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Herinneringen aan het huis van mijn jeugd: 
Herenweg 129, Breukeleveen 
P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

De Herenweg in Breukeleveen begint traditioneel bij de Vaartbrug, de 
bakstenen brug over het Tienhovens Kanaal (vroeger de Tienhovense Vaart 
geheten). Van daar af loopt de huisnummering. Als de mensen vroeger 
spraken over "vooraan op Breukeleveen" dan bedoelden ze steevast het 
stuk waar boer/raadslid Verhoeff de bekendste bewoner was. 

Ging je van daar naar 't "gunne end", het andere eind, dan passeerde je 
eerst een laag houten brugje dat net ten zuiden van de kruidenierswinkel 
"De Toko" lag (thans bar-bistro-restaurant De Veenhoeve, Herenweg 37). 
Daarna volgde, halverwege de Herenweg, de van beton gebouwde Rode 
("Rooie") Brug, genoemd naar de rode meniekleur die zijn ijzeren leuningen 
lange tijd hadden. En helemaal aan het eind, net voor de grens met het 
Loosdrechtse Muyeveid, lag over de Weersloot de houten Weerbrug. 

Links van de weg lag hier, aan de zuidzijde van de Weersloot, mijn 
ouderlijk huis (zie Afbeelding 1). Aan de overzijde stond de ijsschuur, 
waarover ik in het vorige nummer van dit tijdschrift iets heb verteld. 

In dat noordwestelijkste huis van Breukeleveen (thans Herenweg 129), een 
dubbele woning gelegen aan de westkant van de weg. woonden in het begin van deze 
eeuw schipper Adrianus Meyers en veehouder/visser Arie van der Neut. 

In het najaar van 1912 trokken mijn ouders met twee kinderen (waarvan ik de 
oudste was) in het westelijke deel van dat huis. In de woning het dichtst bij de weg 
woonde toen de weduwe Cornelia van 't Voort-Budding, overgrootmoeder van HKB-
voorzitter Arie Manten. Met haar hadden we een heel vriendschappelijke relatie. 

AIT). 1. Situatie nabij de Weersloot, aan het noordeinde van Breukeleveen, omstreeks 
1920 (schetstekening van de schrijver). 
A = Breukeleveensche Dijk (thans Herenweg), B = Meent (thans Breukeleveensche 
Meentje), C = Weersloot, D = Weerbrug, E = Vierde Plas, F = perceel voorland. 
1 = ouderlijk huis van de schrijver (thans Herenweg 129), 2 = ijsschuur, 3 = vijver 
waaruit ijs werd gehaald voor de ijsschuur. 
a-b-c-d-e en f-g = loop van de beschoeiing langs de percelen voorland (zie verder 
hierover de tekst van het artikel), 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr. 4, 1992 



233 

In het najaar van 1918 werd de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog 
gesloten. Omstreeks die tijd werd West-Europa geteisterd door een vreselijke epidemie, 
de "Spaanse griep". Miljoenen mensen kwamen om en ons land werd niet gespaard. 
Mijn jongste twee zusjes stierven vlak na elkaar; ze werden tegelijk begraven in het 
zelfde graf. Een week later stierf een kind van Arie Manten, onze overbuurman. 
schoonzoon van buurvrouw Van 't Voort. 

Uit het navolgende zal blijken waarom ik dit releveer. 

Ons hele gezin werd eind 1918 zeer ernstig door de griep bezocht. Ook 
grootmoeder kwam nog daarbij. Alleen mijn moeder bleef vrij, zij verzorg
de zeven mensen. Elke dag stond ze s morgens om 4 uur op om de was te 
doen. De kamer van ons huis werd volgezet met ledikanten. Om hiervoor 
voldoende ruimte te maken werd de kast die tegen de scheidingsmuur 
stond naar een andere kamer gebracht. En wat bleek toen? In die tussen
muur zat een deur! Niemand had daar weet van gehad; de deur was heel 
lang gecamoufleerd geweest door die kast. 

Afb 2 (rechts). Vorm van de zuidwesthoek van de oude gevel van 
Herenweg 129 in Breukeleveen. Na het passeren van de grens 
tussen de woonlaag op de begane grond en de zolderverdieping 
werd een driehoekig extra stukje muur opgetrokken, ter versie
ring, waardoor het pand een wat forser aanzien kreeg. (Tekening 
van de schrijver.) 

Afb. 3 (hieronder). Na de Tweede Wereldoorlog is het pand Heren
weg 129 gerenoveerd. Daarbij is de simpele vertikale versiering 
op de gevelhoeken aan de zuidzijde nog wat verder verfraaid en 
geaccentueerd, terwijl aan de noordzijde (rechts.) de hele gevel 
verder is doorgetrokken in de richting van de Weersloot. (Foto 
van de schrijver, 7 oktober 1979.) 
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Jarenlang heb ik me de vraag gesteld wat de functie van die deur was 
geweest. Ik kon maar tot één conclusie komen: Het huis was vroeger een 
herberg, waar men ook kon overnachten (elke kamer had twee bedsteden). 

Bouwkundig had ons huis nog een tweede eigenaardigheid. Toen de 
metselaars eertijds met de voor- en achtergevel tot zolderhoogte waren 
gevorderd en de balken voor de zolder en de kap normaal in de muur 
waren gelegd, gingen ze daarboven niet meteen minderen voor de 
driehoekige topgevels. Op de vier hoeken van het huis werd eerst nog even 
over de volle breedte recht naar boven gemetseld. Elke hoek kreeg zo een 
driehoekig extra stukje muur (zie Afbeelding 2). Dat extra stukje diende 
alleen ter versiering, evenals het halve rondje aan de geveltop. Geen enkel 
ander huis in het oude Breukeleveen had zo iets. Men kan spreken van een 
illusie, passend bij een herberg. 

