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De korenmolen van Breukelen in de 17de tot 
19de eeuw 

H.J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Enkele jaren geleden kwam binnen onze vereniging de korenmolen van 
Breukelen ter sprake. Die stond aanvankelijk aan de Danne en werd later 
verplaatst naar de westoever van de Vecht bij Nijenrode1. De voorzitter 
vroeg mij toen om uit te zien naar gegevens voor een nauwkeuriger plaats
bepaling van de molen. Sindsdien heb ik in verschillende bronnen het een 
en ander over de molen gevonden. De jongste gegevens ontdekte ik nog dit 
voorjaar in het archief van notaris Voigt en in de Gerechtsrol van Breu-
kelen-Nijenrode. Inmiddels hebben de heren Manten2 en Den Besten3 hun 
bevindingen over deze molen in ons tijdschrift gepubliceerd. Hier volgt het 
verslag van mijn nasporingen. 

Oude prenten 

In het boek van Postma4 met oude prenten van kasteel Nijenrode vond 
ik tekeningen en gravures uit de jaren 1660 (zie Afbeelding 1), 1666, 1700 
(zie Afbeelding 2), 1719 en 1745 met de molen op de achtergrond. De 
molen staat daarop steeds noordelijk van Nijenrode aan de Vecht, achter 
boomgroepen en één of meer gebouwen. De afstand tot het kasteel lijkt op 
de twee oudste prenten wat groter dan op de andere. Het molentype is op 
die oudste prenten niet duidelijk te herkennen, maar het zou een standerd-
molen kunnen zijn. De gravures uit de 18de eeuw laten wel duidelijk een 
standerd molen met een hoge houten kast zien. Postma noteerde bij de 
prent uit 1700: "De molen in de bocht van de Vecht heeft het Rampjaar 
overleefd of is hersteld". In zijn boek geeft hij helaas geen verdere 
bijzonderheden over de molen. 

Interessant is in dit verband ook een litho uit 1836 van de Breukelse 
korenmolen van de hand van P.J. Lutgers.5 Op de voorgrond zijn, aan 
weerszijden van de Vecht, de buitenplaatsen Boomrijk en Vredenoord af
gebeeld en achter de laatste prijkt een hoge, achtkantige bovenkruier. Dat 
is dus niet meer de eenvoudige standerdmolen van de prenten uit de 18de 
eeuw. 

Johan van Muiswinkel lokaliseerde deze molen "op de plaats waar nu Sterovita is 
gevestigd".6 Hij voegde daar aan toe: "Deze molen staat op de plattegrond van Breu-
kelen-Nijenrode aangegeven en bestond dus nog in 1865". Op deze eveneens in zijn 
boek afgedrukte plattegrond7 vinden we het molenteken tussen de Vecht en de Straat
weg, juist tegenover de oprijlaan van de boerderij waar toen Hendrik van der Grift 
woonde. Die oprijlaan liep vroeger recht naar de Straatweg in meer noordoostelijke 
richting dan nu het geval is. De huidige bocht bij de boerderij wijst ook op een ver
legging van de laan. Die heeft plaatsgevonden tussen 1923 en 1930. Michiel Onnes was 
eigenaar van dit terrein, en liet de oprijlanen van de twee boerderijen van de familie 
Van der Grift veranderen voor de aanleg van een door bosschages omgeven ruiterpad. 
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Afb. 1. Gedeelte van een tekening die Giovanni Battista Weenix omstreeks 1660 maakte 
van kasteel Nijenrode (Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum te Amsterdam). Rechts op 
de achtergrond is de molen zichtbaar. Tussen het kasteel en de molen staan nog ten
minste twee andere gebouwen. 

Dat pad liep langs de Broekdijk, de zuidkant van het Korenpad en ten westen van de 
Straatweg weer terug naar het kasteelpark*. 

De molen uit 1865 stond dus niet waar in 19S6 op molen fundamenten gelijkende 
overblijfselen zijn gevonden^, want dat was tegenover de plaats waar de laan nu op de 
Straatweg uitkomt. De fundamenten moeten dus van een ander bouwwerk zijn ge
weest. 

De gemeentelijke archieven 

Om wat meer gegevens over de korenmolen van Breukelen te vinden, 
ben ik in de archieven gedoken. In het archief van de gemeente Breukelen-
Nijenrode vond ik de jaarlijkse "Uijtzettinge en Ommeslagh van de impositie 
opt Gemaal en zegel over de Gerechten behorende onder de Breukelse 
koornmoolen".10 Die impost was een provinciale belasting, waarvoor de 
gerechten werden aangeslagen en waarvan in Breukelen de papieren uit de 
periode 1655-1747 bewaard zijn. De gerechten van Nijenrode, Breukeier -
weert-Raijengerecht en Vijf hoeven-Van der Meulensgerecht betaalden 
samen ongeveer f 1600, welk bedrag door schout en schepenen werd uit
gezet (= omgeslagen) over de inwoners. De jaarlijsten bevatten interessante 
gegevens over de aantallen en namen van de bewoners per straat of buurt
schap. Helaas verschaften ze geen bijzonderheden over de Breukelse koren
molen. 

In de "Uytzettinge van Dorpsiasten"11, waarin jaarlijks de kosten van 
bestuur, armenzorg, brandweer en dergelijke, omgeslagen over de in
woners, werden vermeld, las ik dat Breukeien-Nijenrode het Zandpad 
tussen de Vechtbrug en de Korenmolen moest onderhouden. Van 1720 tot 
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Afb. 2. Fragment van een gestileerde kopergravure van Nijenrode, in 1700 gemaakt 
door Casper Specht. Deze prent verd voor het eerst afgedrukt in het boek van R. Ottens 
en J, Ottens, 1703:"Het verheerlijkt Utrecht vertoont in de afbeeldingen der adelijke en 
riddermatige hofsteden, gelegen in de heerlijkheid van Utrecht." Uitgegeven te Am
sterdam. Rechts staat duidelijk een standerdmolen afgebeeld. 

1770 werd ieder jaar genoteerd; "onderhoud van 't sandpad naar de koorn-
molen f 15". Dat onderhoud werd uitgevoerd door de gerechtsbode12. In die 
periode was er dus één korenmolen en die moet aan de waterkant hebben 
gestaan, omdat hij als oriëntatiepunt vanaf het Zandpad dienst deed. 

