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Aardgas in Breukeleveen 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15. 7316 GJ Apeldoorn 

Aardgas bestaat al zeer veel eeuwen, maar de exploitatie ervan is van de 
laatste decennia. Als we nu het woord aardgas noemen denken we aan het 
gas dat uit de velden van Slochteren en andere plaatsen komt. Geven we er 
de ruimere betekenis aan van gas-uit-de-aarde, dan komen ook andere 
namen in onze gedachten: 

( 1 ) Brongas. Hiervan werd al heel lang, op verschillende plaatsen in ons 
land, gebruik gemaakt. In 1930 toonde een groentekweker mij de 
gashouder die hij had laten plaatsen in de sloot langs zijn kwekerij, op de 
plek waar het gas spontaan opborrelde. Het werd gebruikt voor verlichting 
in huis en voor het bereiden van de warme maaltijd. 

(2) Mijngas, oorzaak van veel mijnontpioffingen. 
(3) Moerasgas, een vanzelfsprekende naam. In Breukeleveen gebruikte 

men de (niet officiële) naam: 
(4) "Moddergas". De toepassing hiervan was uiterst kleinschalig, werd -

zon 70 jaar geleden - gestimuleerd door bijzondere omstandigheden en 
duurde slechts enkele jaren. 

De genoemde gassen hebben gemeen dat ze ontstaan door ontleding van 
planten onder afsluiting van zuurstof, en dat ze allemaal grotendeels 
bestaan uit methaan. Dit is de eenvoudigste koolwaterstof; elk molecuul 
bestaat uit één atoom koolstof en vier atomen waterstof. De calorische 
waarde is zeer hoog; bij verbranding geeft het tweemaal zo veel warmte als 
het vroegere fabrieksgas. 

Het moddergas vond niet alleen een toepassing in de praktijk, maar ook bij een 
kinderspel. Als jochie had ik mijn ogen altijd goed open. Ik zal 14 jaar geveest zijn, 
toen ik aan de slootkant een plannetje stond te maken. Onder het dunne ijslaagje zag 
ik, in het midden van de sloot, enkele grote "pannekoeken". zilverachtig van kleur. 
Die varen van moddergas. Ik had een sterk vermoeden dat het brandbaar vas. Om daar 
achter te komen maakte ik het plannetje als volgt: zodra vader het ijs betrouvbaar 
oordeelt, ga ik er op met hamer, nijptang, spijker en lucifers. In het midden van een 
gasbel timmer ik de spijker zó ver door het ijs tot de punt in het gas is. Met de nijptang 
trek ik dan de spijker zo ver omhoog tot er nog slechts 1 centimeter in het ijs zit. 
Tenslotte, snel achter elkaar: lucifer aanstrijken, spijker geheel uittrekken, vlam
metje boven het spijker gaatje. Als mijn vermoeden juist is, zal ik op dat ogenblik iets 
zien dat aan een vuurspuvende berg doet denken. Jammer dat het mooie plan 
mislukte Heel simpel omdat de langste spijker die ik kon opduikelen te kort vas om 
het ijs te doorboren! 

In de daaropvolgende zomer lukte het vel. Ik vroeg moeder een lege azijnfles. Zon 
fles had een ziel, een kegelvormige bodem. Met hamer en spijker sloeg ik heel 
voorzichtig een gaatje in de top van de kegel. Nu zat er onder in de fles een trechter. 

Van de kurkstop sneed ik aan de smalste kant een plakje af van 1 centimeter dik en 
doorboorde dit in het midden met hamer en spijker. Nadat ik het schijfje kurk in de 
fleshals had gedrukt schroefde ik in het gaatje het losse gedeelte van een fietsventiel. 
Wat naar buiten stak vas het gedeelte vaar een stukje ventielslang de kleine 
zij-opening afsloot. 

Voor hetgeen verder moest gebeuren varen minstens drie handen nodig. Daarom 
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riep ik de hulp in van mijn broer. Met de fles, een emmer en een stok stapten we 
samen in de roeiboot en duwden die van de wal af naar het midden van de Weersloot 
Daar hield ik de fles onder water, met de bodem naar boven, tot hij bijna vol water 
was. Met de stok in de modder woelend zagen we weldra de zilveren gasbellen naar 
boven dwarrelen. Met de fles voor de helft onder water, de trechterbodem naar 
beneden, ving ik steeds de grootste bei op, waardoor de fles in korte tijd vrijwel geheel 
met gas gevuld was. 

