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De ijsschuur bij Breukeleveen 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

Eeuwenlang stond er net iets ten noorden van de Breukeleveense Weer-
brug een tapperij. Het pand van de herbergier stond aan de westkant van 
de weg; de gelagkamer was aan de noordoostelijke kant. De daknok liep 
noord-zuid en was aan de twee uiteinden afgeschuind. In de laatste jaren 
van de Tachtigjarige Oorlog was Gerrit Claesz herbergier aan de Weerbrug. 
Met zijn vrouw Thoontgen Gijsbertse woonde hij daar. Naast de dorps
bevolking zullen toen vooral boerenarbeiders en veenarbeiders tot zijn 
klanten hebben behoord. 

Cafébaas vas ook opkoper van vis 

Ruim 2'/2 eeuw later was de situatie geheel anders. Ik ken die uit mijn 
jeugdjaren in Breukeleveen. Op die jeugdherinneringen van rond 1920 is 
dit artikel gebaseerd. Boeren en boerenarbeiders waren er toen weinig 
meer want het meeste land was in water veranderd. Veenarbeiders waren 
er ook niet veel meer want het winbare veen van goede kwaliteit was in 
deze streek schaars geworden. Maar er waren inmiddels wel verscheidene 
vissers, waaronder mijn vader. 

Bewoners/caféhouders in de vroeg-20ste eeuw waren achtereenvolgens 
Cornelis van Ginkel (1908 - 1916; hij was een schoonzoon van de clandes
tiene tapper Arie Dros waarover in jaargang 3 nummer 3 van dit tijdschrift 
is geschreven), Gerardus Jacobus van den Broek (1917 - 1920), Gerrit L.W. 
Griffioen (1921 - 1924), de gebroeders Cornelis en Gerrit Schaap (1924 -
1925) en vanaf 1925 Hein van Eyk. 

De caféhouders waren gewoonlijk tevens opkopers van de in het omring
ende waterrijke gebied gevangen vis. De karen, waarin de levend aange
voerde vis werd bewaard, lagen op een schaduwrijke plek in een vijver 
zuidwestelijk van de woning. De weegwerktuigen voor de aangeleverde vis 
stonden dicht aan de waterkant. 

De schaduw werd veroorzaakt door schotwilgen en knotwilgen. Maar 
veel meer nog door een heel bijzonder, houten gebouw: de ijsschuur. 

De ijsschuur 

Voor die omgeving was de ijsschuur een fors ogend bouwwerk, vierkant 
van vorm (ca. 6 x 6 meter) met een piramidevormig dak, gedekt met 
pannen. Het was behoorlijk hoog (ca. 5 meter) en niet voorzien van 
vensters of binnenverlichting. De muren waren dubbelwandig, met een heel 
brede spouw ertussen die opgevuld was met turfmolm als isolatiemateriaal. 

In het midden van de noordwand zat een tamelijk hoge deur. Vóór die 
deur lag een geplaveid straatje en iets verder naar het noorden een stenen 
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Afb. 1. Situatie nabij de Weersloot, aan het noordeind van Breukeieveen, omstreeks 
1920 (schetstekening van de schrijver). 
A = Breukeleveensche Dijk (thans Herenweg), B = Meent (thans het Breukeleveense 
Meentje), C = Weersioot, D = Weerbrug, E = Vierde Plas. 
1 = ouderlijk huis van de schrijver, 2 =Muyeveldse herberg, later café, 3 - ijsschuur, 4 
en 5 = grote en kleine vijver waaruit ijs werd gehaald voor de ijsschuur, 6 = stenen 
trapje vóór de deur van de ijsschuur, 7 - viskaren. 

trapje dat afdaalde naar het wateroppervlak. 
Wie de deur binnenging kwam in een rechthoekig voorportaal. De bin

nenwand daarvan (dus de zuidkant van dat voorportaal) was uitneembaar; 
deze bestond uit een soort schutting die naar behoeven hoger of lager kon 
worden gemaakt door er planken in of uit te schuiven. 

In de noordoosthoek van het grote gebouw bevond zich in mijn 
jeugdjaren een paardenstal. Daarin is ook wel een varken vetgemest. Dit 
hok zat, volgens mijn herinnering, vol met wandluizen. 

Het volstouwen van de ijsschuur met ijs 

Als het 's winters lang genoeg gevroren had en het ijs op de buiten-
wateren een voldoende dikte had, werd de ijsschuur gevuld. Daar was heel 
wat werkvolk voor nodig. De beschikbare mankracht werd in tweeën 
gedeeld. 

De ene ploeg werkte op het ijs van de vijver, die voor de deur lag. Deze 
mannen waren gewapend met ijsbijlen en lange stokken met een haak er 
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aan. Bij het stenen trapje begonnen ze een bijt te hakken; de daaruit 
losgehakte schotsen werden vervolgens naar binnen gewerkt. Daarna werd 
een tweede, grotere bijt gehakt. Zo ging men door, vooral ook in de breedte, 
tot alles was losgehakt. Indien nodig begon men daarna te hakken in een 
tweede, wat noordelijker gelegen vijver. 

De mannen die uitsluitend met de haken werkten hadden als taak het 
losgehakte ijs naar het trapje te voeren. Zorgvuldig werd er op toegezien 
dat overal de draagkracht van het nog niet losgehakte ijs voldoende bleef 
voor het gewicht van de mensen die op het ijs werkten. 

