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De Oude Batterij op boerderij Cromwijk 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Boerderij of buitenplaats? 

Het is u vast wel eens opgevallen, dat er in het westelijk poldergebied 
boerderijen liggen die dezelfde naam hebben als oude buitenplaatsen aan 
de Vecht. In Oukoop draagt de "kaasboerderij" van J. Karsemeijer (Oukoop 
32) de naam Sterreschans, evenals het buiten dat aan de westzijde van de 
Vecht tussen Over Holland en Rupelmonde ligt. De laatste boerderij in 
Kortrijk (huisnummer 25) heet Vreedenoord, net als de buitenplaats tussen 
Boom en Bosch en Nijenrode. Aan de westzijde van de Oud Aasche dijk ligt 
de boerderij Kweekhoven (Oud Aa 23) met dezelfde naam als het prachtige 
buiten Queekhoven aan het Zandpad in Breukelen (zie Afbeelding 1). 

Waarschijnlijk zijn deze boerderijen eens het eigendom geweest van de 
bewoners van de vernoemde buitenplaatsen. 

Voor Vreedenoord weten we dit zeker, want dit buiten was in 1823 eigendom 
geworden van Gerrit Duuring en uit het kadaster van 1832 blijkt dat ook de boerderij 
Vreedenoord in zijn bezit is geweest.' Het is echter merkwaardig, dat op de topo
grafische kaart van 1908 (Afbeelding 1) deze boerderij de naam Rhijn en Vecht heeft 
gekregen. Weliswaar had de familie Duuring in 1856 zowel het tolhuis als de boerderij 
verkocht, maar de nieuwe eigenaar is. naar het kadaster uitwijst, nooit in het bezit 
geweest van de buitenplaats Rhijn en Vecht, Die werd in 1889 toegevoegd aan de bezit
tingen van mevrouw J.ME Willink van Collen en kort daarop afgebroken. De naam 
Rhijn en Vecht gaf zij toen aan de boerderij die ze daar in 1891 liet bouwen.2 Het is 
niet waarschijnlijk, dat er omstreeks 1900 in Breukelen-Nijenrode twee boerderijen 
met dezelfde naam zijn geweest. In Kortrijk kent men alleen de naam Vreedenoord. De 
huidige eigenaar, de heer JA. Snel, vond die vermeld in zijn koopakte van 1986 en 
heeft hem toen op de gevel aangebracht Laten we dus voorlopig maar aannemen, dat 
de samenstellers van de topografische kaart zich vergist hebben. 

Cromwijk 

Merkwaardig is dat de uit 1881 stammende boerderij van Woudenberg 
(Oud Aa 1), die in 1960 door Niek Stam gekocht werd en na 1983 in het 
bezit kwam van de heer H.J. den Hertog, in 1989 vervangen is door een in 
boerderijstijl gebouwd landhuis met de naam Cromwijk. Nu heeft dit 
terrein met de achterliggende landerijen wel tot 1883 bij de boerderij 
Cromwijk gehoord,3 maar die ligt nog steeds aan de oostkant van de Aa met 
als adres Oud Aa 10 (zie Afbeelding 2: Sectie B nrs. 5 en 9-34). De hoeve 
Cromwijk ontleende zijn naam niet aan de kromming die de rivier de Aa 
hier maakt, maar aan de buitenplaats Cromwijck in de bocht van de Vecht 
tegenover uitspanning De Oliphant. Dit Cromwijck is met de ernaast gelegen 
steenbakkerij van 1757 tot 1904 eigendom geweest van de familie 
Basten.* Tot het bezit van deze familie behoorden ook de reeds genoemde 
boerderij Cromwijk (Oud Aa 10) en de (inmiddels voormalige) boerderij 
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Afb. 1. De hoeve Cromwijk en omgeving (gedeelte van kaarten nrs. 405 en 425 in GL. 
Wieberdink, 1989. Historische Atlas Utrecht. Uitgeverij Robas Produkties, Landsmeer) 

Rietveld aan de zuidzijde van de kromming in het Tienhovensch Kanaal (zie 
Afbeelding 1 ). Beide boerenbedrijven lagen op kleigrond. 

De klei en de turf die men voor de steenfabricage nodig had, werden met pramen of 
vletten over de rivier aangevoerd naar de vletsloot naast het terrein van de steen
oven. Op de kaart van Afbeelding 1 staat de brug in het Zandpad, waardoor de pramen 
het fabrieksterrein konden bereiken, nog aangegeven. Het is waarschijnlijk niet toe
vallig, dat de aanduiding vletsloot^ ook voorkwam in de landerijen ten oosten van de 
Aa, waar kleigrond voor de steenbakkerijen werd afgegraven (zie Afbeelding 2: Sectie 
B nr. 35) Op deze kaart is nog goed te zien, dat de 'Groote Heykop" na de kruising met 
de Aa in noordoostelijke richting doorliep, bij "huysinge erve en grond van ouds 
genaemt Ameland'' (Sectie B nrs. 190 en 191) de Looiersdijk kruiste en tegenover 
Queekhoven in de Vecht uitmondde. Hetafgraven van klei noemde men "afvlette " 6 

De boerderijen van de steenbakkersfamilie Bastert 

De "heer Canonik7 Nikolaas Basterd" had op de veiling van 26 april 1793 
voor f 14 480 een boerderij in Oud Aa laten kopen, die precies 75 jaar in de 
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familie zou blijven. Hij, of zijn opvolger Nicolaas Bastert Jr., heeft deze 
boerderij de naam van zijn buitenplaats aan de Vecht gegeven. De oudste 
vermelding van de boerderijnaam Cromwijk vond ik op een militaire kaart 
uit 1835.8 

Op 18 september 1793 werd deze boerderij voor schout en schepenen 
van het Orttsgerecht overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar9. 
Volgens de transportakte bestond de hofstede uit "een huys, twee bergen, 
bakhuys, wagenhuys, bouw- en weiland groot 9 morgen en daaronder 6 
morgen 94 roeden bouwland, vrij goed, sijnde goede steenbakkersaarde, 
strekkende uit de halve Oudaanse Wetering genaamd de Aa oostwaarts op 
tot over den Breukelerwaartsen dijk ten halven sloot". De woorden "sijnde 
goede steenbakkersaarde" doen vermoeden, dat Nicolaas de boerderij voor
al om de grondstof voor zijn steenfabriek had gekocht. 