Nu begon het lastigste karwei: de fles, met de voet in het water, aan de wal 
brengen. Daarvoor moest de emmer dienst doen. Die werd vol water geschept en 
voortbewogen tot onder de fles. Metz'n tweeen haalden we gelijktijdig de emmer en de 
fles verticaal omhoog en daarna binnenboord. 

Naar de wal terug en emmer met fles op het erf hijsen was maar even werk. Daar 
scharen we ons om de emmer, want nu zal het gebeuren. Een aangestreken lucifer 
voor het zijgaatje in het ventiel, dat nu opengemaakt wordt. En . . ja hoor, het is 
gelukt. Een dunne steekvlam, bijna niet zichtbaar, maar wel aanwezig! 

Als ik de fles weer naar beneden druk wordt de vlam heel lang. Enthousiast roep ik, 
dat ik ga lassen. Daar is natuurlijk niets van terecht gekomen. 

Waar wel iets van terecht kwam, was de praktische toepassing van het 
moddergas. 

Begin augustus 1914 kwam vader thuis uit de 'scheerwinkel'.1 Hij keek 
wat benepen en ik hoorde hem tegen moeder zeggen: "Het is oorlog". 

Met die oorlog heeft het verhaal alles te maken. Want tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zijn heel wat artikelen uiterst schaars geweest, petroleum 
bijvoorbeeld. 

Een van de mensen in Breukeleveen die daar iets aan wist te doen, door 
gebruik te maken van het moddergas, was Piet ten Have.2 

Afb. 1. Het huidige huis "De Rode 
Bloem", Herenweg 59, Breukele
veen, van de weg af gezien. Het 
oude huis, dat was opgetrokken 
uit Vechtstenen met daartussen 
leem, was in 1978 zeer bouwval
lig geworden. Het werd toen in 
opdracht van de tegenwoordige 
eigenaar. Dr. J.F.W. Nuboer, af
gebroken en in de oude stijl 
geheel opnieuw opgebouwd, 
maar op een palen fundering en 
met een wat hogere vloer. 
Het oude huis diende ooit als 
tolhuis, toen vandaar nog de 
Middelmeent de wegverbinding 
met het dorp Breukelen vormde. 
Later woonde Bart Boumeester 
er, die naast allerlei ander werk 
ook herenkapper was. (Foto Arie 
A. Manten, 29 augustus 1987, in 
foto-archief Historische Kring 
Breukelen.) 
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"De Toko" van Evert de Graaf werd gebouwd juist ten noorden van een 
waterdoorgang tussen de westelijke (Vijfde) en de oostelijke (Breukele-
veense of Stille) plas. In de weg was daar een lage brug.3 Later is die ver
vangen door een duiker en nog weer later is de watergang dichtgemaakt.4 

Het huis van Ten Have stond juist ten zuiden van de genoemde brug, aan 
de overkant van de sloot. Het was een twee-gezinswoning; hij zat in het 
noordelijke deel. Het huis is nu afgebroken. 

Als ik uit school naar huis liep zag ik aan de overkant die kist in de 
wetering liggen, anderhalve meter lang, een kleine meter breed, met de 
bodem naar boven. Bij de noordoostelijke hoek stak een ijzeren buisje van 
20 centimeter lengte naar buiten, met dicht bij het boveneind een 
afsluitkraantje. Van daaruit voerde een stuk rubberslang naar een ijzeren 
buis, die door een openingetje in de muur het huis binnenging. 

De evenwichtstoestand van de kist was uiterst labiel. Om het kantelen te 
voorkomen waren langs de vier zijden rechte stokken verticaal in de 
bodem van de sloot gestoken. Hiertussen kon de kist niet anders dan alleen 
op of neer bewegen, juist zoals de gashouder bij een gasfabriek. 

Alie naden tussen de planken waren zorgvuldig met gesmolten pek 
dichtgegoten. Gas ontsnapte er dus niet. Maar hoe hij het gedaan kreeg om 
de kist te vullen? Altijd loerde ik er op om dat eens te zien, maar steeds 
vergeefs. 

Natuurlijk moest hij dan de afsluitkraan bij de kist dicht draaien en de 
rubberslang losmaken, en daarna de gashouder met een roeiboot naar een 
gasrijke plek voeren. Maar hoe hij het gedaan kreeg dat de kist niet 
kantelde, dat weet ik niet. Hij zal er wel hulp bij gehad hebben. 