In het archief van Breukelen-Nijenrode bevindt zich ook een gedrukte 
brief uit 1805, waarin door de Raad van Financiën in het Departement 
Utrecht van de Bataafsche Republiek allerlei vragen werden gesteld over de 
korenmolens in de provincie.13 Het antwoord van Breukelen heb ik (nog) 
niet kunnen vinden, maar bij de vraag naar de hoeveelheid gemalen graan 
stond in de marge genoteerd: "50 mud tarwe 10 mud rog sweeks". Een aar
dige hoeveelheid, dacht ik, zeker voor een belastingopgave in oorlogstijd. 

Landkaarten 

Op oude landkaarten vond ik gegevens over de plaats van de molen in 
vroeger tijden. Op de kaart van Nicolaas Visscher, die omstreeks 1677 werd 
uitgegeven14, staat een molenteken met het bijschrift "Breukelse Koorn 
Moolen". Ook toen lag hij niet op de zuidpunt van Insulinde, maar meer 
naar het noorden, tegen de grens van "Vreden Oort". Ten zuiden van de 
molen stonden volgens deze kaart nog twee gebouwen. 

In het Rijksarchief te Utrecht liet de beheerder van de Topografische 
Atlas mij een Franse militaire kaart15 uit 1769 zien, waarop de "Koorn 
Molen" met een rondje is aangegeven (Afbeelding 3). Hij lag toen, evenals 
in 1865, in het verlengde van de oprijlaan van de boerderij bij Nijenrode en 
halverwege de zuidpunt van Insulinde en de gebouwen van "Vreeden 
Oord". Op deze kaart staan ten zuiden van de molen al vier huizen. Ter 
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controle heb ik nog de oudste kadasterkaart van Breukelen-Nijenrode uit 
1832 (zie Afbeelding 4) en de daarbij behorende lijst met perceel-
beschrijvingen16 geraadpleegd. Op de laatste vond ik onder nummer 90: 
"Gerrit Duuring, makelaar te Rotterdam, Korenmolen en plaats, groot 7 
roeden 20 ellen, belast met f552,28 per jaar"17. Het nummer 90 is op de 
kaart niet goed te ontcijferen, maar afgaande op de wat duidelijker ge
schreven perceelnummers 89 (boomgaard), 91 (huis) en 92 (tuin) moet de 
cirkel met een uitstulping in de Vecht de gezochte molen zijn. Ook hier ligt 
hij in het verlengde van de oprijlaan van de boerderij. Uit het kaart
materiaal kunnen we concluderen dat de Breukelse korenmolen op zijn 
minst vanaf 1677 op deze plaats heeft gestaan. 

De kadasterkaart 

Gerrit Duuring woonde ongeveer 125 meter ten noorden van zijn molen 
op Vreden Oord (perceelnummer 82). Tussen zijn huis en de korenmolen 
lagen nog de boomgaard nr. 83 en de sloot nr. 84. De afstand tussen de 
molen en de zuidelijke punt van Insulinde bedroeg eveneens zon 125 
meter. Daar stonden in 1832 nog steeds vier huizen18. U ziet ze aangegeven 
met de nummers 91, 93, 95 en 97. Het laatste huis, waarvoor in 1832 f57 
belasting per jaar betaald werd, is in 1851 vervangen door een groter huis 
met een belasting van f 175. In 1882 werd het verbouwd tot de villa Ortts-
warande19 die belast was met f275 per jaar. Omstreeks 1935 werd deze 
villa afgebroken. Op die plaats zijn in 1986 de zware fundamenten aan
getroffen, die echter, blijkens de soort bakstenen, van veel oudere datum 
zijn geweest dan de villa.9 

Voor de zojuist genoemde huizen langs ziet u, weer moeilijk leesbaar op 
de kadasterkaart, een laan met nummer 88. Dat is een rest van de oude 
"Heeren Wegh", die in 1817 en 1823 nog "de oude Kleiweg" werd genoemd. 
Hij liep langs de Vecht tot Boom en Bosch en boog daar als laan nummer 66 
naar het westen. Op de kaart uit 1769 (Afbeelding 3) kunt u dit nog beter 
zien: de weg gaat als dubbele stippellijn langs de "Koorn Molen" en 
"Vreeden Oord" naar het noorden, volgt daar de grens van Boom en Bosch 
over het pad dat nu "het laantje van Grigia" genoemd wordt, en gaat, weer 
met een haakse bocht, over in wat nu de Straatweg heet. U ziet hier ook 
duidelijk de al'takking naar de Dannestraat, Kerkweg geheten, die al eens in 
westelijke richting was verlegd20 en in 1847 werd afgesloten21. 

De Rijksstraatweg, en daarmee ook het rechte stuk tussen de Gerefor
meerde kerk en Nijenrode, kwam in het begin van de 19de eeuw tot stand. 
Op de kadasterkaart van 1832 (Afbeelding 4) kunt u zien, dat de bocht van 
Boom en Bosch is rechtgetrokken door "den Straat weg naar Utrecht" met 
kadasternummer 101. Deze wordt in de aanwijzende tafel omschreven als: 
"Straatweg, groot 97 roeden 21 ellen, in bezit van het Rijk, onbelast". Bij de 
aankoop van de benodigde grond bleven de bermen nrs. 100 en 102 het 
eigendom van de Wed. Jan Ortt van Nijenrode, die daarop het recht van 
bepoting behield. Zij heette Gijsbertha Wilhelmina Schroyestein en was van 
1817 tot 1848 eigenaresse en Vrouwe van Nijenrode22. Zij bezat ook de 
perceelnummers 85 t/m 88 en 94 t/m 99. Dat laatste perceel is OOI-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



schreven als: "vischwater, groot 2 bunder 45 roeden 30 ellen, belast als 
bouwland met f7,36". In 1851 kwamen de molen, en de perceelnummers 
89 t/m 93, weer bij Nijenrode23. 