3.2. . 

Afb. 2. Vergroot fragment van de kadaster-werkkaart Breukelen-Nijenrode, getekend 
door de heer H de Lanoy Meijer, werkzaam op de Topografische Atlas van het 
Rijksarchief te Utrecht; namen en sectienummers zijn ingetekend door de auteur van 
dit artikel. 
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Tot 1778 was herbergier Jan van der Horst eigenaar van deze boerderij geweest en 
in 1793 behoorde hij aan de erfgenamen van Ariaantje van der Horst. Dat waren Dirk 
van Nieuwkerk en zijn vrouw Jansie Kastelijn uit Amsterdam, die ook het Rechthuys 
van Breukelen hadden geërfd, 

Wie gedurende de Bastert-periode de pachtboeren op Cromwijk zijn geweest, heb ik 
nog niet kunnen achterhalen. Misschien is "bouwman Jan van Ginkel" de laatste 
pachter geweest, want hij kocht de hoeve in 1868. 

Hoeve Cromwijk besloeg in 1832 de kadastrale percelen Breukelen 
Nijenrode Sectie A nrs. 379-411 en Sectie B nrs. 5, 9-29 en 32 (zie Afbeel
ding 2). Dat hij het bezit is geweest van de familie Bastert, blijkt nog uit een 
gevelsteen in een bijgebouw.10 Op de plaats van de in 1936 vervangen 
oude boerderij staat nu de hooiberg en ten zuiden daarvan staat nog een 
oude stal (zie Afbeelding 3). De in fraai verband gemetselde steentjes van 
de voorgevel zullen wel op Cromwijck aan de Vecht gebakken zijn. Zeker is 
dat echter niet, want men schijnt vroeger ook wel gebruik te hebben 
gemaakt van "veldovens", die tijdelijk bij de bouwplaats werden ingericht. 
Boven de deur in de voorgevel van dit zomerhuis bevindt zich een 
gedenksteen van 55 bij 30 cm (zie Afbeelding 4) met de vierregelige 
inscriptie: "De eerste steen gelegd / door / Jacob Nicolaas Bastert / den 19 
Augustus 1834". 

Jacob Nicolaas was een kleinzoon van de kanunnik en de oudste zoon van het 
echtpaar Nicolaas Bastert Jr. en Christina Elisabeth Jut, die op de buitenplaats Crom
wijck woonden. Hun tweede zoon, Pieter Nicolaas, was volgens de traditie genoemd 
naar zijn grootvader van moederskant: Pieter Nicolaas Jut uit Amsterdam. Pieter Jut 
was eigenaar van het huis Vreedevecht in de Herenstraat te Breukelen (nu huis
nummers 24 en 26) en bezat ook landerijen aan de Breukelerwaardse dijk (zie Af-

Afb. 3. De sul uit 1834 van hoeve Cromwijk. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 
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Afb. 4. De gedenksteen uit 1834 in de voorgevel van de stal van hoeve Cromwijk. Het 
paardehoofd is waarschijnlijk veel jonger. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 

beelding 2: Sectie B nrs. 73-76 en 30, 31 en 33-44), De laatste percelen grensden aan 
Cromwijk en werden doorsneden door de vletslooü ' Voor een deel, nrs. 30-34, zijn ze 
later bij Cromwijk gekomen, want in 1903 behoorden ze tot het bezit van Herman van 
Ginkel 

Herman van Ginkel, de tegenwoordige gebruiker van het oude Cromwijk 
in Oud Aa, die me daar rondleidde en de steen in het zomerhuis liet zien, 
vertelde dat een soortgelijke steen met de naam Bastert te vinden is in het 
zomerhuis van de voormalige boerderij Rietveld aan de Nieuwe Weg.12 In 
het kleine zomer- of bakhuis van die boerderij (zie Afbeelding 5) zag ik 
links onder bij het raam in de voorgevel inderdaad een steen met de naam 
J.N. Bastert. Met zijn 28 bij 28 cm is hij kleiner dan de steen op Cromwijk, 
maar draagt toch de vijfregelige tekst: "Deze steen gelegd / door / J.N. 
Bastert / oud 3 '/2 jaar / 1860". De benedenhoeken zijn versierd met ge
stileerde bladnerven en om de steen is een kader gebeiteld. 

De steenlegger was één van de negen kinderen van Jacob Nicolaas Bastert die in 
1834 de steen op Cromwijk had gelegd en die op 19 oktober 1902 te Maarsseveen was 
overleden. In een akte13 uit 1918 staat de volle naam van de steenlegger uit 1860: Mr, 
Dr. Jacob Nicolaas Bastert, koopman te Bussum, Zijn broer Sijvert Nicolaas was in 1918 
kunstschilder te Loenen aan de Vecht, en broer Jan Daniel noemde zich toen nog 
"oud-notaris en steenfabrikant te Breukelen-St. Pieters". In Breukelen werd hij Jantje 
Bastert genoemd, Hij woonde na 1904 eerst op "Heemsmade" (zie Afbeelding 1, waar 
"Himsma" staat) en later in een kleinere woning bij Het Kraaijenest Hij was lid van de 
gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters, kenner van de Vechtstreek en wandelde tot 
op hoge leeftijd dagelijks naar het dorp Breukelen. 
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Afb. 5 Het zomerhuis uit 1860 van de voormalige boerderij Rietveld. (Foto H van 
Walderveen, 1 mei 1991.) 

