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Gravers, grondeigenaren en gevolgen van het 
Merwedekanaal bij Breukelen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In het eerste nummer van deze jaargang heeft Arie Manten1 de 
voorgeschiedenis van ons nu 100 jaar oude Merwedekanaal (thans, wat het 
gedeelte langs Breukelen betreft, het Amsterdam-Rijnkanaal) uit de doeken 
gedaan. Hij eindigde met de vermelding dat de wet op de aanleg van het 
Merwedekanaal ten westen van de Vecht op 15 mei 1884 in het Staatsblad 
verscheen. 

De ambtenaren van hel ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
konden toen het nieuwe plan gaan uitwerken. Dat is in een hoog tempo ge
beurd, want al een jaar later, op 30 juni 1885, werden via de Commissaris 
des Konings in de provincie Utrecht aan de gemeentebesturen de stukken 
gezonden over "de onteigening ten algemeenen nutte voor den aanleg van 
een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, gedeelte van 
benoorden de sluizen te Nigtevecht tot de sluis tot scheiding van Vecht en 
Vaartschen rijn bewesten Utrecht".2 De stukken werden gedurende 30 
dagen op de gemeentehuizen ter visie gelegd. Volgens de van de Commis
saris ontvangen instructies deden de burgemeesters daarvan mededeling in 
de Staatscourant en in één der provinciale of plaatselijke dagbladen. De 
ingezetenen werden er op de gebruikelijke wijze van in kennis gesteld, 
door afkondiging en publikatiebord. 

Gevolgen voor de betrokkenen 

Voor de inwoners van Breukelen en de westelijk daarvan liggende dor
pen en buurtschappen had de kanaalaanleg ingrijpende gevolgen. Tussen 
Over-Holland en De Oliphant zouden zeven landwegen en drie vaarwegen 
worden doorsneden. Ook drie hoofdwatergangen die het overtollige polder
water op de Vecht moesten brengen, zouden door het kanaal onderbroken 
worden. Die landwegen waren: de weg naar Ter Aa, de Looyersdijk, het 
Domineesiaantje, de Poeldijk (nu Stationsweg), de Broekdijk, de Laan van 
Duuring en de Maarssenbroeksedijk. De drie vaarwegen waren: de Stads
wetering bij Ter Aa, de Kerkvaart die de hoofdverbinding vormde met de 
westelijk gelegen plaatsen zoals Kockengen, Woerden en Wilnis, en de 
Haarrijn voor vaartuigen in de richting Haarzuiiens en Vleuten. De water
gangen waren: de Evenaarswetering, waarvan het stoomgemaal achter de 
huidige woonwijken Linnaeusdreef en Watertoren lag, de in 1385 gegraven 
Heycop of Lange Vliet3 en de molenvliet van de Otterspoorbroeker polder-
molen aan de Broekdijk. Niet alleen voor burgers, beurtschippers en 
polderbesturen zou het kanaal problemen opleveren, maar vooral voor de 
boeren en grondeigenaren was het heel vervelend dat hun landerijen 
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doorsneden en ten dele moeilijk bereikbaar werden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het gemeentehuis in Breukelen 

wel achttien bezwaarschriften van belanghebbenden binnenkwamen. 

Bezwaren 

De stukken die ter visie hadden gelegen, de bewijzen van de geplaatste 
advertenties en de gedane afkondigingen werden samen met de ingekomen 
bezwaarschriften op 20 augustus 1885 naar de provincie gestuurd. Wet
houder Dirk van Stam, die loco-burgemeester was tijdens de ziekte en na 
het ontslag in december 1885 van burgemeester J.G.E. baron van Ittersum, 
liet gemeentesecretaris L.A. Collard in een begeleidende brief4 aan de 
Commissaris schrijven: "Wat de ingebrachte bezwaren aangaat zijn wij het 
daarmede volkomen eens, niettegenstaande enkele eischen misschien 
eenigszins streng zijn gesteld. Vooral stemmen wij geheel in met de eischen 
van de directie der Ned. Rijnspoorwegmaatschappij en nemen wij de vrij
heid ook van onze zijde met de meeste kracht er op aan te dringen dat wat 
het openen en sluiten der brug in den Poeldijk aangaat, de belangen van 
het reizend publiek niet uit het oog zullen worden verloren en die brug 
gedurende een te bepalen tijd voor en na het vertrek van treinen zal 
moeten gesloten [blijven] ". 

In het gemeentearchief is geen antwoord van de Minister aanwezig, maar aan de 
wens van de Gemeente Breukelen zal hij niet hebben willen of kunnen voldoen. De 
burgemeester van Loenen, de heer H.J. Doude van Troostwifk, had, doordat hij grond
eigenaar was, meer voor zijn ingezetenen kunnen bereiken: naast de draaibrug in 
Nieuwersluis kwam een hoge voetbrug. Om lange wachttijden voor de brug in 
Breukelen te vermijden, stapten veel Breukelaars die naar Amsterdam moesten in 
Nieuwersluis op de trein. Daar stopten bovendien meer treinen, want dezelfde familie 
Doude van Troostwijk had bij de aanleg van de Rijnspoorweg in 1834 bedongen dat alle 
personentreinen in Nieuwersluis zouden stoppen. De Nederlandse Spoorwegen heb
ben dit beding later voor veel geld moeten afkopen. 

