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Jeugdherinneringen van een oud-Breukelaar 

W.H. Boom 
Kentwyns Hall, Coopers Hill Road, Nutfield, Surrey RH1 4HK, Engeland 

Mijn grootvader kwam uit Kortenhoef en werd in 1862 door de heer 
Willink van Collen aangesteld als "Boschbaas en Jager". Hij stierf in 1907 en 
werd opgevolgd door mijn vader. Afbeelding 1 toont een oude en heiaas 
beschadigde foto van een drijfjacht op Gunterstein. De foto is genomen voor 
het koetshuis. Mijn grootvader staat in het midden met bontmuts, en mijn 
vader rechts van hem met polsstok. 

Ik ben geboren in Breukelen en heb tot vlak na de oorlog gewoond in het 
huis aan het eind van de Meent (thans Laan van Gunterstein). Daar ging 
men links de Scheendijk op en rechts de Zogdijk. Op de hoek van de Meent 
en de Zogdijk stond ons huis, dat de heer Willink van Collen destijds voor 
mijn grootvader had laten bouwen. 

Afbeelding 2 geeft een foto van een "studie" van de schilder Ligtelijn 
weer. Het schilderij is niet gesigneerd. Deze studie dateert van omstreeks 
1920; mijn vader kreeg of kocht het van de heer Ligtelijn. Ik geloof niet dat 
er veel afbeeldingen van de Scheendijk uit die tijd bestaan, en na alle 
veranderingen is het moeilijk te herkennen. De zware wilgenboom stond op 
de hoek van de Meent en de Zogdijk en werd enkele jaren later het 
slachtoffer van de beruchte novemberstormen. Het geeft een beeld van de 
Scheendijk als de smalle landweg die deze was voordat het gebied een 
centrum voor de watersport werd. Over de brug hield de Meent op en het 
vervolg was een relatief smalle strook grasland bekend als de "Boven 
Meent" waar later het zwembad gebouwd zou worden. 
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Afb, 1 Drijfjacht op Gunterstein rond de eeuwwisseling De foto is genomen voor het 
koetshuis 
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Afb 2. Studie voor een schilderij van Ligtelijn, waarop het kruispunt Meent (Laan 
van Gunterstein) - Zogdijk - Scheendijk rond 1920 weergegeven is. 

Mijn herinneringen aan Breukelen gaan voornamelijk terug naar de jaren 
dat ik de lagere school bezocht (1917 - 1924). Wij liepen naar school over 
de Meent of door de buitenplaats, 's Winters was dat niet altijd even prettig 
want de Meent lag vol kuilen en werd soms haast onbegaanbaar. Wij 
droegen 's winters uiteraard klompen die wij op school verwisselden voor 
pantoffels. Elk jaar kreeg ik een nieuw paar klompen aangemeten bij Spreij, 
de klompenmaker uit de Danstraat. 

Vrijdag gaf altijd de kans op gratis vervoer als de boeren met hun platte 
kaasbrikken naar de markt gingen, 's Winters waren de kansen minder 
omdat er minder kaas werd aangevoerd. De markt werd dan op de 
Nieuwstraat gehouden, 's Zomers werd de markt naar het Kerkplein achter 
de Hervormde kerk verplaatst. Er waren, behalve de kaaskopers uit 
Woerden etc, twee grote kaashandelaren in Breukelen: Schippers die het 
pakhuis in de Brugstraat bezat, dat veel later door Molenkamp zou worden 
overgenomen, en Molenkamp die zijn pakhuis in de Herenstraat bij de 
Gereformeerde school had. De kaas werd op de kaasbrik gekeurd en 
gekocht, maar moest daarna, voor de afrekening, gewogen worden. 
Molenkamp en Schippers hadden, voor zover ik mij herinner, hun eigen 
weegapparatuur, maar de rest werd gewogen bij Baas op de hoek van de 
Nieuwstraat en de Herenstraat of bij Schuurman op de Straatweg bij de 
Danbrug. Terwijl de kaas verhandeld werd lieten de boeren hun paarden 
beslaan bij Peer in de Brugstraat, bij Balk op de Nieuwstraat of bij Takke op 
de Straatweg hoek Achterstraat (later op verzoek van de bewoners 
omgedoopt in Brugstraat). 
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Koninginnedag (31 augustus) werd altijd gevierd om de paar jaar met 
speciale evenementen. Het begon met koraalmuziek van de omloop vam de 
toren van de Hervormde Kerk, gevolgd door een aubade van de school
kinderen op de Nieuwstraat met de burgemeester en Commissieleden op 
het balkon van het oude gemeentehuis. Daarna kinderspelen in Gunterstein 
en een historische en/of allegorische optocht. Ringsteken met echtparen in 
tilburies stond meestal ook op het programma. 

Wat nu ondenkbaar zou zijn, maar in die tijd heel gewoon, was het 
gebruik van honden als trekdier. Sprang, die een groentenkwekerij had op 
Boomrijk met een overtuin aan de overzijde van de Vecht naast Grigia, 
kwam iedere dag met zijn groentekar waaronder een hond naar het dorp, 
en Wiegmans, die een boerderij had aan de Scheendijk voordat hij zich op 
de watersport ging toeleggen, bracht iedere morgen met een hondekar zijn 
melk naar de melkfabriek "Insulinde". 

En dan was er een vrachtdienst op Utrecht van Steenbrink op de 
Nieuwstraat. Dat was een grote kar op twee wielen met drie of vier honden 
ervoor die iedere dag omstreeks 12 uur onder luid geblaf van de Nieuw
straat vertrok. Het merkwaardige was dat Steenbrink zelf het gebruik van 
een been miste en met een kruk liep, maar altijd weer op tijd op de zijkant 
van de kar wist te springen. 

Tenslotte wil ik u een gedichtje over Kees de Tippelaar niet onthouden 
(Afbeelding 3). Ik vond het in een oud schrift van mijn moeder en ik kan 
mij niet herinneren het ergens in de vele publikaties over hem te hebben 
gelezen. 
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Afb. 3 "Slangevechtsche Volkslied", een gedicht over Kees de Tippelaar Oorsprong 
onbekend. 
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