Retranchement, bolwerk of batterij 

Kanunnik Nicolaas Bastert had op 3 januari 1797 op de boerderij Crom-
wijk door de schout en de leden van de municipaliteit van Breukelen zijn 
land laten opmeten.14 Dat was om vast te laten stellen hoeveel land ge
bruikt was voor "het nieuw gemaakte retrenschement alhier te Breukelen 
bij Galgerweerd ten behoeve van de Provintie van Holland groottengedeelte 
op sijn grond opgerigt". Dat bleken 478 roeden in Rijnlandse maat te zijn. 

Zes jaar later15 liet hij door de schout van Breukelen-Orttsgerecht vast
stellen wat de waarde was van de 478 roeden land die "van de hofsteede 
van gemelde burger N. Basterd zijn afgegraven en gebruykt ten behoeve 
van den Lande voor het Retrochemend of Bolwerk bij Galgerwaard onder 
desen geregte". Die waarde werd "om de steenaarde' geschat op f 1075. In 
de transportakte16 van het door Jacobus Abraham van der Linden gekochte 
land staat: "strekkende westwaarts op gedeeltelijk tegens de Graft der 
Nieuwe aangelegde Batterij en gedeeltelijk ter halver sloot tegen de kaade, 
meede nuw opgeworpen immers zo verre 't hek van Pallisaden gemaakt 
staat, alwaar Zuydwaarts de rivier Heycop en Noordwaarts den eygendom 
van de heer N. Basterd". 

In de notulen van de vergadering der Municipaliteit van Breukelen17 

van 25 april 1796 staat, dat de representanten van de provincie Utrecht in 
een extractresolutie mededelen: "dat [de municipaliteit?] alle manschap 
welke als wagters hebben gedient bij de Post of Batterij aan Galgerwaerd 
zal verpligt zijn te betaelen in de week 35 stuyvers en dat door 't Provin-
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tiaal Committee van Holland daer nog zal bijgelegd voor elke man 1 gulden 
per week". De Breukelse municipalen besloten van de representanten te 
zullen terugvorderen "de volle voldoening der uytgeschoten Penningen 
voor de Inquartieringe der gemelde Wagten", 

Uit deze passages valt op te maken dat op het land van Nicolaas Bastert 
bij de kruising van de Groote Heycop en de Aa in 1795 of vroeg in 1796 
een veldschans, bolwerk of batterij was aangelegd ten behoeve van de 
militaire verdediging van het gewest Holland. Die batterij had een gracht en 
er was een kade met een palissadenhek. Op de kadasterkaart van 
Breukelen-Nijenrode uit 1832 is een en ander nog duidelijk te zien (Afbeel
ding 2). In de bijbehorende lijst van grondeigenaren wordt de gracht nr. 25 
omschreven als "water 24 roeden 20 el", nr. 26 is "Batterijen (belast) als 
weiland 63 roeden 40 el" en nr. 32 is "moeras 3 roeden 80 el". Dat moeras 
tussen de gracht en de Heycop was dus afgesloten door een kade met een 
palissadenhek. De toegang tot de Batterij was het pad nr. 16. De bedienings
manschappen zullen in de naaste omgeving ingekwartierd zijn geweest, dus 
op Cromwijk of elders in Oud Aa. 

Op dit strategische punt konden de vuurmonden van de Batterij de 
Heycop en de Kerkgracht met de daarlangs lopende Poeldijk bestrijken om 
een eventuele inval uit het oosten te verhinderen. De uitspanning Galger
waard (nu Stationsweg 24) stond dan wel in het schootsveld, maar die zou 
desnoods met kolfbaan en al opgeruimd kunnen worden. 

Gelukkig is dat niet gebeurd In deze herberg18 (Sectie C nrs. 200 en 201) hebben 
na 1S34, toen de Rhijnspoorweg geopend werd, ruim een eeuw lang de boeren op 
zaterdagmorgen hun paarden uitgespannen om met de trein verder te gaan naar de 
veemarkt in Utrecht. 

Bij enkele omwonenden ben ik eens gaan informeren of er nog iets van 
de Oude Batterij bekend was. Dat was niet veel; de meesten hadden er nooit 
van gehoord. Mevrouw Van Wees wist echter dat er op die plek een 'zeelt
gat' van vishandel Griffioen was geweest. 

De heer K. Rodenburg, die in een ark aan de Aa woont, had wel eens van 
een 'tolfort aan de Aa' gehoord. Hij had er vroeger zelfs een tekening van 
gehad, maar die had hij eens uitgeleend en nooit meer teruggezien. Herman 
van Ginkel had van horen zeggen dat er een houten fort had gestaan. Dat 
klopt wel enigszins, want er is een "pallisadenhek" geweest en de wallen 
van batterijen maakte men destijds vaak door tegen een gebogen of vijf-
hoekige palissadewand aan de buitenkant klei te storten. 

De heer Van Ginkel kon mij in zijn land nog de sporen van de Oude 
Batterij laten zien: een cirkelvormige verlaging in het terrein met aan de 
noordwestkant zelfs een 'del' waarin riet groeit (Afbeeldingen 6 en 7). Dat 
is het westelijke en noordelijke deel van de gedempte fortgracht; over het 
oostelijke loopt nu de snelweg. Omstreeks 1955, toen de Heycop werd 
uitgediept, is aan de zuidkant nog een laag slib op het terrein gestort. Een 
smalle strook grond tussen het damhek op de rand van de oude gracht en 
het nog hoge middenstuk heeft volgens de heer Van Ginkel een vastere 
bodemstructuur dan de gedempte gracht. Kennelijk is dit een deel van het 
toegangspad dat op de kadasterkaart is aangeduid met nr. 16. 
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Afb. 6. De verhoging in het landschap die nog aangeeft waar op de hoeve Cromwijk de 
"Oude Batterij" of "Bastion de Waakzaamheid" lag. De gedempte gracht ligt aanzienlijk 
lager. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 