De gerechtsboeken 

Dat de molen vroeger ook bij het kasteel had behoord, vond ik in de 
boeken van het Gerecht Breukeien-Nijenrode2'*, die in het Rijksarchief te 
Utrecht worden bewaard. In een zestal attestaties "ten versoeke van den 
wel Ed.Gestr. Heer Mr. Johan Ortt, Heere van Nijenrode Breukelen etc etc", 
verklaarden tussen 1734 en 1741 wel dertien getuigen, dat de eigenaar 
van Nijenrode25 na 1701 alles gedaan had om de wind in de zeilen van zijn 
molen te houden. Omdat deze stukken een aardig beeld geven van de be
groeiing in dit gebied en ook nog iets over de molen zeggen, zal ik ze hier 
enigszins verkort weergeven. 

De eerste verklaring2^ werd op 20 december 1734 afgelegd door twee oude mannen, 
"Jan Cornelisz van den Boogert, out omtrent 80 Jaren ende Jacob Janse van Atteveld, 
out omtrent 79 Jaren dewelke verklaarden en getuygden bij haare manne waare 
woorden", dat er sedert 1701 veel bomen van verschillende soort hadden gestaan "in 
de Plantagie laenen en weegen bij en an den huijsen Nijenrode geleegen ofte daer 
aen behoorende, welke daer op verscheyde tijden en jaren sijn uytgeroit en om
gehakt". Er volgt dan een lange opsomming van de soorten bomen en de plaatsen waar 
ze hebben gestaan. Dat er toch ook voor nieuwe aanplant werd gezorgd, blijkt uit de 
passage, dat er "in de Plantasie van Nijenrode Queckerije pleegen te staen van ver
scheyde slag van boomen". Niet alleen in het kasteelpark is duchtig gekapt maar ook 
daarbuiten, want de mannen verklaarden "dat de Esdoorens staende op de weg van 
breukelen naer en langes vreedenoort strekkende, boom om boom sijn Gedunt". Die 
weg hoeft niet helemaal in het bezit van Nijenrode te zijn geweest, want de kasteel
heer had, naast veel andere voorrechten, vanouds het plantrecht langs wegen2^. De 
mannen verklaarden verder, dat ook de abelen zijn gerooid die gestaan hebben tussen 
de iepebomen langs het land, gebruikt door Gerrit Janse van Schalkwijk, en buiten om 

Afb. 3. Detail uit de Oorlogssituatiekaart van 1769 (Topografische Atlas, Rijksarchief te 
Utrecht). 
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het bos van Vreedenoort (dat land heet nu Broeckland; het bos reikte tot vaar nu de 
bebouwing van de Stinzenlaan begint). Ze vertelden ook, "dat er tusschen de linde-
boomen op de weg voorbij en langs Nijenrode tot aan het bruggetje boom om boom 
ypenboomen gestaen hebben" (dat bruggetje lag over de Haarrijn bij "Rhijn en 
Vecht") Dat was ook 20 "op de steeg na de hofsteede nu gebruijkt bij Steeven van 
Schip". (Deze boerderij ten zuiden van Nijenrode is in 1890 afgebroken; de oude steeg 
of oprijlaan is nu een boomioze kade van de Straatweg naar de parkeerplaats achter de 
rectorswoning28.) 

De getuigen wisten dit alles, doordat ze "veele Jaaren op de voorschreven Plaats 
hebben verkeert ende het selve ook Gezien ende bijgewoont hebben". Ze boden aan dit 
te allen tijde, ais dat nodig mocht zijn, "nader metEede te bevestiegen" 

De tweede verklaring werd op 27 november 1736 afgelegd voor de schepenen Pieter 
Casteleijn en Pieter van Rossum. Daar verscheen "Johanna Stenevelt Huisvrouw van 
Gerrit van Goor^, out omtrent sesendartig Jaeren". Zij moet voor haar huwelijk tot 
het dienstpersoneel van Nijenrode hebben behoord, want ze vertelde dat zij 5 à 6 
weken voor het overlijden van mevrouw Anna Pergens (dus in november 1732) door 
deze naar Amsterdam werd gezonden naar mevrouw Bakker, "Huijsvrouw van Wel
edelgestrenge Heer Jan Bakker, hoofdofficier der stad Amsterdam", om uit naam van 
de Vrouwe van Nijenrode te verzoeken dat de erfgenamen van Juffr. Eva Raaij bij 
verkoop van haar hofstede^0 in de koopvoorwaarden zullen opnemen, dat de bomen 
"op deselve hofstede en gront staande soude moeten werden afgekapt". Ze verklaart 
dat mevrouw Bakker deze boodschap aan haar man ging overbrengen en ook op zich 
nam die aan de verdere erfgenamen bekend te maken. 

De derde verklaring is op dezelfde dag als de voorgaande afgelegd door een drietal 
mannen die uit hoofde van hun beroep de situatie kenden, waarbij we aannemen dat 
de chirurgijn zijn zorgen ook over Juffrouw Raay heeft uitgestrekt. Het zijn: "Jacob 
Janse Tuijnman, out omtrend sesenseventig Jaer, Jacobus Caan out omtrend seventig 
JaerenSl, Wesende schipper van Breukelen op Utrecht, en vice versa, en Pieter Wou
denberg Mr. Churughijn out omtrend vijftig Jaeren ende verklaerde ter goeder 
trouw" dat 20 of 25 jaar geleden de bomen op de hofstede van Juffr. Eva Raaij zaliger 
veel lager en kleiner zijn geweest dan nu, en sedert die tijd aanzienlijk hoger zijn 
gegroeid en "haar dunkens nog van Jaar tot Jaar doorgaand hoger wassen". 

