaan, die in 1954 de boerderij van zijn vader had overgenomen. Hij
vertrok in het kader van de ruilverkaveling in 1963 naar de andere kant van de spoorlijn, waar hij
zijn bedrijf voortzette op een boerderij, enkele honderden meters van 'De Hollenboom' verwijderd.
Hiermee verloor 'De Hollenboom' zijn functie van boerderij. Het fraaie pand, waar voorheen vee
de stallen bevolkte en in de kelder het pekelbad klaarstond voor de kaas, die in de schuur werd
vervaardigd, kwam in eigendom van de familie Deurhof. De pui onderging een metamorfose en
het karakter van een hofstede was verdwenen.
De aanleg van de fly-over werd het definitieve einde van 'De Hollenboom'. De vooruitgang eiste
een dergelijke voorziening ter bevordering van de doorstroming in het treinverkeer. Het pand zat
opnieuw in de weg bij de aanleg, kwam pal tegen de fly-over te liggen en werd onlangs gesloopt.
Postuum nam 'De Hollenboom' wraak: de Nederlandse Spoorwegen werden opgezadeld met een
stuk sterk vervuilde grond. Met groot materieel moest het perceel worden afgegraven. Slechts
een toegangspad, geflankeerd door wat boompjes, is wat rest van de oude hofstede 'De Hollenboom'.