De heer C. Hoogenveen, die vroeger bij vishandelaar Griffioen gewerkt heeft, kon 
mij meer over de door mevrouw Van Wees genoemde visvijver vertellen. Griffioen 
huurde twee vijvers van Van Ginkel op Cromwijk. Ze waren rond van vorm en werden 
door een kade gescheiden. De noordelijke en grootste was het karper gat, de westelijke 
het zeeltgat, De karpers werden gevoerd met kippemais, de zeelten met bloed uit de 
slachtplaats van Folkerts, dat in melkbussen werd aangevoerd. De vijvers waren 
behoorlijk vol, en de vis werd er pas uitgeschept als er, meestal in Duitsland, een 
goede prijs voor gemaakt kon worden. Om eventuele stropers te weren, waren de 
vijvers omgeven door struikeldraden die verbonden waren met een 'kanon' Om
streeks 1935 zijn ze gedempt met stadsvuil uit Utrecht of Amsterdam, dat met schuiten 
werd aangevoerd. Bij het poten van de perebomen, waarvan er nu nog bij het 
gedempte karpergat staan, vond men allerlei aardewerk, lepels, knikkers en pijpe-
koppen afkomstig uit het stadsvuil. 

De verdedigingslinie bij Breukeien in de Franse tijd 

Twee deskundigen hielpen mij verder om de historie van de batterij te 
achterhalen: dat waren Jan Slingerland, onze 'Rampjaarkenner',19 en Douwe 
Koen uit Maarssen, werkzaam op het Rijksarchief te Utrecht en kenner van 
de geschiedenis van de Hollandse waterlinies. Zij verschaften mij tekst
gedeelten uit het hoofdstuk "De Hollandse Waterlinies'' in de "Atlas van 
Historische Vestingwerken in Nederland".20 Daaruit bleek dat de Oude 
Hollandse Waterlinie omstreeks 1740 in oostelijke richting was verplaatst 
tot voorbij Woerden. Hij ging niet meer langs Nieuwersluis en Ter Aa naar 
Wilnis, Woerdense Verlaat en Bodegraven, maar kwam van Ter Aa langs de 
Joostendam en Woerdense Verlaat naar Woerden, Linschoten en Oude-
water. Bij de inval der Pruisen in 1787 hebben de patriotten geprobeerd 
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Afb 7 Het laagste punt in de noordwesthoek van de gedempte gracht op het terrein 
van de hoeve Cromwijk; deel van het oude 'zeeltgat'. (Foto Miep Kiela, 15 mei 1991.) 

weerstand te bieden in een vooruitgeschoven Hollandse Waterlinie. Dat was 
tevergeefs, want de hoofdaanval vond plaats in het zuidelijke deel bij 
Vianen en Vreeswijk, waar de inundaties nog niet waren voltooid. In de 
nacht van 15 op 16 september ontruimden de patriotten overhaast de stad 
Utrecht en konden de Pruisen naar Amsterdam oprukken. Ze werden echter 
door de forten bij Nieuwersluis opgehouden en in Breukelen ingekwartierd. 
Dat bezorgde de inwoners een schade van ruim f5800.21 Toen in oktober 
1794 een inval van Franse troepen dreigde, stuurden de "Edel Mogende 
Heeren Staaten 's Lands van Utrecht" een missive ter publikatie naar de 
Gerechten22 met "een Plan van een Spoedige Wapening van Landzaten in 
Provintie Utregt ter defensie van het Vaderlant". Ze deden voor de finan
ciering daarvan een beroep op de ingezetenen en na veertien dagen moest 
de schout de ingezamelde gelden met de intekenlijsten naar Utrecht sturen. 
Hoeveel die inzameling in Breukelen heeft opgeleverd is niet meer vermeld. 

Het is waarschijnlijk ai te laat geweest om de burgers nog te bewapenen, 
want in januari 1795 vielen de Fransen ons land binnen. De waterwegen 
waren bevroren en de Hollandse Waterlinie kon nauwelijks functioneren. 
Ook de "redoute" of veldschans aan de Joostendam bij de sluis in de 
Bijleveld zal geen dienst hebben gedaan. De Franse troepen zijn nog enige 
tijd gebleven en hebben, evenals in 1787 de Pruisen, allerlei goederen en 
diensten van de Breukelse bevolking geëist. De schade was nu ruim f4600; 
deze werd in april 1796 voor de helft vergoed. De andere helft werd pas op 
7 februari 1797 uitbetaald.23 
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In Breukelen was op 16 februari 1795 een voorlopige municipaliteit of gemeente
raad gevormd ter vervanging van de door de ambachtsheer benoemde schout en 
schepenen Die dag vas er een brief gekomen van het "Verenigd Commite van om
wenteling residerende te Amsterdam" met de aanbeveling om "oude regenten, die door 
de overheersing aan de macht waren gekomen, af te danken door een volks
vergadering en hunne plaats aan andere braave kundige burgers te vervallen" Elf 
patriotten2^ hadden toen uit naam van de burgers de regenten ontslagen, dat wil 
zeggen de schepenen afgedankt, want schout Jacob de Jong bleef in functie, evenals 
de oranjegezinde secretaris Jacob Lobrij. De eveneens oranjegezinde bode Willem van 
der Veen werd pas op 23 december 1795 ontslagen. Als "provisionele representanten 
van het volk" hadden de elf patriotten in dat "Eerste jaar der Bataafse Vrijheid" op 18 
februari de eed afgelegd in handen van hun president Willem de Heer. Zij zwoeren "in 
de naam van het volk aan desselfs belangen getrouw te zullen zijn". 

