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Historie? Dat is gisteren 

7. Over heiligelanders, looddieven en kerktorens 

Jan Rutges 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

Gemeentegrenzen zijn in de loop der tijden erg aan verandering onder
hevig gebleken. Nog niet zo lang geleden bestonden er twee Breukelens, 
Breukelen-St. Pieters en Breukelen-Nijenrode. De grens werd grotendeels 
gevormd door de Vecht. De kant van het Zandpad tot en met Breukeleveen 
en de Stille Plas was het gebied van Breukelen-St. Pieters en de kant van 
de Straatweg was, behoudens een overrivierse lob van St. Pieters nabij de 
Oliphant, het oude Breukelen-Nijenrode. Twee aparte gemeenten, die later 
zijn samengevoegd tot één. Breukelen-St. Pieters was een polder- en 
plassengebied met als gemeentehuis het Kraaiennest bij het sluisje aan de 
Tienhovense Vaart; Breukelen-Nijenrode had wat meer allure, en had een 
dorpskern met veel respectabele woningen en bedrijven. Precies veertig 
jaar geleden, op 1 januari 1949, werden beide gemeenten tot één gemeente 
hecht aaneengesmeed. 

Nu is daar alweer verandering in gekomen. De gemeentegrenzen buigen 
zich weer een andere kant op. Kockengen is erbij gekomen en Breukeleveen 
ging grotendeels naar Loosdrecht. De gemeente bestaat nu dus vooral uit de 
drie dorpskernen Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa met het grote 
poldergebied daaromheen. En ook dat gebied heeft in het verleden de 
nodige wijzigingen ondergaan. Nieuwer Ter Aa en het nabijgelegen Oud Aa 
zijn bijvoorbeeld op zeer grillige wijze over drie gemeenten verdeeld ge
weest: Ruwiel, Loenersloot en Breukelen-Nijenrode (zie Afbeelding 1 ). Het 
gemeentehuis van Ruwiel en Loenersloot stond op een plek "Het Honderd" 
genaamd. Loenersloot werd echter op een gegeven moment gemeente 
Loenen, en Ruv/iel ging over naar Breukelen. 

Deze verschuivingen gingen toen en nu voor een belangrijk deel buiten 
de bevolking om. Op ambtelijk en ministerieel niveau werd gewikt en 
gewogen. Daarna kon de bevolking weer naar de stembus voor een nieuwe 
gemeenteraad. In en rond Nieuwer Ter Aa moeten ze daarvoor vroeger drie 
kanten opgelopen zijn. In ieder geval is duidelijk dat de onderlinge band 
tussen de verschillende woongemeenschappen vaak nauwelijks aan de orde 
kwam bij dit soort beslissingen. 

De mensen uit Kockengen hadden weinig te maken met Breukelen. Ze 
gingen vroeger meer naar Woerden dan naar Breukelen. Voor kleren 
gingen ze naar Utrecht en voor de kaasmarkt trokken de boeren meestal 
naar Woerden. Sommigen gingen daarvoor zelfs naar Bodegraven. Een boer 
kreeg wekelijks een briefkaartje van zijn moeder in Bodegraven met de 
kaasprijzen. Waren de prijzen van de kaas daar beter dan in Woerden, dan 
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All). 1. De grillige grenzen van de voormalige gemeente Ruwiel blijken duidelijk uit 
dit kaartje, getekend in 186") en opgenomen in de Gemeente-atlas van Nederland, een 
meerdelig boekwerk, dat in de jaren 186*5 - 1882 werd gepubliceerd door Hugo Surin-
gar te Leeuwarden. 

trok hij naar Bodegraven met zijn platte kaasbrik. Breukelen komt nauwe
lijks in dat Kockengense verhaal voor. Schipper G. van Eijk kwam nog in 
Breukelen koeievoer (aardappelmoes) halen bij Streng op het Zandpad 
tegenover de loswal. Maar verder was Kockengen een nogal gesloten dorp, 
dat zelf al min of meer een centrum was voor de boeren in de omgeving. 

In Nieuwrer Ter Aa trokken de mensen, behalve voor zaken als school en 
kerk, vroeger meer naar Loenen dan naar Breukelen. Dat stamt minstens 
nog uit de tijd van de landheer Doude van Troostwijk. Deze man had bij de 
onteigening van zijn land voor de aanleg van de spoorlijn bedongen dat er 
een stationnetje in Nieuwersluis zou komen en dat daar alle treinen, zelfs 
de D-treinen, zouden stoppen. Tot 1934, toen het stationnetje werd ge
sloten, kon je daar dus makkelijk op de trein stappen. Doude van Troost
wijk zorgde trouwens ook voor een roeibootje over het kanaal en later voor 
een loopbrug. Daarna kwam er een draaibrug bij Nieuwersluis. Voor de 
mensen uit Nieuwer Ter Aa waren die verbindingen met de 'buitenwereld' 
erg belangrijk. Breukelen stond in de eerste helft van deze eeuw niet erg in 
de aandacht. Zelfs de postbode ging met zijn karretje vanuit Mijdrecht niet 
naar Breukelen maar naar Nieuwersluis. Het verhaal gaat, dat, toen zijn 
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paard voor het karretje in elkaar zakte, hijzelf tussen de bomen ging staan 
en de kar naar Nieuwersluis trok. 