Vier dagen later, op 1 december 1736, verklaarden "Jacobes Martens out omtrend 
vijftig Jaeren, Gerrit Janse van Schalkwijk out omtrend negen en veertig Jaeren en 
Steven van Schip oud omtrend sesendartig Jaeren" (de laatste twee zijn pachters van 
de boerderijen die vlak vóór en net voorbij het kasteelpark liggen) dat in de voorbije 
winter van 1735 en in het jaar 1736, op last van de Heer van Nijenrode, de beuken-
bomen "staande tusschen het huis Nijenrode ende Breukelsche koorn-Molen", en de 
het dichtst bij de molen staande rijen essenbomen, aanzienlijk van zware takken zijn 
ontdaan. De genoemde essen zijn zelfs "geheel op een spil gezet" en een gehele "rije 
ofte regel essebomen op de werf bij het heek vande Boere wooning na de molen toe 
gestaan hebbende (zie Afbeelding 3) zijn tot op de grond afgehakt en gerooid. Op de 
"hofstede van Jufr. Anna Lucretia Ortt genaemt Vreden Oort" zijn het jaar tevoren ook 
de kastanjebomen langs de weg aldaar aanzienlijk ingesnoeid, evenals de andere 
bomen die binnendijks het dichtst bij de molen staan (binnendijks is westelijk van de 
oude Heeren- of wagenweg die tegelijk Vechtdijk was). Een jaar of twee geleden was 
op Vredenoord zelfs een geheel nieuwe boomgaard aangelegd en een moestuin ge
maakt van het gedeelte binnendijks naar de molen toe, waar tevoren "vele opgaande 
Jeughdige Castanje Equina en andere Jong opgaande bomen stonden welke sijn af
gekapt en uijtgeroit". 

De vijfde verklaring is ook van 1 december 1736 en heeft evenals de tweede en 
derde betrekking op de buitenplaats van wijlen Juffr. Raay. Voor de schepenen van 
Breukelen Nijenrodes Geregt verschenen "Jan Koster out omtrend sesenveertig Jaer 
ende Cornells Boele out omtrent vijftig Jaeren ende verklaerde ter goedertrouw bij 
dese hare ondertekening" dat zij zon 20 à 25 jaren geleden, wanneer ze op de 
"plegt"^2 van de Breukelse korenmolen stonden, gemakkelijk en duidelijk de water
molens konden zien die ver achter de plaats en het geboomte van Juffr. Eva Raaij 
stonden, en nog staan. Door het op- en dichtgroeien van deze bomen kunnen die 
molens nu niet meer vanaf de plecht worden gezien^. Jan Adriaense Koster kon het 
weten, want hij woonde toen bij zijn vader op de korenmolen en heeft nu al verschei
dene jaren zelfde molen "gemaalen". Cornells Boele, de gerechtsbode van Breukelen-
Nijenrode, was de zwager van de molenaar en is vroeger natuurlijk meermalen op de 
molen geweest om Marretje Adriaansz. Coster het hof te maken. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 2, 1991 



74 

J:i 
/ 

Afb. 4. Gedeelte van het Kadastrale Minuutplan 1832, Breukelen, sectie C 1 (Rijks
archief te Utrecht). 

De zesde en laatste verklaring werd op 2 augustus 1740 afgelegd, kort voor het 
overlijden van Johan Ortt II. Hij vas afkomstig van twee ambachtslieden uit het dorp: 
Jacobus van Rossum, metselaarsbaas en Gerrit van Geytenbeek, timmermansbaas uit 
de Dannestraat achter (dat is ten zuiden van) het Keyserrijk. Zij hebben de situatie 
goed opgenomen en zeggen "dat de korenmolen van Breukelen staat op een verheven 
gront of hoogte drie à vier voeten boven de superfiece of vlackte van het mayvelt; dat 
het houtgewas daeromtrent ten westen staande, bestaat in eenig houtgewas van 
knootwillige en hakhout, die de wint aan de molen niet kunnen beletten" en dat ten 
noordoosten van de molen "de Heer Requirant", Johan Ortt, geen andere boom heeft 
staan dan enige lage hakwilgen aan de Vecht; maar dat aan de overzijde van de rivier 
ongeveer ten noordoosten, voor het huis en de plaats "gekomen van Juffr. Eva Ray nu 
competeerende den Heer Balde", hoog opgaande bomen staan, waarvan de afstand tot 
de molen ruw geschat voor enkele ruim 27 roeden, voor andere 44 roeden of meer be
draagt, die "wintuyt den noortoosten wayende beletten". De Rijnlandse roede was 3,77 
meter, de Amsterdamse 3,68 meter; de bomen stonden dus zon 100 tot 160 meter van de 
molen. 
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Johan Ortt had deze verklaringen34 waarschijnlijk willen gebruiken in 
een proces tegen de erfgenamen van Juffrouw Raay, omdat die door na
latigheid de capaciteit van zijn molen verminderden. Maar misschien was 
net zijn nevendoel wraak te nemen op één van hen, de Heer Hoofdofficier 
van Amsterdam, die hem in 1737 voor de tweede maal had betrapt bij een 
dame van lichte zeden en hem daarvoor, naar men zegt, een boete van 
f 20.000 had opgelegd35. Dat proces is door de plotselinge dood van Johan 
Ortt, op 24 oktober 1740, waarschijnlijk niet meer aangespannen. 

De getuigenverklaringen bevestigen de juistheid van de hierboven ge
geven plaatsbepaling van de molen. Ook weten we nu dat de Breukelse 
korenmolen op een verhoogde werf van ongeveer één meter stond, die 
volgens de kaart van 1832 met een grote ronding uitsprong in de Vecht, 
zodat wellicht ook bij noordelijke en zuidelijke winden gemalen kon 
worden. Tussen 1736 en 1836 is de toch wel lage standerdmolen ver
vangen door de veel hogere stellingmolen die Lutgers in 1836 tekende. 

