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Historie? Dat is gisteren 

9. Breukelen waterland 

Jan Rutges 
Straatweg 222, 3621 BZ Breukelen 

Breukelen en het gebied eromheen moeten uit het water zijn opgestaan. 
Dat geldt voor het plassengebied tussen de Vecht en Loosdrecht, en 
evenzeer voor het poldergebied aan de westkant van het Kanaal. We 
hebben er met verschillende mensen uit het poldergebied over gepraat. In 
het begin van deze eeuw waren daar nog plassen die later werden 
drooggemalen. Schipper G. van Eijk uit Kockengen weet zich nog te 
herinneren dat er plassen waren in de richting van Mijdrecht en Wilnis, en 
hij heeft zelf ook nog als schipper gevaren en als schooljongen geschaatst op 
de Veldzijde. Je kwam daar door je schaatsen bij huis op de stoep aan de 
Bijleveld onder te binden, de Bijleveld af te schaatsen, bij het Spengen 
onder de brug door en bij de Wilnisser Zuwe over te steken. Dan was je op 
de Veldzijde. Je kon daar prachtig schaatsen, maar de boeren gingen er ook 
met arretikkers rijden die bespannen waren met een of twee paarden. Dat 
moeten mooie ouderwetse plaatjes geweest zijn. 

Je kunt in het land precies zien waar veen is en waar klei. De sloten in 
het veen zijn veel breder dan die in de klei. In het veen moesten de sloten 
zo breed worden gegraven, omdat ze daar gemakkelijk dichtslibden. Toen 
de plassen werden drooggelegd hadden de boeren in die polders nog last 
van vuil water. Die sloten waren nog niet goed bezonken. Daarom maakten 
de boeren in het voorjaar hun mestbokken - grote bakken waar ze stalmest 
indeden om die per praam naar het land af te voeren - grondig schoon. Met 
die schone mestbokken kwamen de boeren dan naar Kockengen om in de 
krom van de Heicop water in te laden. Dat water hadden ze speciaal nodig 
voor de kaasmakerij. Toendertijd waren alle boeren nog zelfkazers. 

Het water in de Heicop was toen nog heel mooi schoon. Van Eijk vertelt 
dat ze 's zaterdags na het werk op de boten die in de Bijleveld lagen, water 
dronken uit de Heicop. Dan haalde iemand daar een paar emmers water uit 
om te wassen en te drinken en dat smaakte heerlijk. Uit de Bijleveld 
konden ze dat op dat moment niet doen omdat daar de boten lagen die 
nogal eens motorolie morsten. 

Veel vervoer ging nog over water. Je kon zelfs met de boot vanuit 
Nieuwer Ter Aa naar het station in Nieuwersluis, maar er was ook een 
verbinding via een sloot langs Over-Holland rechtstreeks met de Vecht. Die 
sloot werd later te ondiep en toen ging de verbinding over Breukelen totdat 
het Amsterdam-Rijnkanaal werd gegraven. Daarmee ontstond een groot 
niveau-verschil tussen de Aa en de watertjes die daar op uitliepen en het 
Kanaal. De verbinding was dus verbroken. Om dat te verhelpen maakte 
Rijkswaterstaat in de buurt van de huidige spoorwegovergang bij het 
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Afb 1 Schipper Johan Reinhart van Eijk (de vader van G. van Eijk) uit Kockengen 
met zijn beurtschip op de Vecht. De foto is gemaakt in augustus 1899 door een 
toevallige voorbijganger. (Uit: Foto- en prentenarchief van de voormalige gemeente 
Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 

station een overtoom. Met hele grote wielen waar dikke kabels over liepen 
werden de vrachtboten van Van Eijk omhooggetrokken en weer in het 
Kanaal te water gelaten. Daar ging ook iedere vrijdagavond om tien uur een 
schuit met vee overheen, bestemd voor de veemarkt van zaterdag in 
Utrecht. Die overtoom werd met de hand bediend. 