Afb, 2. Prentbriefkaart uit de jaren negentien-dertig, uitgegeven door "De Toko", de 
vinkei van Evert de Graaf (Collectie Historische Kring Breukelen) 
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Bij de allereerste vulling heeft hij de voorzorg genomen om de kist 
geheel met water te vullen vóór het gas er in kwam. Gewoon door hem 
onder water te duwen, met de kraan open zo lang er lucht uit kwam en 
deze daarna dicht te draaien. Ook was een snellere manier mogelijk: de 
open kant van de kist boven, een hoek onder water duwen tot hij vol 
gelopen was, daarna de bodem naar boven kantelen. Dit alles met het 
kraantje dicht. 

Het gas werd gebruikt voor verlichting. Of de capaciteit voldoende was 
voor het bereiden van de maaltijd betwijfel ik. Hoe lang de installatie in ge
bruik was en in welke jaren, kan ik me niet herinneren. Het zal wel tijdens 
de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog en kort daarna geweest zijn. 

Wat ik me nog wel goed herinner is, dat ik van Pauw, de jongste zoon 
van Ten Have, na de afbraak twee buizen heb gekregen, een dikke van 
ijzer, een dunnere van messing. Daar was ik toen heel blij mee5. 

Tussen de vijf en tien huishoudens in Breukeleveen gebruikten modder-
gas. Onder hen de broers Gert, Willem, Jan en Ruth Manten en hun moeder.6 

Zij hadden in de sloot naast hun huis een grote, vastliggende kist van 
ongeveer 2'/2 x l'/2 meter en 1 meter hoog. Schuin in het water, tot een 
eind in de modder onder de kist, stond een lange stok. Daar werd regelma
tig mee gepord om meer gas vrij te laten komen. Zij kookten op moddergas. 

Noten 

1 "Scheerwinkel" vas de weidse naam voor de huiskamer van Bart Boumeester, 
waarin enkele stoelen stonden, waarop Breukeleveense mannen konden plaats 
nemen die er moeite mee hadden om zelf hun baard en snor grondig in te korten. De 
barbier bewoonde het vroegere tolhuis bij de Middelmeent (de "Napoleonsweg" 
tussen Vierde en Vijfde Plas). Vóór het huis stond een klein, stenen bouwseltje, dat 
door niemand werd bewoond. Een deel ervan was de bergplaats voor de brandspuit, 
een ander deel was arrestantenhok. Jaren heeft het leeggestaan. Tenslotte is het 
afgebroken, waarschijnlijk in de tijd toen professor Boikenstein de woning als 
weekend-huis in gebruik had. Dit prijkte in die tijd met de naam "De Rode Bloem". 

2 Pieter ten Have was iemand, die heel wat tegenslagen te verwerken heeft gehad. Hij 
leed aan pokken en overleefde dat. Zijn hele leven getuigde zijn gezicht ervan. Na 
anderhalf jaar huwelijk overleed zijn vrouw. Kort nadat hij zich in Breukeleveen 
gevestigd had overleed ook zijn tweede vrouw. In 1916 of 1917 brandden zijn woon
huis en winkel tot de grond toe af (hij woonde even ten zuiden van Arie Bou
meester). 

3 De hogere bruggen van Breukeleveen waren de Weerbrug (van hout - ik heb Piet 
Lamme Pzn. er aan zien werken, toen hij vernieuwd werd in of kort na de Eerste 
Wereldoorlog; in de Tweede Wereldoorlog is hij in de nacht na "Dolle dinsdag" 
vernietigd, maar na de oorlog werd hij snel weer hersteld), de Rode Brug (van 
gewapend beton, ook de "vloer"), en de Vaartbrug (van metselsteen). 

4 De betonnen buis dwars onder de weg door zal wel verwijderd zijn tijdens de 
verbreding en asfaltering van de weg, in 1952. 

5 Reden van mijn blijdschap: de rivierdonderpadjes in mijn aquarium gingen altijd 
dood Ik wist de oorzaak: zuurstof gebrek. Daar kon ik nu iets aan gaan doen: een 
"watertoren" bouwen, een klein tonnetje bovenop een paal gespijkerd. Een "vijver" 
graven: met een schop een gat maken in het erf, dicht aan de slootkant. Een 
"fontein" aanleggen met behulp van de moddergas-buizen Donderpadjes in de 
vijver, die dan vanzelf een gunstig plekje zoeken in het "neerkletterende" water 
(als tenminste het reservoir gevuld is). Van de uitvoering herinner ik me niets. Het 
zal wel een flop geworden zijn. 

6 Gert, Willem en Jan Manten werden later boer in de Bethunepolder 
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