Een nauwkeuriger tijdsbepaling was mogelijk, toen ik in de Gerechtsrol 
van Breukelen-Nijenrode36 nog iets over de molen vond. Op 30 mei 1776 
sprak men op een hoorzitting in het Regthuys over de vervanging van de 
korenmolen. De aanleiding voor deze bijeenkomst was een request, dat Joan 
Ortt van Nijenrode bij de Staten van Utrecht had ingediend, met het ver
zoek de maalplicht weer te mogen invoeren of te handhaven. Daarop werd 
"van Haar Eedel Moogenden geordonneert om een convocatie te houden van 
alle geërfdens onder den moolen van voorn. Heer behoorende, om dezelve 
voor te stellen en te hooren aangaande de moolen dat Nie mant der inwoon-
deren bij een ander moolenaar soude moogen laaten maaien, om daar door 
het te doen het setten van een Nieuwe en beeter moolen te favoriseeren en 
bevestigen". In de notulen van deze vergadering lezen we dat de meerder
heid van de aanwezigen protesteerde "teegen den request", "teegen den 
dwang" of "teegen den dwangmoolen". Dat waren Jacob Smit, schout van 
"breuckelerwaardt des Heer van Rayen Geregte" en Hs. van der Linden, 
schout van "den geregte van breukelen Proosdijen". Ook de broodbakkers 
Simon Claarmondt, Ary van der Pluym en Jan Eykeboom waren tegen 
dwang. Dirk van Geytenbeek, Gerrit Langezaal, Teunis van Eemeren en 
Cornells Woudenberg sloten zich bij hun mening aan. Daarentegen confor
meerden zich aan het request de schepenen Gijsbert Versteeg en Dirk van 
Erkom, evenals Jan van der Horst. Schepen Willem Oudenes, timmerman in 
de Brugstraat, kwam echter met een tussenvoorstel: "geen moolenaars van 
buyten of hun bedienden of knegts sullen vermoogen eenig kooren hoe-
genaamt van de Ingezetenen behoorende onder den Koorenmoolen van 
breukelen sullen moogen afhaalen of laten afhaalen om te maaien of 
weeder te huys te brengen, maar dat 't een yder ingezeten sal vrijstaan of 
door hem selfs of door zijn bedienden als ook met de schuyt van breukelen 
zijn koorn buyten het geregt gebragt wort om te maaien en van daar 
weeder af te haaien". Joan Stoesak, schout van het Nijenrodes en het Ortts 
gerecht, steunde zijn schepen en ook Simon Claarmondt was het met Willem 
Oudenes eens. Hij begreep dat diens voorstel het beoogde doel meer diende 
dan een simpel protest. De bakker van de hoek hield, blijkens zijn naam, 
van heldere bewoordingen en daarom voegde hij aan de woorden van 
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Oudenes toe: "(op)dat den Ambagtsheer een Nieuwe Moolen soude setten 
tot zoodaanig hoogte dat de Ingezeetenen van breukelen ten allen tijden 
met het laaten maaien van haar koorn können gerieft worden". Secretaris 
Jan Lobry zal het verslag van deze vergadering naar Utrecht hebben 
gestuurd, maar ik weet niet welk antwoord Joan Ortt van de heren Staten 
heeft ontvangen. Hij zal vroeg of laat de woorden van de bakker uit de 
Dannestraat ter harte genomen hebben, die trouwens overeen kwamen met 
zijn in het request genoemde plan. De nieuwe, gemetselde molen moet dus 
tussen 1776 en 1836 gebouwd zijn. De hierna volgende gegevens beperken 
de periode zelfs tot 1776-1817. 

Het notarieel archief 

Vlak voor de afronding van dit artikel vond ik tot mijn verrassing nog 
enkele gegevens in het archief van notaris P.A. Voigt te Breukelen37. Op 28 
juli 1817 werd een boerenhofstede "staande aan de Groote Weg tegenover 
de Koornmolen van Breukelen" voor f 695 per jaar verhuurd aan Jan Bos en 
zijn vrouw Cornelia Pauw. En toen op 30 augustus 1817 de erfgenamen van 
Joan Ortt IV de ridderhofstad Nijenrode in veiling brachten, was perceel nr. 
5: "Een Hechte Sterke tot aan den omloop van Steen opgemetselden Koorn-
en Pelmolen, met derselver capitaale Woonhuisinge, Stal, Boomgaard en 
Tuin", die tot 1 mei 1826 voor f600 per jaar aan Dirk van Berkestijn ver
huurd was. De negen percelen van Nijenrode werden eerst afzonderlijk 
geveild. Van Berkestijn wilde voor zijn molen, huis en stal f8100 betalen, 
maar kreeg het niet toegewezen, want de percelen werden tesamen voor 
een hogere prijs het eigendom van Vrouwe Gijsbertha Wilhelmina Schroye-
stein, de tweede vrouw van de overleden Joan Ortt IV38. 

Dirk van Berkestijn overleed op 28 maart 1818, waarna zijn weduwe 
met de hulp van haar jongste zoon Dominicus het bedrijf voortzette. De 
oudste zoon Jacobus was toen al "koornmoienaar aan de Haar" onder Laag-
Nieuwkoop en getrouwd met Catharina Rietveld39. Maria, de middelste van 
haar drie dochters, trouwde in 1821 met Theodorus van Weert, koren
molenaar te Gouda. Dominicus trouwde in 1822, verloor op 12 januari 1823 
zijn vrouw in het kraambed, en was in 1824 nog molenaar te Breukelen. In 
1823 had hij een huis gekocht op de Nieuwstraat nr. 3 (nu Makelaardij 
Koop Lenstra, Kerkbrink 27), maar daar is hij waarschijnlijk niet gaan 
wonen40. 

Het bevolkingsregister 

De stellingmolen is tot omstreeks 1868 in bedrijf geweest. Het be
volkingsregister van Breukelen-Nijenrode, dat in 1848 begint, laat zien dat 
er daarna nog drie molenaars hebben gewoond41. Helaas ontbreekt de 
vertrekdatum van de laatste molenaar, Teunis Brummelkamp. De laatste 
molenaarsknecht is op 21 augustus 1868 vertrokken. De woning werd na 
het vertrek van Brummelkamp nog verhuurd aan een tolpachter en een 
werkman. Uit het kadaster weten we dat de molen omstreeks 1869 is 
afgebroken42. 
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Oorzaken van de opheffing 

Het is niet bekend waarom de molen opgeheven is. Misschien konden de 
windmolens moeilijk concurreren met de meelfabrieken waarin de molen
stenen door een stoommachine werden aangedreven. In Breukelen liet 
Mijndert van Waart omstreeks 1875 zon "stoomgrut- en korenmolen" in de 
Herenstraat bij de Loswal bouwen, waarin een "stoomtuig van 16 PK" stond. 
Maar misschien was de molen gewoon te oud en wilde de eigenaar er geen 
geld meer in steken. De heer Willem Hendricus de Heus, die in 1854 Nijen-
rode had gekocht, was immers een ervaren fabrikant en investeerde wel
licht liever in zijn koperpletterijen in Utrecht en Apeldoorn, of in zijn gas
fabrieken in Arnhem en Zaandam43. Het meest waarschijnlijk is het echter, 
dat de molen nog maar weinig graan uit de Vechtstreek te malen kreeg. 
Daar werd immers veel bouwland omgezet in weiland, toen de graanimport 
uit Amerika een landbouwcrisis had veroorzaakt. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1990a. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 28-36. 
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Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 107-112. 
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melkfabriek die op Insulin de heeft gestaan. 