Tolrechten 

Bij de bezwaarschriften was er ook een van Cornelis Snel te Zuid-
Beierland. Hij was daar predikant en had van zijn vader Arie Snel wat 
landerijen aan de Laan van Duuring geërfd.5 Het bezwaarschrift zal wel 
over de tolrechten op die laan gegaan zijn. Die waren echter omstreden. 
Acht jaar tevoren, in 1877, toen hij nog in Ermelo stond, had hij ze al veilig 
willen stellen. Hij had toen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om een 
afschrift van de Concessie tot Tolheffing gevraagd. Die hadden de vraag 
doorgegeven aan de Gemeente Breukelen, maar het origineel was niet ge
vonden. 

Burgemeester P.LA. Collard meldde op 16 april 1878 aan de Commissaris6, dat geen 
akte van de concessie aanwezig was, maar dat "ongeveer vijftig jaar geleden, op last 
van den Heer Gt. Duuring toenmaals koopman te Rotterdam, 's zomers verblijvende op 
zijn buiten alhier, en later gekozen tot lid van uw Groot Achtbaar collegie, voor eigen 
rekening is hard gemaakt de Woerdensche weg ( . . . ) en door dien heer omstreeks 
dienzelfden tijd op dien weg een tol is geplaatst waar sedert geregeld rechten werden 
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geheven". Het gemeentebestuur had daar nooit bezwaren tegen gemaakt, omdat het 
vertrouwde dat de heer Duuring geen onrechtmatige heffingen zou laten voort
bestaan. De laatste tijd was bij de burgemeester echter enige twijfel gerezen over de 
wettigheid van de tolheffing. In het proces-verbaal van de veiling waarop A. Snel in 
1856 eigenaar was geworden, was het recht van de tolheffing aan hem overgedragen, 
maar daarbij werd tevens vermeld "dat de akte van concessie was te loor geraakt". 
Toen Gedeputeerde Staten op 14 juni 1878 meer bijzonderheden over de tol vroegen, 
antwoordde de burgemeester nog dezelfde dag7, dat door wijlen de heer Duuring het 
deel tussen de Otterspoorbroeker en Kortrijker dijken geheel over eigen grond was 
aangelegd en dat er tevoren op die plaats geen weg bestond. Bij zijn naspeuringen in 
het archief was het hem echter opgevallen, dat bij het opmaken van "de ligger der 
wegen in 1854, waarbij die weg als voor den openbaren dienst bestemd op den ligger 
werd gebracht, van geen toestemming of verzet van de beeren Duuring is gebleken". 
Burgemeester Collard vermeldde verder, "dat de weg in een goede staat van onderhoud 
verkeert en dater een bord bij de tolboom staat, echter zonder de tarieven". De twijfel 
van de burgemeester was gegroeid, toen hij een getuigenis van de weduwe van de 
eerste tolgaarder hoorde. Zij vertelde, dat ongeveer twee of drie dagen na de opening, 
de tolgaarder wegens tolheffing werd bekeurd. Hij was onmiddellijk van Kortrijk naar 
Vredenoord in Breukelen gegaan, om daarvan kennis te geven aan de heer G. 
Duuring, "die hem toen gelast heeft met de tolheffing door te gaan en dat zij samen 
over de bekeuring in Utrecht zouden gaan spreken en dat er van de zaak verder wel 
niets zou komen". De burgemeester vervolgde: "Wat van dit verhaal waar is, willen wij 
niet beoordelen, maar zeker is het, dat de tolgaarder niet is vervolgd maar sedert dien 
tijd met de tolheffing geregeld is doorgegaan". Om al deze redenen had hij de tol
gaarder nu door de veldwachter aan laten zeggen geen tol te heffen en de tolboom 
open te laten staan. 

Op 25 november 1878 echter schreven Burgemeester en Wethouders van Breuke-
len-Nijenrode dat ze in onderhandeling waren met de gemachtigde van C. Snel en 
"zich vlijen weldra een oplossing der zaak te kunnen melden".* 

Een hoorzitting van een uur 

Op 15 juli 1886 kreeg de inmiddels benoemde burgemeester J.T.A. 
Braams een brief met diverse bijlagen.4 Daarin werd hem medegedeeld, dat 
de "Commissie benoemd tot het aanhooren van de bezwaren van belang
hebbenden tegen het plan van onteigening" op maandagmorgen 9 augustus 
van 9 tot 10 uur in het gemeentehuis zitting zou houden. De commissie 
bestond uit twee juristen die werden bijgestaan door een hoofdingenieur 
van Waterstaat. Bij de instructies stond, dat het proces-verbaal van dit 
verhoor uiterlijk 25 augustus aan de minister moest worden gezonden. De 
bijlagen waren: Ie een uitgewerkt plan of zakelijke beschrijving van het 
werk voor zover dit de gemeente Breukelen-Nijenrode betrof; 2e de daarbij 
behorende grondplannen (twee stuks kaarten); 3 e een dossier uittreksels 
van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente. 