Op voorstel van de chirurgijn-makelaar Willem van Blarkom, die in Het Keyserrijk 
woonde, besloten zij op 20 februari de kerk te inspecteren "of aldaar niet aanstotelijke 
borden of wapens gevonden wierden". De volgende dag al kregen de kerkmeesters 
Gijsbert van Zomeren (schilder) en Godefridus de Kaater (smid) opdracht binnen vier 
of vijf dagen de wapenborden "als één boven de bank van de burger van Collen 
(Gunterstein) en 't ander boven de bank van burger Cliket (Vechtvliet) af te neemen 
en uyt de kerk te doen brengen omme deselve te vernietigen". Die zelfde dag schreef 
de Heer van Nijenrode uit Amsterdam een brief, waarin hij protesteerde "teegens alle 
het voorgevallene seedert maandag den 16 februari 1795 in het korten van sijn 
wettige Eygendommen". Dit protest zal niet veel uitgehaald hebben, want patriotten 
als Willem de Heer en Jacob Abram van der Linden geloofden heilig in de demo
cratisering van het bestuur op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Willem 
de Heer omschreef zijn ideaal als volgt: "dat wij en onse nakomelingen eens mogen 
smaken en genieten de voorregten van mensch en burger onder de Lommer van een 
Zagte regtmatige en regtvaardige regeringe, staande houdende Constitutionele 
wetten, ontdaan van alle aristocratie en eygenbelang". 

Het democratische ideaal van de patriotten was waard verdedigd te 
worden. De patriotten heugden zich echter maar al te goed de nederlaag 
tegen de Pruisische troepen in 1787. Daarom zullen ze ijlings de waterlinies 
hebben versterkt. Onder de kartograaf C.R.T. Krayenhoff, die in 1796 was 
aangesteld als Directeur der Hollandse fortificatiën, "werd de Waterlinie 
verbeterd door aanleg van de Linie van ter Aa en van twee kleinere 
werken bij Breukelen". 

De "linie van ter Aa" was een wal met twee bastions en op elke vieugel 
een vierkante sluitredoute. Een van de kleinere werken die in 1796 werden 
aangelegd was de "post aan de Galgenwaard ", een getenailleerde wal bij de 
noordelijke beginpunt van de Otterspoorbroekse kade.25 De batterij op 
Cromwijk wordt in "De Hollandse Waterlinies" beschreven als : "Het bastion 
de Waakzaamheid (bastion Galgenwaard). Bastion gelegen bij de samen
komst van de Aa en de Heycop. Was aan de keel door middel van een 
aarden dam verbonden met westelijk, hoger terrein. Aangelegd in 1796 
(Algemeen Rijks Archief, plans van vestigingen H 719, H784). Geslecht."20 

De genoemde redoute, linie en post zijn al spoedig verdwenen en hebben, 
in tegenstelling tot het bastion, geen sporen in het landschap nagelaten. 

De Oude Batterij 

Krayenhoff moest als Minister van Oorlog onder Lodewijk Napoleon 
bezuinigen en het onderhoud van verschillende vestingen in de Hollandse 
Waterlinie beëindigen. Na de Franse tijd, in 1815, heeft Koning Willem I op 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 3, 1991 



123 

voorstel van dezelfde Krayenhoff besloten Utrecht binnen de Hollandse 
Waterlinie te brengen. Dat gebeurde deels vóór 1825, deels na 1840. In de 
periode 1840-1860 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorzien van 
bomvrije gebouwen. Bastion de Waakzaamheid bij Breukelen was dus al 
spoedig overbodig geworden. Het fort aan het Tienhovensch Kanaal, niet 
ver van de boerderij Rietveld, had zijn taak overgenomen. Op een militaire 
kaart van omstreeks 183526 staat ons bastion dan ook aangeduid als "Oude 
Batterij". Dat is ook zo op de topografische kaart van 185027 en op de 
gemeentekaart van Breukelen-Nijenrode uit 1868.28 Op de topografische 
kaart van 1911 is de fortgracht met de toegangsdam aan de noordwestkant 
nog duidelijk te zien (zie Afbeelding 1). De Heycop gaat dan onder de 
spoorbrug (Br) door en met een duiker (Gr Dr) onder het in 1892 voltooide 
Merwedekanaal; daarna loopt hij evenwijdig aan het kanaal verder tot de 
Looiersdijk, die hij kruist bij de Amelandse brug om bij MP26 door de 
Straatwegbrug te gaan en in de Vecht te komen. 

Op een luchtfoto29 uit 1989 meen ik de contouren van de Oude Batterij 
nog enigszins waar te nemen. 

Waarschijnlijk zullen de sporen van dit "bastion de Waakzaamheid" over 
enige jaren niet meer zichtbaar zijn en zal wellicht ook de voormalige 
uitspanning Galgerwaard moeten verdwijnen. Er zijn namelijk plannen de 
snelweg A2 verder te verbreden. Aan de oostzijde zou die de, toch al zo in 
een hoek gedrukte, Kortrijker molen bedreigen. Als de verbredingsplannen 
doorgaan, zal uit twee kwaden gekozen moeten worden. Jammer voor wat 
nog rest van dit stukje verleden. 

Noten 

1 Kadasterkaart Breukelen Nijenrode Sectie C2 nrs. 545-895, Otterspoorbroek 1832 en 
de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren, aanwezig 
in het Rijksarchief Utrecht, afdeling Topografische Atlas De boerderij (Sectie C nr 
770) was een onderdeel van de vele bezittingen van Gerrit Duuring in Otterspoor
broek (onder andere nrs. 726-795). Ten noorden van deze boerderij had hij al vóór 
1832 over eigen grond de Woerdenseweg of Laan van Duuring laten aanleggen 
(nrs. 735 en 739). Deze tolweg gaf een kortere verbinding met Woerden en dus ook 
met Rotterdam, waar Duuring makelaar in koffie was. Volgens de kadastrale legger 
Breukelen Nijenrode art. 33 (Gemeentehuis Breukelen, afd Financiën) werd in 
1841 op nr. 742 het tolhuis (nu Kortrijk 23) gesticht, dat als zodanig te boek heeft 
gestaan tot 1878. Het was in 1856 via Arie Snel eigendom geworden van Corneiis 
Snel te Utrecht, Het tolhuis had door de aanleg van het Merwedekanaal zijn functie 
verloren en zal daarna als boerderij zijn gebruikt. T Woudenbergh (art 942) werd 
er in 1899 eigenaar van en liet het in 1909 verbouwen. Een nazaat, ook Teus 
Woudenbergh geheten, woont nog aan de Laan van Duuring, maar dan tussen de 
spoorlijn en de snelweg. Ook de boerderij Vreedenoord werd in 1856 door de familie 
Duuring verkocht. Hij werd eigendom van Coenraad Adriaan Temminck te 
Maarssen en vererfde in 1862 naar de familie Waller te Amsterdam. In 1926 werd 
hij gekocht door Jan Willem Griffioen, landbouwer te Breukelen 