Voor de bevolking van Nieuwer Ter Aa stapelden in die jaren de hinder
nissen tussen hun dorp en Breukelen zich op. Het Merwedekanaal (later 
Amsterdam-Rijnkanaal) werd breder en zelfs verdween de draaibrug bij 
Nieuwersluis. Na de oorlog kwam de snelweg A2, die al in 1934 was gepro
jecteerd. Die snelweg had, evenals vroeger het stationnetje bij Nieuwersluis, 
een directe verbinding met de buitenwereld kunnen betekenen. Het zou 
volkomen logisch zijn geweest als er bij Nieuwer Ter Aa een afrit van de 
snelweg zou zijn gekomen. Sommige mensen hadden zelfs al met het oog op 
die verwachte afrit een huis gekocht in Nieuwer Ter Aa. De gemeente 
Loenen besliste echter anders; de afrit kwam er niet. Het bekende pontje 
bij Over-Holland bleef toen nog over. Maar ook die verbinding wordt be
dreigd. Rijkswaterstaat wil er van af, terwijl het hier toch gaat om een oude 
overeenkomst met het waterschap de Proostdijlanden nog uit de tijd dat 
het Merwedekanaal gegraven werd. En om rustig met de fiets de Kanaalweg 
af te rijden naar Breukelen vereist de nodige koelbloedigheid, want die weg 
is in de loop der jaren een beruchte sluipweg geworden naast de snelweg. 
De communicatie met Breukelen wordt er dus niet aantrekkelijker op. 

Je zou zeggen: waarom trokken die van Nieuwer Ter Aa bij al die bar
rières niet meer de andere kant op, zoals de Kockenezen naar Woerden 
trokken? Vanuit Nieuwer Ter Aa kun je haast op de klokketoren van Vin
keveen zien hoe laat het is. Maar daar wilden ze ook niet van horen. Die 
van Vinkeveen, dat is toch een ander slag volk. Onder de oorlog schijnen 
daar een hoop mensen fout geweest te zijn, beweren onze informanten. Er 
was zelfs een dominee fout. Vinkeveen was een dorp van verveners en 
tuinders. Die tuinders dreven voor de oorlog al veel meer handel met 
Duitsland dan met Engeland. Van Engeland moesten ze niks hebben, omdat 
er met de Engelsen nauwelijks handel mogelijk was. Die Engelsen waren 
trouwens de tegenstanders geweest van de Boeren in Zuid-Afrika in de 
Boerenoorlog, en veel mensen sympatiseerden in die tijd met de Boeren. 
Bovendien, maar dat gold dan voor de bouwvakkers, waren Vinkeveen en 
Loenen niet erg aantrekkelijk als arbeidsmarkt. Daarvoor kon je dan weer 
beter naar Breukelen, omdat daar de loonschaal hoger was. Voor telefoon
problemen echter moest je vroeger vanuit Nieuwer Ter Aa naar Loenen, 
omdat daar de centrale was. Daar zetelde trouwens ook een belangrijk ele
ment van de ziekenzorg, het Kruiswerk. Voor een dorp waar geen dokter 
woont erg belangrijk. 

Er zijn nog andere 'drempels' in het poldergebied. De zoon van Jan Blok, 
de olieboer, die aan het Heycop, bij het Kikkerfort, woonde, had de gewoon
te om de schippers uit Kockengen die daar langs voeren uit te schelden 
voor 'Heiligelanders', 't Is nooit tot vechten gekomen, maar leuk vonden de 
Kockenezen dat niet. Trouwens, zij vonden dat de Breukelaars dat lood dat 
ze van de kerk gestolen hadden maar eens terug moesten geven, de 'Lood-
dieven'. 

Hoe de zondagse naam van die van Nieuwer Ter Aa is zijn we niet te 
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Afb. 2. De Nederlandse Hervormde kerk van Nieuwer Ter Aa. (Foto Mw. M. Kiela, 17 mei 
1%7. in foto-archief Historische Kring Breukelen ) 

weten gekomen, maar wel gaan ze daar gebukt onder dat eeuwige verhaal 
over de kleine kerktoren (zie Afbeelding 2). Vroeger zeiden de brug-
wachters op de draaibrug van Nieuwersluis altijd: "Het wordt koud van
nacht, jullie moeten de toren binnenhalen". Dat pikten een paar school
jongens een keer niet: "Dat is de kift", zeiden ze, "jullie hebben niet eens een 
toren". Toen lieten de brugwachters die jongens een kwartier voor de brug 
wachten. In Breukelen raadden ze hen ook aan om de toren een das om te 
doen en ze hebben het dan ook wel eens over 'die kromme stok van jullie'. 
Maar een feit is dat die kerk van Nieuwer Ter Aa heel mooi is en dat is toch 
weer de kift voor die van Breukelen. 

Nu we toch eenmaal tot elkaar veroordeeld zijn, binnen de grenzen van 
één gemeente, zouden we ook meer van elkaar al" moeten weten. Ieder 
dorp heeft zo zijn eigen geschiedenis die het karakter van het dorp bepaalt. 
De gesprekken die we met mensen in Kockengen en Nieuwer Ter Aa heb 
ben gehad hebben ons veel duidelijk gemaakt. Maar wie ons nog meer wil 
vertellen over deze beide plaatsen en over Portengen, Kortrijk of Gieltjes-
dorp, kan zich melden bij Paul van Warmerdam of Jan Rutges. 
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