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Historie? Dat is gisteren 

6. Breukels correspondent uit 1957 - 1958 

Paul van Warmerdam 
G. S. van Ruwiellaan 84, 3621 XB Breukelen 

Hein de Jager liet ons tijdens het gesprek dat wij met hem hadden een 
prachtige bron zien die veel te melden heeft over de periode 1957 - 1958 
in Breukelen. Zijn broer, Jaap, was toentertijd namelijk correspondent te 
Breukelen van het dagblad "Het Centrum". Van twee jaar lang zijn alle 
stukken keurig opgeplakt en van data voorzien. 

Verhalen over het ontstaan van de carnavalsvereniging in Breukelen zijn 
eruit te lezen. Op 29 december 1956 organiseert de Katholieke Instuif een 
oudejaarsbal. Op 7 januari 1957 breidt Instuif Breukelen haar bestuur 
onder voorzitterschap van Mr. B.G.M. Prins uit. De Instuif doet mee aan een 
dansconcours van de KRO, zo schrijft correspondent De Jager op 20 februari 
1957. Op 23 februari is er Carnavalspret op de Mater Amabilisschool te 
Breukelen. En op dinsdag 5 maart staat er een groot artikel in de krant over 
De Instuif in Breukelen die carnaval vierde, met Prins Gijsbertus I. Er wordt 
gesproken over leutmakers, nog niet over "De Leuteraers". En de Prins 
komt helemaal uit het Brabantse Oeteldonk. Een jaar later, op maandag 17 
februari 1958, maakt De Jager gewag van het feest onder leiding van Prins 
Breukelen I, en weer valt het woord leut, maar nog steeds geen Leuteraers. 

Verhalen over Kunstkring Vechtstreek die Anner Bijlsma in Breukelen 
cello liet spelen, het Nederlands Kamerkoor liet zingen en allerlei andere 
culturele manifestaties organiseerde. 

Verhalen over de middenstand, over sluitingstijden; over de eerste 
markt: 'Zaterdag 8 maart 1958. Breukelens eerste markt trok te weinig 
kopers. Middenstand voert tegenactie per vliegtuig. Er heerste gistermiddag 
- en gisteravond - een gezellige drukte op de oude kaasmarkt te Breukelen, 
die voor de eerste maal in de lange historie was omgebouwd tot 'Lappen
markt'." Iets verderop in het artikel wordt ons een kijkje geboden in de 
strijd tussen winkels en marktkramen: "Burgemeester Bijleveld hoopt dat 
de markt een bijdrage zou leveren tot de algemene welvaart van Breu
kelen, terwijl hij ook aandacht vroeg voor de zeer actieve Breukelense 
middenstanders die zich door deze markt gedupeerd voelen. Inderdaad 
ondervinden de winkeliers veel schade, maar met betere kwaliteit dan op 
de markt verkrijgbaar is, moeten de Breukelense middenstanders hun 
prestige herwinnen. Hiervoor zijn de winkeliers dezelfde dag met een 
tegenactie begonnen, d.m.v. pamfletten die met een vliegtuig boven 
Breukelen werden uitgegooid . . . . Enkele dagen geleden geleden vloog 
(overigens) een zelfde vliegtuig boven Breukelen en omgeving, met het 
verzoek de week markt te bezoeken." 

Interessante kost dus, deze knipsels. In het kader van onze artikelen-
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reeks over gisteren als historie wil ik er drie berichten uitlichten die veel 
met onze interviews te maken hebben. Aangezien de knipsels niet goed te 
reproduceren zijn zonder aan leesbaarheid in te boeten, volgen hieronder 
de letterlijke teksten. 

Eerst een artikeltje over de Eendrachtlaan en de metamorfose ervan. Een 
beeld van het verleden met een geurtje uit het verleden. 

Woensdag 3 April 1957 
Eendrachtlaan in Breukelen werd geheel verbreed 
Moeilijkheden bij aanleg van riolering 

Iedere Breukelaar zal zich nog goed kunnen voorstellen, hoe de Eendrachtlaan er 
enkele maanden geleden uitzag. Het vas een niet al te brede weg, vol grote en kleine 
gaten, waarlangs een onfris riekend slootje liep, waarin vele rioolbuizen uitmondden. 
Hieraan doet echter de geheel gemoderniseerde weg, waarin de Eendrachtlaan nu is 
veranderd in het geheel niet meer denken; verre van dat 