2 H.J. van Es, 1990. Het klooster Bethlehem te Breukelen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 150-163 

3 Kadasterkaart Breukelen Nijenrode Sectie A2 nrs. 155-430 Oud-Aa 1832 en bij
behorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren, Rijksarchief 
Utrecht, afdeling Topografische Atlas Volgens de kadastrale legger in het Ge
meentehuis van Breukelen werden deze landerijen, Sectie A nrs. 379-411, in 1868 
samen met de boerderij Cromwijk die in Sectie B aan de oostkant van de Aa ligt, 
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gekocht door Jan van Ginkel te Breukelen (art. 447 nrs. 4-49). Pas in 1880 werd in 
Sectie A op de nrs. 3% en 398 een boerderij gebouwd, die in 1883 met de landerijen 
ten westen van de Oud Aasche dijk (nrs 384-399) verkocht werd aan Nicolaas 
Woudenberg, gehuwd metGijsje van Ginkei (art. 739). 

4 J.D Bastert, De Buitenplaats "Cromwijck'. Jaarboekje van het Oudheidkundig 
Genootschap Niftarlake 1934, blz. 14-16 Bastert schreef daar: "De brand, welk op 15 
dezer [maart 1934] het huis "Cromwijck" heeft geteisterd, geeft schrijver dezes, als 
zijnde diens ouderlijk huis, aanleiding om hieromtrent eenige bizonderheden, ook 
van historischen aard, in dit Jaarboekje te vermelden: Deze destijds fraaie Buiten
plaats, waarop 't oud-Vechtsch Landhuis met mooi poorthek is gelegen aan de 
kromming van de Vecht (vandaar die naam), onder de gemeente Maarsseveen aan 
het Zandpad op de grens van de gemeente Breukelen-St. Pieters, waaronder de 
toenmalige steenplaats van dien naam ressorteerde, waarvan de aldaar 
gefabriceerde steen eene vermaardheid genoot om zijn deugdelijkheid en fraaie 
kleur ( . . . ) op 18 Mei 1757 door huwelijk met Cornelia Toll in eigendom kwam aan 
den Heer Nicolaas Johannes Bastert en in de Familie Bastert onafgebroken verbleef 
tot Mei 1904, wanneer hetzelve, wegens sterfgeval van den Heer Jacob Nicolaas 
Bastert, tengevolge van verkoop, in andere handen overging, terwijl door plaats 
gehad hebbende verkavelingen de Buitenplaats werd gesplitst, waardoor veel 
schoons ging verloren! ( . ) De aan de Tienhovensche Vaart staande Boeren-
hofstede genaamd "Rietveld", ( . . . ) met 44 morgen land, vormde destijds met de 
steenplaats "Cromwijck" met gebouwen en arbeiderswoningen een aaneengesloten 
geheel." 

5 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol 136, d.d 30 oktober 1797, transport van 
een hofstede naar Cornells van der Linden (Rijksarchief te Utrecht). Daar staat: 
"en Westwaarts de van ouds genaamde Vletsloot naast gelegen zijn". 

6 Zie T. van Veen, 1989. Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Walburg Pers, 
Zutphen Onder "vlette" staat: (ww) turf vervoeren meteen schouw van 'tveenland 
naar het erf van de vervener of de schuur. Ook gebruikt voor een dergelijk 
vervoer van klei voor de steenovens (Breukelen, Zuilen). Dit laatste had plaats met 
lange pramen." In een interview met Jacobus Stolwijk op 3 mei 1991 gebruikte deze 
nog het werkwoord afvlette (= afgraven en verschepen van klei) Hij vertelde dat 
met de grond die langs de Tienhovensche Vaart bij de ouderlijke boerderij Rietveld 
was afgevlet, de begraafplaatsen van Zuilen en Maarssen waren opgehoogd, De 
betere klei was naar de steenbakkerij "Vecht en Rhijn" van de heer De Freytag 
gegaan De beste klei, panaarde genoemd, werd echter naar de pannenbakkerij in 
Zuilen verkocht De panaarde van de 1 ha grote Puntkamp had wel f 3400 opge
bracht. In vijf jaar mocht voor het overeengekomen bedrag zon 70 cm klei 
afgegraven worden. Die had dus bijna twee kwartjes per kubieke meter opge
bracht, 

7 Een "kanunnik" is een koor-, dom- of kapittelheer, een wereldlijk geestelijke die 
deel uitmaakt van het kapittel van een kathedrale kerk. De kapittelheren 
beheerden vaak de kerkelijke goederen. Na de reformatie gingen die veelal over in 
protestantse handen, waarna de titel "kanunnik' ook gevoerd werd door de niet-
roomskatholieke bestuurders. De heer Bastert was misschien bestuurder van de 
oude kapitteigoederen in het Proosdij gerecht Breukelen-St. Pieters. 

8 Grote Historische Atlas van Nederland, 1990. Wolters-Noordhof, Groningen. 
9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 117r (Rijksarchief, Utrecht). 