Boeren hadden een praam en de vrachtschippers voeren met aken of 
met vletten met een scherpsteven of met een ronde steven. Er gebeurde 
toen veel meer op het water dan nu. Alleen al in Kockengen waren in het 
begin van deze eeuw dertien vrachtschippers. Zon twintig jaar later waren 
er nog maar drie van over. Een daarvan was Van Eijk. Hij had een 
motor schip en twee of drie schuiten op sleeptouw. Hij ging daarmee zand 
halen in Noordwijkerhout, Hillegom en Katwijk onder andere voor de 
stallen van de boerderijen in de omtrek. Als de stal werd schoongemaakt 
werd daar altijd zand gestrooid. Dat moest dus ver gehaald worden voor 
een matig prijsje, want voor de oorlog zetten de boeren een bus melk voor 
een gulden of zelfs voor tachtig cent aan de dijk. Van Eijk moest hard 
werken en verdiende weinig. Voor een reis van en naar Katwijk ving Van 
Eijk zo'n veertig gulden en dat moest hij dan nog delen met het personeel. 
Die kregen vijftien gulden per week, maar daarvoor moesten ze 's morgens 
om vijf uur al de deur uit en dan kwamen ze 's avonds laat weer binnen. Ze 
voeren niet alleen zand maar ook stadsvuil voor de gemeente Utrecht. Het 
harde spul werd toen nog gebruikt om sloten te dempen bij boeren of om 
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wegen te verharden. Het zachte spul was compost voor op het land. Voor 
die vrachten kregen ze van de gemeente 35 cent per kuub en dan kreeg je 
voor de hele lading bij de boer nog eens twee tientjes. 

De boten van Van Eijk waren niet berekend op de grote vaart in het 
Kanaal. Daar voeren in latere tijd al krachtige motorboten met grote hek-
golven. Voor deze kleine aken was het gevaarlijk varen. Een keer verloor 
Van Eijk bijna zijn knecht bij de sluis in Utrecht toen daar een motorboot 
voorbij kwam die geweldige golven maakte. De jongen kon nog net 
neerduiken en zich ergens aan vasthouden. De vader van Van Eijk sloeg 
overboord toen ze achter een zuiger hingen. Hij bleef gelukkig aan een 
kabel hangen, anders was hij onder de zuiger verdwenen. Toen dat gebeurd 
was hield hij er mee op. Hij was te oud voor dit snelle vervoer. 

Veel werd in de jaren voor de tweede wereldoorlog ook nog met het zeil 
gedaan en aan de lijn getrokken langs het jaagpad of geboomd met een 
lange spar. In het Kanaal hadden ze soms geluk, dat zon 'Amsterdammer', 
zon bakkenboot, hen aan de lijn meenam naar Utrecht of van Utrecht tot 
aan de spoorbrug bij Breukelen. Dat scheelde heel wat gezwoeg. 

Die vaarwegen in de polder waren niet altijd even diep, daar moesten ze 
goed rekening mee houden als ze een vracht innamen. In de Aa waren 
soms van die slechte plekken waar het ondiep was. Als ze vast kwamen te 
zitten moesten ze zand overboord zetten, maar dan werd de plek nog 
slechter. 

Bruggen en draaiplaten (grote planken die op een pin open draaiden) 
waren voor de schippers eeuwige obstakels. Vaak moesten ze veel te lang 
op de brugwachter wachten en dan pikten ze met meerpennen vanaf de 
boot de brug open in de hoop dat er iemand kwam om hem weer dicht te 
doen. Klagen bij het Hoogheemraadschap over de slechte bediening hielp 
niet, want de poldermeester had daar geen cent voor over. Voor hem was 
een batig saldo aan het eind van het jaar een erekwestie, een teken dat de 
kas goed vol was. Er mocht geen cent te veel uitgegeven worden. Er 
kwamen dus geen betere voorzieningen. 

Zo langzamerhand werd het varen trouwens steeds moeilijker. Voor de 
broodschippers zat de kost er niet meer in. Bij Gerverscop hadden de 
spoorwegen een grote betonnen balk over het water gelegd. Daar kon je al 
nauwelijks onderdoor. Sommige sloten en waterwegen werden dichtgegooid 
ten gunste van het autoverkeer. Door de Dorpsstraat van Nieuwer Ter Aa 
liep vroeger een sloot. De huizen hadden nog bruggetjes voor de deur. Waar 
nu de dam is was vroeger een brug. Dat werd allemaal dichtgegooid 
vanwege het autoverkeer. Zo in de jaren zestig liep het af met de vracht
vaart in de polder. Toen kwamen de vrachtwagens om het werk verder te 
doen. Dat ging vlugger en efficiënter. Van Eijk hield er als laatste mee op. 
Nu worden de wateren in de polder haast alleen nog bevaren door piezier-
vaart. 

We hebben eigenlijk nog weinig gehoord over het leven vroeger in de 
polders en in de kleine dorpen. Daar zou veel meer over op te tekenen zijn. 
Wie daar meer over zou willen vertellen kan contact opnemen met Paul 
van Warmerdam of Jan Rutges. 
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