Totdat men echter zover kwam, moesten eerst vele moeilijkheden uit de weg ge
ruimd worden. Deze weg, die een verbinding vormde van de oude Amsterdamse
straatweg met de Looyersdijk kende bij garage Roeleveld een zeer beperkte inrit, 
waardoor er nog wel eens lastige verkeersproblemen onstonden. Hiervan hoopt men 
in de toekomst nu verlost te zijn. Aan de westelijke zijde was de Eendrachtlaan reeds 
lang van een bestrating voorzien, waarop de Wilhelminastraat later werd aange
sloten, maar het voorste gedeelte voldeed geenszins aan de primaire eisen. Bij het 
uitbreidingsplan heeft de gemeente het wenselijk geacht ook dit object er aan toe te 
voegen, Hiervoor moestin eerste instantie het vervuilde slootje gedempt worden, met 
het gevolg dat ook de huizen van de Eendrachtlaan op 'n nieuwe riolering moesten 
worden aangesloten. Bij dit laatste stootte de aannemer echter op een grote moeilijk
heid, omdat men hier erg te kampen had met het water uit het drijfzand, dat zich 
onder het wegdek bleek te bevinden. Om het water te keren moest over de gehele 
lengte een afstempeling aangebracht worden. Dit bezorgde naast de onverwachte 
grote onkosten, ook een langdurige last en hinder voor de bewoners van de Een
drachtlaan Nu is het leed geleden en kan men zich verheugen over een zijweg met 
een breedte van acht meter, zodat drie auto's hier ruimschoots elkaar kunnen passe
ren. Stratenmakers zijn momenteel bezig de laatste hand te leggen aan de voltooiing 
van de bestrating, terwijl ook de Looyersdijk tegelijkertijd van een bestrating wordt 
voorzien. 

De geheel verbrede Eendrachtlaan te Breukelen gezien vanaf de Looyersdijk. Links op 
de foto het karakteristieke schoolklokje van de openbare lagere school, dat nog steeds 
bij de aanvang der lessen wordt gebruikt. 
(Foto en onderschrift ontleend aan Het Centrum van 3 april 1957.) 
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Vervolgens een tekstje over het verloren gaan van het handige veer-
pontje over de Vecht, waaraan velen plezierige herinneringen zullen 
hebben. 

Vrijdag 11 Januari 1957 
Veerpont "Olifant" opgeheven 
Bewoners aan overzijde van de Vecht in moeilijkheden 

Dezer dagen is er voor Breukelen een rijk stukje historie verloren gegaan. Sinds 
300 jaar vas er bij café "De Oliphant" te Breukelen een overzetplaats voor fietsers en 
voetgangers, waarvan door de bewoners van de Oostzijde van de Vecht altijd dankbaar 
gebruik werd gemaakt, wanneer zij zich van het busverkeer wilden bedienen 
Vanwege de geringe opbrengst is de exploitante, de dochter van de wed. Weerde, 
eigenares van café "De Oliphant" tot deze wat revolutionaire daad gekomen, tot groot 
ongemak voor de bewoners aan de overzijde van de Vecht. Wel onderhoudt ter plaatse 
nog een dienstbootje van de stofzuigerfabriek de F.A.M, het contact tussen de beide 
oevers van de oude rivier, De bewoners aan de Oostzijde van de Vecht tussen Maarssen 
en Breukelen zijn hierdoor enigszins in een isolement geraakt. 

En tenslotte een uitgebreid artikel over "Vecht en Rhijn" vol interessante 
en technische bijzonderheden. Jaap de Jager moet wel een aantal infor
manten hebben gehad om tot dit artikel te komen. 

Donderdag 22 Januari 1957 
Steenplaats "Vecht en Rhijn" krijgt nieuwe bestemming 
Bouwstijl van historische bakkerij zal zoveel mogelijk gehandhaafd blijven 

Nabij café "De Oliphant", nog juist behorend bij de gemeente Breukelen, zijn langs 
de oude Amsterdamse Straatweg nog korte tijd de resten te zien van de oude steenplaats 
"Vecht en Rhijn". Deze ongeveer 4 1/2 ha. grote steenbakkerij is één van de laatste, 
die langs de slingerende Vecht zijn overgebleven. In de loop der tijden heeft de nu 
vervallen steenbakkerij, tezamen met de steenplaats aan de overzijde van de Vecht, 
die reeds een dertigtal jaren geleden door slopers werd geannexeerd, aan de rijke 
historie van de Vechtstreek een eigen aspect gegeven, 

Vlak bij de vele fraaie villa's en buitenplaatsen leefden de arbeiders van beide 
fabrieken onder de meest armoedige en ellendigste omstandigheden. In oude, slechte 
krotten, die rondom de bakkerij zijn en waren gelegen, woonden arbeiders met hun 
grote gezinnen, waarvan behalve de vaders ook meestal de moeders en de kinderen in 
de steenfabriek werkzaam waren, Lange, zware dagen moesten de arbeiders maken om 
met een karig loon de kost voor hun gezin te verdienen. De turf, waarmede de ovens 
werden gestookt, werd per boot uit Friesland aangevoerd. Wanneer een schip 
aankwam, dan moesten zowel de mannen als de vrouwen helpen de lading in een zo 
kort mogelijke tijd te lossen. 