7 Oorspronkelijk gepubliceerd in J. Kuyper, 1868. Gemeente Atlas van de Provincie 
Utrecht, naar officieele bronnen bewerkt Uitgever Hugo Suringar, Leeuwarden, 
ongepagineerd, daarin de kaart onder het hoofd " Gemeente Breukelen Nijenrode". 

8 Gegevens uit een interview met mevrouw Annie van Stam, die toen aan de Broek-
dijk woonde, en de heer Willem van der Grift, die op de in 1923 gebouwde boerderij 
"Griftenstein" bij de huidige oprit naar de kanaalbrug woont. Zie ook noot 19. 

9 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, 1987, blz. 40 en Den 
Besten, 1990, blz. 110. 

10 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 43/1 en 43/2 (Gemeentehuis te Breukelen), 
Uijtzettinge en Ommeslagh van de impositie opt Gemaal en zegel over de Gerechten 
behorende onder de Breukeise koornmoolen. 

11 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 25 (Gemeentehuis te Breukelen), Uyt-
zettinge van Dorpslasten en Kostergeld in de gerechten Breukelen-Nijenrode, 
Breukelerwaard-heer Raayengerechte, deel 1:1720-1745, deel 2:1745-1769. 

12 Jan van Rooijen was van 1720 tot 1734 bode van de gerechtsheerlijkheid Breu
kelen-Nijenrode, op een jaarsalaris van f30. Hij werd opgevolgd door Cornells 
Boele, die deze functie tot 1768 behield en steeds hetzelfde salaris van f 30 per jaar 
ontving. Zijn opvolger Willem van der Veen kreeg eveneens f 30 per jaar tot hij op 
23 december 1795 door de patriotten werd ontslagen en vervangen door Joachim 
Verwoerd. Van Veen bleef echter wel in dienst van de Municipaliteit. Na zijn 
eerherstel als bode in 1803 genoot hij een jaarsalaris van f 79 en na 1805 zelfs van 
f 120. In 1810 werd Hermanus H. Becker gerechtsbode, later gemeentebode van 
Breukelen-Nijenrode. 

13 Ingekomen stukken 1139-1812 (8 pakken). Archief Gerecht Breukelen-Nijenrode, 
inv. nr. 1-5 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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14 Zie het kaartfragment in. A.A. Manten, 1991. Het geslacht van Mijnden en kasteel 
Ruwiel. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 1, blz. 5, Op deze 
kaart staan enkele fouten, onder andere de verwisseling van "Bosch van Nienrode" 
en "Vreden Oort"; zie daarom ook de latere, verbeterde versie van deze kaart, welke 
is gereproduceerd in J.E.A. Boomgaard, 1984. Holland in Kaart en Prent. Uitgevers 
Fibula-Van Dishoeck, Weesp / Lannoo, Tielt, blz. 95: Nieuwe kaart van Mynden en 
de 2 Loosdrechten, mitsgaders van s'Gravenland, nevens het gerecht van Breu
kelen, en Loendersloot &c heel naauwkeurig geteekent en gemeeten, uytgegeven 
door Nicolaas Visscher, met privilegie, 

15 J Ketelaar, Oorlogssituatiekaart van 1769 (Topografische Atlas, Rijksarchief te 
Utrecht). 

16 Topografische Atlas: Minuutplan Breukelen-Nijenrode, Sectie C, blad 1 en Oor
spronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en 
gebouwde vaste eigendommen in de Gemeente Breukelen Nijenrode Sectie C, 
genaamd Otterspoorbroek (Rijksarchief te Utrecht). 

17 Het jaar waarin Gerrit Duuring de molen kocht, heb ik nog niet kunnen achter
halen. Wel vond ik dat hij op 13 september 1823 van de erfgenamen van Gilles van 
der Voort kocht "De Hofstede Vreeden Oord met heerenhuizing, zijvleugels, wagen-
huysinge, stallinge en verdere getimmertens, plantsoenen, bosschen, broeierijen 
en moeslanden" Op 19 november 1823 kocht Gerrit Duuring van de Vrouwe van 
Nijenrode voor f 3000 nog twee stukken land en moeras tussen de Straatweg en de 
Vecht, waarbij hij recht verkreeg op de oude Kleiweg voor zover die langs het 
verkochte stuk liep. Bij de koop was bepaald, dat hij een nieuwe scheisloot (met 
later het kadastrale nummer 84) zou graven, "welke uit de helft van de oude 
scheisloot die tusschen Vreedenoord en de Molenwerf loopt recht uit de Vecht tot 
aan de Straatweg zal moeten getrokken worden". De helft van de uitkomende specie 
moest op het "land van de Vrouwe Verkoperesse tusschen de Straatweg en de 
Koornmolen" worden gebracht. Ais Gerrit Duuring een of twee opritten naar de 
Straatweg wilde hebben, verbond de verkoopster zich "de hinderlijke boomen te 
verzetten en de opritten nimmer te zullen beletten, nog de Straatweg langs de kant 
van Vreedenoord met hakhout of kreupelhout te zullen beplanten", Verder werd 
geconditioneerd "dat den Heer Koper op dit gekogte geene hooge boomen zal mogen 
planten, welke voor de molen hinderlijk mogten zijn". 

18 Bij de veiling van Nijenrode in 1817 lagen hier drie percelen: nr, 6 "Twee woon
huizen onder een dak met erf en tuin aan de Vecht en aan de Kleiweg", verhuurd 
voor f48 en f30 per jaar; nr. 7 "Twee woonhuizen onder een dak met erf en tuin 
aan de Vecht en aan de Kleiweg", verhuurd voor f26 en f31 per jaar; nr. 8 "Een 
Capitale Wasch of Blekerij met desselfs woonhuis en Groot bleekveld, staande langs 
de Vecht en de Straatweg", verhuurd voor f 72 per jaar aan de Wed. Jan Hessels. In 
de sloot tussen de percelen 5 (= molen) en 6 lag nog een schuitenhuis van het 
kasteel Nijenrode. 