Wanneer iemand in voorgaande eeuwen de vraag zou zijn voorgelegd: 'Waar is in 
Breukeleveen de beste plek voor een herberg?" dan zou deze zonder nadenken heb
ben geantwoord: "Natuurlijk bii de Weerbrug!" Het woord "natuurlijk" was dan precies 
op zijn plaats. Want daar kruisten het waterverkeer en het wegverkeer elkaar. 
Eeuwenlang was de Weersloot de hoofdverbinding tussen Breukeleveen en de Vecht. 
Talloze miljoenen turven uit het Breukeleveense gebied zijn onder die brug door 
gegaan. Via de Weersloot, de Weersluis en de Vecht ging die brandstof met schouwen 
vol richting stad Utrecht. Een groot deel van de Breukeleveense bevolking verdiende 
de kost met de turfwinning. Zij allen hadden te maken met de naaste omgeving van de 
Weerbrug. Daar "bruiste" het Breukeleveense leven. 

Niet veel Breukeleveners zullen op de hoogte zijn geweest van die voor
geschiedenis van ons huis. Maar Arie Dros kende die wel. Toen buurvrouw 
Van 't Voort in het voorjaar van 1921 met haar dochter Sientje en schoon
zoon Arie Manten mee naar Tienhoven verhuisde, kocht Dros het gehele 
huis van de eigenaar Griffioen, en trok hij in het voorste gedeelte ervan. 

Afb 4 De Weersloot in 
Breukeleveen, ten oos
ten van de Weerbrug. 
(Foto van de schrijver, 
7 oktober 1979.) 
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o o o Afb. 5- Schets (gemaakt door de schrijver) 
% van de situatie, in 1920, bij de piek vaar de 
g Weersloot uitmondde in de Vierde Plas 
o (lijn e-f in Afb. 1). De watergang vas 

gedeeltelijk afgesloten door in geheide 
palen. 

o 
o 

oooooooooo-

Arie Dros had daarvóór, samen met zijn vrouw Aaltje de Graaf, een clandestiene 
tapperij in het huis dat later Herenweg 113 genummerd is (zie Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 3,blz. 114- 117). Na hem woonden op Herenweg 113 
Ds. Glas en kunstschilder/architect Henri Christiaan Pieck, de tweelingbroer van 
tekenaar Anton Pieck. 

Het echtpaar Dros zag m het huis waarin wij en hij nu woonden een 
ideale plek om het bedrijf voort te zetten en er een meer professioneel, en 
daardoor mogelijk ook legaal, tintje aan te geven. Lang heeft de man er 
echter niet van geprofiteerd. Hij stierf op 3 oktober 1922. 

in februari 1926 verhuisden mijn ouders naar het huis dat juist zuidwestelijk van 
de Rode Brug staat, nu Herenweg 55. De oudste dochter van mijn broer Gijs Bakker 
woont er nu. De weduwe Dros nam dadelijk na ons vertrek in haar eentje het hele huis 
Herenweg 129 in gebruik. Ze heeft geen tijd van leven meer gehad om van het geheel 
weer een herberg te maken, zo zij dat zonder haar man nog had gewild. 

Het was niet alleen het huis aan de Weersloot dat iets bijzonders had. 
Ook met de Weersloot zelf was iets opmerkelijks aan de hand. Voordat de 
Weersloot in de Vierde Plas uitmondde liep hij tussen twee grote stukken 
voorland door (zie Afbeelding 1). Het noordelijkste voorland was, naar de 
begrippen van het begin van deze eeuw, nog flink groot; het zuidelijkste 
voorland was veel smaller, maar naar het westen toe iets langer. Om ze 
tegen de golfslag te beschermen waren ze omheid met een aaneensluitende 
palenrij. Wanneer we nog even naar Afbeelding 1 kijken, dan liep de 
beschoeiing vanaf b naar hoek c en van daar via d naar e; aan de noordzijde 
liep de beschoeiing van f tot g. Toen ik daar rond 1920 rondliep was er 
tussen de palenrij en de met gras begroeide voorlanden puin gestort. Dit 
omdat het water al een begin van verwoesting had veroorzaakt. 

Het opmerkelijkste aan de Weersloot was tussen e en f (zie Afbeelding 
5). Daar werd de watergang gedeeltelijk afgesloten met ingeheide palen. 
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde waren deze palen onderling ver
bonden door een horizontale balk, die met stevige spijkers aan alle palen 
was vastgetimmerd. Zou deze versmalling in de Weersloot bedoeld zijn 
geweest voor meer dan alleen het beteugelen van de golfwerking? Als dat 
nodig was kon de hele waterweg er gemakkelijk met een in het water drij
vende zware balk of boomstam worden afgesloten, bijvoorbeeld tussen 
zonsondergang en zonsopgang. Gedurende een reeks van eeuwen liep de 
Weersloot langs de grens tussen de gewesten Holland (waartoe Loosdrecht 
toen behoorde) en Utrecht. De Stichtsen, door de Breukeleveners daarin met 
overtuiging gesteund, wensten geen Hollandse vaartuigen op de Weersloot. 
Dat gaf wel eens aanleiding tot conflicten. Ook dan kon de Weersloot 
zonodig worden afgesloten. 
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