De andere ploeg had werk op de vaste wal. Er werd gebruik gemaakt van 
een heel lange glijplank, te vergelijken met een zeer grote sjoelbak. Met dit 
verschil dat een sjoelbak één open uiteinde heeft en deze glijplank aan bei
de uiteinden open was. Bij het begin van het werk schoof men enkele plan
ken in de achterwand van het voorportaal, waardoor een soort verhoogde 
drempel werd gevormd. Het ene eind van de glijplank werd op deze drem
pel gelegd, een stukje overstekend. Het andere eind stak een flink stuk 
buiten de deur; het reikte tot onder het ijs rond de bijt bij het trapje. 

Als ik me goed herinner werden nu zes mannen naast de glijplank 
opgesteld, drie aan elke kant. De man op het trapje haakte een schots op de 
plank en gaf hem een flinke duw in opwaartse richting. De volgende 
mannen werkten met hun haken de ijsklomp over de "drempel" heen. Als 
de ruimte vol was tot de bovenkant van de 'drempel" werd weer een 
aantal planken ingeschoven, zodat de "drempel" een stukje verhoogd werd. 
Onder de glijplank werden balen stro geschoven om doorbuigen tegen te 
gaan. 

De pauze die de inladers hadden tijdens het inschuiven van de planken 
werd nuttig besteed om de gaten tussen de al naar binnen gewerkte ijs
schotsen op te vullen met kleinere brokken ijs en gruis. Omdat het ijs een 
temperatuur had van verscheidene graden onder nul zorgde het aan
hangende water er voor dat al het ijs aan elkaar vroor. De inhoud van de 
ijsschuur werd daardoor één enorme klomp ijs. Als er ijs nodig was voor 
gebruik moest dat met veel inspanning losgehakt worden. 

Deze hele procedure van het vullen van de ijsschuur ging zo lang door tot 
er genoeg ijs binnen was. Daarna werd de ijsvoorraad geëgaliseerd en afge
dekt met losse planken, zeer nauw aaneensluitend. Daaroverheen kwam 
een flinke laag turfmolm. Men vond het genoeg ijs als er in principe vol
doende was om de vangsten van een heel visseizoen gekoeld te kunnen 
afvoeren. 

Tijdens een kwakkel-winter was er gevaar dat de ijsvoorraad voor het 
komende seizoen te gering zou worden. Dan paste men een noodmaatregel 
toe. Als er ijs was van een klein aantal centimeters dikte dan voer een 
boerenschouw, bemand met personeel, de plas op. Met stokken werd het ijs 
stuk geslagen en met schepnetten binnenboord gehaald. 

Het transport van de vis 

Want het op deze manier ingezamelde ijs deed vooral dienst bij het 
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vervoer van vis. Dat gebeurde in ovale manden gemaakt van ongeschilde 
wilgetenen. Waarschijnlijk waren deze vervaardigd door de Breukeleveense 
"meestermandemaker" Gijs van Vliet. In het midden van elke ronding zat 
een stevig handvat. 

De eerste maanden werd er geen gebruik gemaakt van het ijs. Tot en met 
de meimaand (waarin de vis kuit schiet) werd er niet gevist. Op 1 juni 
begon het visseizoen en kort daarna de aanvoer bij de opkoper. Zodra de 
karen vol waren kwam de wagen van de vishandelaar de vangsten ophalen. 

Als de vis klaargemaakt werd voor transport werd gingen er een paar 
scheppen ijs op de bodem van de mand, daarna een paar schepnetten vol 
vis, en zo afwisselend verder. In één mand ging 80 pond vis en 20 pond ijs. 
Er waren een paar potige kerels nodig om een mand met inhoud op de 
platte wagen te hijsen. Als de wagen vol was trok het paard de vracht 
richting Breukelen. Daar woonde de vishandelaar Werner Griffioen, die het 
centrale punt was voor de vishandel in de hele streek. Ook hij had de 
beschikking over een ijsschuur. Oorspronkelijk was die eveneens dubbel
wandig van hout. Maar in 1910 verving Griffioen die door een dubbel
wandig bakstenen ijspakhuis. 

De vissoorten die in zon ijsverpakking werden getransporteerd waren 
snoek, brasem, baars, voorn en karper. In dit rijtje ontbreekt de zeelt; die 
ging levend naar Duitsland in grote met water gevulde tanks, die 
voortdurend belucht werden. 

In de omgeving van Breukeleveen was nóg een ijsschuur. Die stond 
helemaal vooraan in Tienhoven op het erf van de visser Marten van Ee, aan 
de oostkant van de weg dicht bij het Tienhovens Kanaal. 

Schilderij van de ijsschuur 

De ijsschuur ten noorden van de Breukeleveense Weersloot was aan de 
buitenkant zwart geteerd. Ik heb dat nooit mooi gevonden. Maar kunst
schilder Oscar Moritz Ernst Leyden dacht daar anders over. Hij woonde nog 
niet veel jaren in het huis "De Hooge Wilgen" (op de uiterst westelijke punt 
van het "Graseind" te Muyeveld) toen hij het erf van mijn ouderlijk huis op 
kwam stappen en zijn schildersezel neerzette naast een groentebed in onze 
moestuin. Daar ging hij de ijsschuur zitten schilderen. Na enige tijd liep ik 
er naar toe en ging achter hem staan om het heel grote schilderij te 
bekijken. Volgens mijn beoordeling was het schilderij mooier dan de schuur 
zelf. Plotseling keerde de schilder zich om en keek me zó boos aan dat ik 
maar gauw weg gegaan ben. 

Het is heel goed mogelijk dat in een of andere huiskamer nog dat 
schilderij van de ijsschuur hangt. De kunstschilder zal het ten minste wel 
niet meegenomen hebben toen hij in oktober 1939 naar New York vertrok. 
Kent een van de lezers misschien het schilderij? 
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