19 Zie HT. van Minnen, 1989. Oude bedrijvigheid aan de Vecht ter hoogte van Breu
kelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 41: luchtfoto 
van Insulinde uit 1928. De villa "Orttswarande" ligt uiterst links op deze foto. Rechts 
is aan de Vechtoever nog een lichte ronding waar te nemen: misschien een over
blijfsel van het in de Vecht uitstekende molen terrein. Ten westen van de Straatweg 
en parallel daaraan loopt een laan met bomen: waarschijnlijk het ruiterpad van de 
heer Onnes. 

20 Archief Dorpsgerechten, Breukelen Heer Orttsgerecht, inv. nr. 387, fol. 64v-65v, 
d.d. 1 oktober 1766 (Rijksarchief te Utrecht), waar in een transportakte van een 
gedeelte van Boom en Bosch over de huidige Markt staat: "perceel land omtrent 1 
morgen groot tussen Wagenweg en Kerkweg, welke Kerkweg van dit perceel lands 
is afgenoomen in plaatze van de oude Kerkweg die aan de Plantagie van de Hof-
steede genaamd boom en bos verhaald is, waarmeede dezelve is vergroot". Dat is 
waarschijnlijk al vóór 1681 gebeurd, want op de kaart van Bernard de Roij uit dat 
jaar loopt de Kerkweg ongeveer op dezelfde plaats. 

21 Zie H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 69-72. Uit de raadsnotulen van 3 december 
1846 (Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/2) blijkt dat burgemeester 
Joan Vlug niet zulke goede herinneringen heeft aan de afsluiting van de oude 
Wagenweg door de buitenplaats Vredenoord. Hij adviseert namelijk de raad: "Ver
meent daartoe verders te moogen aanmerken dat weegen die aan derdens in eigen-
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dom toebehoren, zoo als ook de vroegere door de plaats Vredenoord gelegene, op 
den duur aan een Gemeente of Gedeputeerd Bestuur der Provincie onaangename 
vragen of vorderingen opleveren tot verlegging of ook desgelijksch, hetwelk 
nimmer of ooit tot genoegens der Gemeentens zijn kan, daar men in weerwil, al 
ware het ook beter, tot het oude verblijven wil". 

22 Postma, 1972, blz 7 en 46. 
23 Gemeentehuis Breukelen, afd. Financiën, kadastrale legger Breukelen-Nijenrode; 

de molen, perceelnummer 90, gaat van art, 33 nr. 17 (ten name van G. Duuring), via 
art. 100 nr. 137 (ten name van de Wed, Jan Ortt van Nijenrode, rentenierster te 
Breukelen), naar art 334 nr 6 (ten name van Willem Hendricus de Heus, fabrikant 
te Utrecht). 

24 Onder andere acht in perkament gebonden boeken uit de perioden 1538-1546, 
1616-1621 en 1676-1811, waarin Schout en Schepenen door de secretaris van het 
gerecht allerlei zaken lieten vastleggen, zoals transporten van onroerende goede
ren, openbare verkopingen van onroerende en roerende goederen, plechten of 
hypotheken, in het rechthuis gesloten huwelijken, verklaringen van lening, 
gerechtelijke rapporten, afschriften van notariële akten en testamenten. 

25 In 1701 erfde Johan Ortt het kasteel van zijn gelijknamige oom, die Nijenrode na de 
verwoesting van 1673 herbouwd had, Neef Johan kon echter pas in 1733 het 
feitelijke beheer der goederen overnemen van zijn tante Anna Pergens (zie 
Postma, 1972, blz. 38-42). 

26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr, 367 (Rijksarchief te Utrecht), 
27 Postma, 1972, blz. 22. 
28 Zie H.J. van Es, 1990, Het klooster Bethlehem te Breukelen, Tijdschrift Historische 

Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 151 «n 161. 
29 Gerrit van Goor, afkomstig uit Zutphen, was van 1727 tot 1729 secretaris van het 

Gerecht Breukelen-Nijenrode en daarna tot 1773 koster-schoolmeester van het 
dorp. Op 1 februari 1733 trouwde hij in de kerk te Breukelen met Margharita 
Cornelia Johanna Steneveld, geboren te Leerdam en wonende te Breukelen. 

30 Het latere Boomrijk aan de oostkant van de Vecht. Op de kaart van Nicolaas Visscher 
staat ten zuiden van Gunterstein eerst "Messenheuvel" en daaronder "Juff. Raey". 
Zie ook E. Munnig Schmidt en A.J.AM, Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de 
Angstel. Canaletto, Alphen aan den Rijn, blz. 92. 

31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, Breukelen-Nijenrodesgerecht, fol. 54v-55v 
(Rijksarchief te Utrecht). Jacobus Gijsbertsz Kaan kocht op 16 oktober 1706 van 
zijn moeder een "huysinge, erve, bergh, schuur en stal staende en gelegen bij de 
Dambrugge". Dat was op de hoek van de Dannestraat waar nu het administratie
kantoor van C. de Haas gevestigd is. 
Op 10 juni 1712 probeerde hij vergeefs de 76-jarige Anna Sweren, weduwe van 
Willem Splintersen Oukoop te redden. Zij was van de steiger naast haar huis in de 
Brugstraat (nu Weltevreden) in de Danne gevallen. In net verslag, bewaard ge
bleven in het Archief Dorpsgerechten, 366 fol. 97, staat: "dat op haar geroep van 
help help, eenige buren sijn toegeschoten en onder deselve Jacobus Kaan, schip
per op het Veer van Breukelen op Utrecht, jegenwoordig schepen in den gerechte 
van Nijenrode, dewelke met een haak in haar klederen gevat en met sijn handen 
deselve vervolgens in een schuyt heeft uyt het water gehaalt, alwaar hij met assis
tentie van eenige buren het lichaam op een ton gesolt hebben, hoewel sij in het 
ophalen nogh eenige snakken gegeven heeft. Men heeft het dode lichaam op de 
stijger gelegt met de voeten in 't water hangende, tot dat zijne Heren van den 
Ed.Hove sullen gedisponeert hebben, wat hierinne verder sel gedaan werden". De 
chirurgijn moest met de lijkschouwing wachten tot daarvoor toestemming was ge
geven door de rechtbank te Utrecht. 
Zie in dit verband ook JA. van den Berg, 1991, De Schout op het matje geroepen in 
1744. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr 2, blz, 81-82. 