Zowel "Vechten Rhijn" als het aan de overzijde van de Vecht gelegen "Cromwijck", 
waarvan de laatste exploitant oud-notaris J.D. Bastert is geweest, hadden twee grote 
stookgelegenheden, waarvan de ovens tweemaal in het jaar werden gestookt. In de 
kleinste oven van "Vecht en Rhijn", die later gedeeltelijk is afgebrand, werden in één 
keer 800.000 stenen tegelijk gebakken, terwijl de grootste ongeveer een miljoen 
stenen kon bevatten. De stenen werden ongeveer zes weken achter elkaar gebakken, 
waarvan in de laatste drie weken de arbeiders er dag en nacht bij bleven om de ovens 
op temperatuur te houden 

Vervolgens duurde het zes weken voor de ovens waren afgekoeld, waarna er kogels 
doorheen werden geschoten, zodat de hoop stenen instortte, om een te snelle af
koeling te voorkomen. De stenen plaatste men dan op het grote open terrein achter de 
bakkerij op tassen, welke met riet waren beschut. 
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De blauwe stenen voorin de vuurmonden varen de beste, omdat deze bij de hoogste 
temperatuur waren gebakken. Dezen dienden dan ook als straatstenen. Van de andere 
stenen onderscheidde men drie soorten: de kleinste was de Rijnvorm, die voor schoor
stenen werden gebruikt: de Waalvorm was de grootste en de dikste steen, die voor de 
woningbouw waren bestemd. De tussenvorm, een dunne platte steen, noemde men de 
mop, Na te zijn gesorteerd werden de verschillende soorten op tassen langs de 
Straatweg geplaatst voor verder transport. 

De benodigde grond moesten de arbeiders zelf per schuit voornamelijk uit Vleuten 
aanvoeren. Ook de kleischuiten werden met manden geleegd. Werd met bakken 
begonnen, dan moest de klei eerst met water aangemaakt worden, wat in de meeste 
gevallen het werk van de kinderen was. 

Tot voor kort was dit emplacement nog in handen van de laatste exploitant, de heer 
De Freitag, maar door de geringe omzet in verhouding met andere fabrieken en de 
hoge exploitatiekosten kon niet rendabel meer worden gewerkt. Daarna is men weer 
op de oude handvorm teruggekomen, totdat enkele jaren voor de tweede wereldoorlog 
het bedrijf kwam stil te liggen. 

Sinds vorig jaar is de "Steenoven" eigendom van het expeditiebedrijf Krijn Cop-
poolse uitOudenrijn, De naam "Vechten Rhijn" is afgeleid van de beide riviertjes, die 
het terrein insluiten. Aan de achterzijde loopt nog de oude Haarrijn, die door het 
graven van het Merwedekanaalzijn vorm als rivier heeft verloren. 

Op aandrang van de vereniging voor het behoud van natuurschoon voor de 
Vechtstreek zal het gebouw zoveel mogelijk in oude trant en sfeer worden opgebouwd, 
maar zal aan de bedrijfseconomische toestanden moeten worden aangepast. De twee 
grote ovenruimten zullen als opslagplaats dienst doen, terwijl de oude huisjes aan de 
achterzijde reeds als autoboxen zijn ingericht. Het gehele terrein zal een verhoging 
ondergaan, terwijl de droogplaats weer als cultuurgrond zal worden gebruikt. Het 
afdak aan de voorzijde moet verdwijnen. 

Merkwaardig is, dat de stenen van de 3 à 4 meter dikke muren, die naar boven toe 
spits toelopen, geheel in klei zijn gezet. Bij het slopingswerk is door het weghalen van 
een stut een muur naar binnen komen vallen. 

De heer Coppoolse tracht zoveel mogelijk van het gebouw met zo min mogelijk 
nieuw materiaal weer een zo economisch mogelijk verantwoord bedrijf te maken. De 
dikke balken en sparren zijn na drie eeuwen, dat deze fabriek reeds staat, nog geheel 
gaaf gebleven, omdat door de rook en de hitte de houtworm nooit enige kans van 
leven heeft. De juiste ouderdom van beide steenfabrieken is niet precies te achter
halen, maar uit de oude koopactesen archieven veronderstelt men, dat zij uit de eerste 
helft van de zeventiende eeuw dateren. 

Deze kijkjes in ons nabije verleden leken me meer dan de moeite waard 
ze voor u aan de vergetelheid te onttrekken. Ze zijn nog het herlezen waard. 
Bestemd als ze waren voor het dagblad "Het Centrum", zijn vele stukken uit 
de bron van De Jager nu nog zo informatief dat ze voor de lezers van dit 
blad en voor de Historische Kring een aangename aanvulling kunnen be
tekenen op het beeld dat wij in Breukelen aan het schetsen zijn van onze 
'historie van gisteren'. Ze vormen in hoge mate de achtergrond waartegen 
vele interviews - al afgenomen en nog niet alle verwerkt - zich afspelen. 

Als u meer over deze en andere onderwerpen van uw verleden vertellen 
wilt, neemt u dan even contact op met Jan Rutges of Paul van Warmerdam, 
die u te zijner tijd graag komen interviewen over 'hoe Breukelen gisteren 
was, en hoe je er toen leefde'. 
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