10 Volgens de kadastrale legger Breukelen Nijenrode art. 7 is de oude boerderij ver
bouwd in 1838 toen Nicolaas Bastert Jr. eigenaar was In 1856 ging de hoeve over op 
Pieter Nicolaas Bastert te Breukelen St. Pieters (art. 422) en in 1861 op Jacob Nico
laas Bastert te Maarsseveen (art. 421). Deze laatste, die lid was van Provinciale 
Staten, verkocht de boerderij in 1868 aan Jan van Ginkel, bouwman te Breukelen 
Nijenrode (art. 447). Tot op heden is de boerderij in de familie Van Ginkel gebleven. 
De opvolgers van Jan waren: Evert (in 1878), diens weduwe Evertje Doornenbal 
(1883), Hendrik (1903), Jan (1928), Jan Christiaan (1932), Teunis Cornelis (1946), 
diens weduwe Maria Visser (1985) Vader Jan, zoon Chris en kleinzoon Teus van 
Ginkel, die eerst op boerderij De Poel hadden gewoond, waren bekend om hun zalf 
tegen eczeem, waarvoor de mensen van heinde en verre naar Cromwijk kwamen. 
Naar men zegt zijn zij dan ook met justitie in aanraking gekomen wegens het 
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Het oude hoofdgebouw is in 1936 afge
broken, nadat er een nieuwe boerderij vóór was gezet. Naast de oude wagenschuren 
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staat nog het zomerhuis van 1834. Het rieten dak is helaas versleten en grotendeels 
vervangen door golfplaten. Binnen zijn echter nog de oude, door pennen ver
bonden balken te zien en delen van het bakhuis en de karninrichting. Ook zijn 
daar nog de oude pomp, de watergoot voor de koeien in de potstal en de drie mest-
luiken in de zijgevel. 

11 Pieter Nicoiaas Jut had het huis Vreedenvecht op 14 april 1824 gekocht van de erf
genamen van Jacob Abraham van der Linden, de schout van Breukelen Proosdij
gerecht. Jacob Abraham en diens broer Cornells van der Linden hadden de aan 
Cromwijk grenzende boerderij en landerijen op 30 oktober 1797 van Dirk van 
Nieuwkerk en Jansie Kasteleyn gekocht. Zij hebben die te eniger tijd aan Pieter Jut 
overgedaan, want diens erfgenamen bezaten in 1832 de genoemde percelen De 
begrenzing ervan stemt overeen met die welke in de transportakten van 30 
oktober 1797 genoemd wordt. Cornelis kocht de "Hofsteede bestaande uit huisinge 
berg en schuur, vijf morgen wei, bouw of boomgaardland strekkend voor van de 
Breukelerwaardsen dijk tot agter tegens heykop aan, alwaar Westwaarts de van 
ouds genaamde Vletsloot." Jacob Abraham kocht 'Zes en halve morgen weyland 
verongeldende voor zeven morgen strekkend uit de halve sloot westwaarts op ( .) 
alwaar Zuydwaarts de rivier Heycop en Noordwaards den eygendom van de heer N 
Basterd". Na 1903 behoorden de percelen nrs. 30-34, net als vóór 1793, tot de 
landerijen van Cromwijk. In 1950 moesten ze, samen met andere, aan de Staat 
verkocht worden ten behoeve van de aan te leggen snelweg. 

12 De boerderij Rietveld was in 1832 eigendom van de weduwe Nicoiaas Bastert, steen-
bakster op Cromwijck te Nieuw Maarsseveen. In 1904 kocht Theodorus Hermanus 
Jeuken, veehouder te Achttienhoven, de boerderij en verpachtte hem met de bij
behorende 24 ha land aan Jan Stolwijk uit Linschoten. Deze werd in 1928 eigenaar, 
Na zijn dood in 1956 namen de zoons Cornelis en Jacobus Stolwijk ieder een deel van 
het bedrijf over. Kees beëindigde zijn veehouderij in 1970, Co zet zijn fruitteelt-
bedrijf nog steeds voort, De oude boerderij werd gekocht door Rien van de Broeke, 
die er een recreatiepark wilde stichten, maar hem na een brand omstreeks 1982 
verkocht aan Smit Maarssen BV. De heer Smit liet er een modern landhuis bouwen, 
maar het oude bakhuis en de schuur zijn behouden gebleven. De oorspronkelijke 
boerderij moet heel oud zijn geweest, want bij het baggeren van de stoepsloot 
kwamen er vaak kloostermoppen boven water 

13 Akte van verkoop door de erven Bastert en koop door Michiel Onnes van Nijenrode, 
heer van Breukelen-Nijenrode en de Eese, gepasseerd op 22 november 1918 voor 
notaris EB van Julsingha te Breukelen-Nijenrode, betrekking hebbend op het 
pand Vreedevecht: "Een heerenhuis plaatselijk gemerkt A292 met koepel en tuin, 
staande en gelegen te Breukelen-Nijenrode in de Herenstraat" 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369 (Rijksarchief te Utrecht). 
15 Archief Dorpsgerechten, inv, nr. 388, fol. 8, dd. 28 juni 1803 (Rijksarchief te 

Utrecht). 
16 Archief Dorpsgerechten, inv, nr, 387, fol. 137r, d.d. 30 oktober 1797 (Rijksarchief te 