32 Dit woord bewijst, zoals de molendeskundige Ing. Jan den Besten mij vertelde, dat 
omstreeks 1710 de molen nog een standerdmolen was, want de "plecht" is het bordes 
boven aan de trap van een standerdmolen. 

33 Dit moeten de watermolens zijn van de polder Breukeleveen, die op de hoek van de 
Scheendijk en de Weersloot stonden. Zie J. den Besten, 1987. De verdwenen water
molens van de polder Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 2, nr. 1, blz. 24-30. 
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34 Ing. Jan den Besten zei me dat al deze verklaringen erop vijzen dat de molen die er 
toen stond, een " grondzeiler" is geweest, dus een standerdmolen. De later gebouwde 
hoge stellingmolen zou van deze bomen geen windbelemmering hebben onder
vonden, doordat zijn wiekenkruis er ruim boven lag. 

35 Postma, 1972, blz. 42. 
36 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Gerechtsrol 1675-1802 (met ongenummerde 

pagina's) (Rijksarchief te Utrecht). 
37 Notarieel Archief, inv. nr. BR 007a013, akten nr. 55 d.d. 28 juli 1817 en nr. 68 d.d. 30 

augustus 1817 (Rijksarchief te Utrecht). Pieter Augustus Voigt was van 1802 tot 
1839 notaris te Breukelen. In november 1804 werd hij door het Departementaal 
Bestuur 's Lands van Utrecht aangesteld tot schout en gadermeester van Breukelen 
Nijenrodes en Orttsgerecht. Van 1811 tot 1839 was hij burgemeester van Breukelen-
Nijenrode. Hij kocht op 23 november 1807 de hofstede "Vroeglust" aan de oostzijde 
van de Herenstraat. 

38 De som van het gebodene op de afzonderlijke percelen was f.103880; bij de veiling 
van het totaal bracht Dirk Schroyestein te Utrecht het hoogste bod uit en werd zijn 
opdrachtgeefster eigenaresse voor f.146.600. 

39 Notarieel Archief, inv. nr. BR007a014, akten nr. 28 en 29 d.d. 11 mei 1818 (Rijks
archief te Utrecht): testamenten van Jacobus van Berkensteyn, koornmolenaar 
wonende aan de Lage Haar onder de gemeente van Laag Nieuwkoop en zijn huis
vrouw Catharina Rietveld. BR007a016, akte nr. 123 d.d. 12 december 1820: inventari
satie van de bezittingen van Wilhelmina van Nieuwkerk, koornmolenaarster, sinds 
28 maart 1818 weduwe van Dirk van Berkestein, en haar vijf kinderen. Voogd over 
de minderjarige Francina was de Weleerwaarde Heer Jacobus Ignatius van den 
Nieuwendijk, pastoor onder Vleuten. In de molen bevonden zich: een molenaars-
wagen (f40), een Hollandse sjees (f125), een mangel met vier rollen (f8), zes 
zeilen van de molen (f60), ledige koornzakken (f 12), een houten balans met 
schalen en ijzeren gewichten (f 5) en een forte piano (f 60); op de zolder bevonden 
zich: 40 mud rode tarwe (f240), 22 mud witte tarwe (f.187), 8 mud nieuwe tarwe 
(f.64), 5 mud bonen (f.20), 13,25 mud erwten (f32), 2,5 mud erwten (f 15), 1 mud 
gort (f 8) en 900 ponden peimeel (f 27). 

40 Notarieel Archief, inv. nr. BR007a020, akte nr. 63 d.d. 29 december 1824 (Rijks
archief te Utrecht): boedelscheiding op verzoek van Dominicus van Berkesteyn, 
koornmolenaar, weduwnaar van Catharina Lagerwey, als vader en voogd over zijn 
minderjarige zoon Theodorus Michael van Berkesteyn. Omdat hij een tweede huwe
lijk aan zal gaan, moet het moederlijk erfdeel van zijn zoon vastgesteld worden. 
Hermanus Becker schat als beëdigd deskundige de waarde van het huis aan de 
Nieuwstraat op f 3000; het gereedschap, de paarden, het koren e.d. op de molen zijn 
te zamen f 2661 waard, 

41 Bevolkingsregister 1849-1860, Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen). Dit lijvige register geeft onder huisnummer A275 als bewoners: 
Dirk Brouwer (geb. Elspeet 1816; koornmolenaar; vertrekt 1852 naar Hilversum); 
Lambertus Bakker (geb. Oudewater 1827; molenaar; komt 1855 van Oudewater; 
vertrekt 1859 naar Oudewater); Teunis Brummelkamp (geb. Apeldoorn 1825; mole
naar; komt 1860 uit Apeldoorn). Het Bevolkingsregister 1860-1875 geeft voor het
zelfde huis, maar nu onder nummer B16: Teunis Brummelkamp; Dirk Schuyienburg 
(geb. Harmelen 1813; tolpachter, komt 1869 uit Koudekerk; vertrekt 1870 naar 
Vinkeveen); Jan van Meiningen (geb. Breukelen-Nijenrode 1839; werkman; komt 
1869 uit Maarssen). 

42 Gemeentehuis Breukelen, afdeling Financiën, kadastrale legger Breukelen-Nijen
rode, art. 334. Daar staat onder de Breukeise bezittingen van Willem Hendricus de 
Heus, fabrikant te Utrecht genoteerd onder volgnummer 6: "C90 Korenmolen en 
plaats, 7 roeden 20 el, Amotie != afbraak] dienstjaar 1870; overgebracht naar volg
nummer 99". Op regel nummer 99 staat dan: "C90 erf 7 roeden 20 el". De aanduiding 
"dienstjaar 1870" betekent dat de wijziging in de periode 1869-1870 heeft plaats
gevonden, want de gemeentelijke leggers werden slechts eenmaal per jaar naar 
het kadaster in Utrecht gebracht om te worden bijgewerkt. 

43 Postma, 1972, blz. 48-50. 
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