Utrecht). 
17 Archief Dorpsgerechten, inv nr. 361 (Rijksarchief te Utrecht) 
18 Notarieel Archief, inv. nr. BR007a022, (idem) nr. 32: testament van Pieter Oeleman, 

herbergier te Galgerwaard, weduwnaar van Aaltje van 't Schip weduwe van Jan 
Gerrits Degenkamp; nr. 42: verkoopakte van zijn inboedel op 25 juli 1826, o.a. 7 
koeien, 7 kalveren, twee viskaren en een visschuit; nr 61: verkoopakte on
roerende goederen op 4 oktober 1826. Kavel 1 was huisnummer 16 onder Breu
kelen: de 'herberg en tapperij genaamd Galgerwaard bestaande in 3 royale ver
trekken, 1 slaapkamertje, 1 keukentje, ruime zolder, overdekte kolfbaan, schuur 
waarin stalling voor hoornvee en paarden, boomgaard, land en grasakkers samen 
85 roeden 16 el, staande en gelegen aan de Poeldijk, riviere de Aa en Heicop ", met 
een leenbrief van Nijenrode aan Jan Gerrits Degenkamp d.d. 29 augustus 1800 (zie 
Afbeelding 2: Sectie C nrs. 200 en 201). Deze kavel werd gekocht door Jan Coenraad 
Duuring uit Amsterdam, die 's zomers op Vechtstroom woonde, een buitenplaats ten 
noorden van Breukelen waar nu de huizen Straatweg 188-196 staan (Afbeelding 2: 
Sectie B nrs, 80-91) Hij was al eigenaar van het land tussen Groote Heycop/ 
Kerkgrachten de molenviiet van Kortrijk (Afbeelding 2: Sectie C nrs. 198-206), en 
van het land tussen de Aa en de Groote Heycop (Afbeelding 2: Sectie A nrs. 404-407) 
Hij kocht nu ook kavel 2: vijf kampjes hooi- en weiland in de polder Oud Aa, samen 
groot 5 bunder 10 roeden en 95 el (Afbeelding 2: Sectie A nrs. 235-239). Het vis-
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water was tot oktober 1831 voor f 14 per jaar verhuurd aan Nicolaas Basiert en Dirk 
Jut, De laatste herbergier was Jan van Wees, wiens schoondochter nog in de 
voormalige herberg-boerderij woont, 

19 Zie J, Slingerland, 1989, Breukelen en de Waterlinie in 1672/1673, Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 4, blz. 193-200. 

20 Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Neder
land, deel III De Provinciën Utrechten Noord-Holland, eerste aflevering: Utrecht, 
blz 15, 16 en 24, 

21 H.J. van Leusen, 1986 De schade door Pruisische troepen in 1787 in Breukelen aan
gericht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr, 3, blz, 100-103. 

22 Archief Dorpsgerechten, inv, nr, 369, d.d. 12 oktober 1794 (Rijksarchief te 
Utrecht) 

23 Archief Dorpsgerechten, inv, nr, 369, januari 1797 (Rijksarchief te Utrecht): 
Memoire van zodanige leveranties en Rijlonen etc, welke door de opgezetenen van 

Breukelen zijn opgegeven en door hun op Requisitie der franse armee te zijn ge
daan met verdere bijvoeginge der Somma waarmee de Representanten 's Lands van 
Utrecht hebben geoordeelt deselve te voldoen", Dat was een bedrag van 4620 gulden 
5 stuivers 2 penningen, waarvan f2368 voor 50 gevorderde koebeesten. De grootste 
schade was opgegeven door Engelbert Cobus, de waard van het Rechthuis, Hij had 
ruim f222 tegoed aan verteringen en rijlonen. Dan volgde Antoine Rietveit met 
f 157 schade. Hij had zijn land in de polder Otterspoorbroek en woonde waarschijn
lijk aan de Kortrijkerdijk, waar nu nog op nr. 26 de familieboerderij De Spriethof 
ligt Joost van Trigt op boerderij De Poel had f82,50 schade, Cornelis Kastelijn op de 
Eendracht f46,50 en jan Cruyswijk f31 

24 Willem de Heer die aan de Korte Gracht op Weltevreden woonde, de welgestelde 
burgers Willem van Willen, Coenraat Hartman en Jacob Abram van der Linden uit 
de Klapstraat, burger Eduart de Leegny, kruidenier Pieter de Haan uit de Danne-
straat, Dirk van Eyk de smid uit de Brugstraat, Jan Eykeboom de zadelmaker-
schipper uit de Achterstraat, de landbouwers Gerrit van Cooten en Antonie Rietveit 
en de oud-schepen van het Orttsgerecht, de herbergier Jan de Kruyff uit Het Staten 
Wapen. 

25 Deze gegevens staan op blz. 24 van de in noot 20 genoemde uitgave van de Stichting 
Menno van Coehoorn. Met de Otterspoorbroekse kade zal niet de Broekdijk of de 
Kortrijkerdijk zijn bedoeld. Misschien was het de kade in het verlengde van de 
Otterspoorbroekse midden we tering tussen Heycop en Kortrijker molenviiet (zie 
Afbeelding 1) of de molenkade zelf (zie Afbeelding 2: Sectie C nr. 222). In oude 
stukken kwam ik de "ketelboeterskade" tegen, maar heb die nog niet kunnen 
lokaliseren. Het woord 'getenailleerd' betekent ongeveer: met een punt uit
springend. In Kramers Algemeene Kunstwoordentolk (derde druk, 1863) staat bij 
'tenailie": tangwerk, schaarwerk, zulk een vestingwerk dat twee faces (voorzijden) 
heeft, die een inspringende hoek vormen en dienen om eene courtine (wal tussen 
twee bolwerken) te bedekken, 

26 Grote Historische Atlas van Nederland. Wolters-Noordhof, Groningen, vier delen. 
27 Zie A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard, Tijdschrift Historische Kring 

Breukelen, jaargang 2, nr, 3, blz. 107-118, in het bijzonder de kaart op blz. 108. 
28 J. Kuyper, 1868 Gemeente Atlas van de Provincie Utrecht, naar officieele bronnen 

bewerkt Hugo Surin gar, Leeuwarden, ongepagineerd, daarin de kaart onder het 
hoofd "Gemeente Breukelen Nijenrode"; zie ook J. van Muiswinkel, 1970. Oude 
prentkaarten vertellen over Breukelen, Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 
3. 

29 Foto Atlas Utrecht, zonder jaar (1991). Uitgeverij Robas Produkties, Den lip en 
Topografische Dienst, Emmen. Kaart 48, Breukelen. De oude loop van de gedempte 
Heycop naar het noordoosten is hier nog slechts tussen de afrit van de snelweg en 
de spoorlijn te zien als kavelscheiding 
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