De bijlagen en het proces-verbaal zijn helaas niet meer in het gemeente
archief te vinden; waarschijnlijk zijn ze, net als de stukken uit 1885, weer 
via de provincie naar de Minister teruggestuurd. 

Burgemeester Braams stuurde op 8 september 1886 zijn declaratie van 
ruim negentien gulden voor de advertentiekosten der hoorzitting naar de 
Commissaris des Konings.10 Hij nam daarbij de vrijheid de heer 's Jacob 
beleefd te verzoeken hem te willen inlichten omtrent de wijze waarop door 
hem "de zegelgelden wanneer die eventueel voor een ordonnatie van be
taling mochten verschuldigd zijn, kunnen worden teruggevorderd". Volgens 
de burgemeester kon het immers niet de bedoeling van het Rijk zijn, "dat 
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het voorschieten gedurende geruimen tijd door den burgemeester of de 
gemeente voor hem of haar nog bovendien met onkosten gepaard gaat". 
Welk antwoord onze zuinige burgervader gekregen heeft, weten we niet, 
evenmin als het resultaat van de hoorzitting. 

Kunst- en graafwerken 

De directeur-Gemeentewerken, de heer W.M.C.J. Kamer, vond in zijn 
archief een grote kaart van de uit te voeren werken onder de gemeente 
Breukelen en was zo vriendelijk die voor mij te kopiëren en te verkleinen 
(zie Afbeelding 1 ). 

Op de kaart valt af te lezen hoe ingrijpend de veranderingen zouden zijn. 
Voor het wegverkeer kwam er een draaibrug in de Poeldijk. De pontveren 
in de weg van Over-Holland naar Ter Aa en in de Laan van Duuring vallen 
buiten de grenzen van deze kaart, maar uit andere bron' ' weten we dat die 
er gekomen zijn. In het oog springen natuurlijk de twee schutsluizen in de 
Kerkvaart, die nodig waren om schepen het kanaal te laten kruisen zonder 
het waterpeil van Kerkvaart en Heycop te verstoren. De sluis aan de west
kant van het kanaal is omstreeks 1950 verdwenen, maar de sluiswachters-
woning staat daar nog aan de Stationsweg met huisnummer 12. Voor de 
Stadswetering en de Haarrijn vond men schutsluizen te kostbaar. In elk van 
die vaarwegen werd een overhaal gemaakt, om de schepen over de West-
kanaaldijk op het Merwedekanaal te brengen.11 Ze konden dan voortaan 
via het Merwedekanaal en de Kerkgraeht naar de Vecht varen (zie Af
beelding 2). 

De Evenaarswetering, de Heycop en de Otterspoorbroekse Molenvliet 
dienden slechts voor de afvoer van polderwater, zodat men hier kon 
volstaan met het maken van grondduikers", die door oudere Breukelaars 
ook wel sifons worden genoemd. Die voor de Molenvliet ziet u rechts op de 
kaart van Afbeelding 1; de stroomrichting van het water bij de in- en 
uitlaatopening is met pijlen aangegeven. Ook de voorvliet van de molen, die 
het opgemalen polderwater langs de Broekdijk naar de Kerkgraeht voerde, 
werd doorsneden. Die moest daarom verlegd worden naar de oostkant van 
het kanaal, wat op de kaart is aangegeven met de aanduidingen "Vervallen 
Molenvliet" en "Nieuwe Molenvliet van het Waterschap Otterspoorbroek". 
De laatste loosde tot 1947 ten oosten van de schutsluis op de Kerkvaart, als 
de waterstand van de Vecht dit tenminste toeliet.12 Bij zeer hoge water
standen bleef de schutsluis van de Provinciale Waterstaat tegenover Het 
State Wapen13 gesloten en mocht de schutsluis van Rijkswaterstaat naar 
het Merwedekanaal na lang aandringen soms een uurtje open, zodat de 
polder Otterspoorbroek dan op het kanaal kon lozen.14 Tegenover deze uit
monding kwam een verbindingskanaal met het Heycop, zodat het boezem
water als vanouds ook via de Kerkgraeht naar de Vecht geleid werd. Langs 
dit water kwam in 1894 de nieuwe gemeentelijke vuilstortplaats.15 Gijsbert 
de Wit, de asnian, die in het Klokhuis woonde en het dorpsvuil op het Kerk
plein bewaarde tot hij het aan de boeren verkocht, moest het voortaan in 
"eene met luiken gedekte schuit" wegbrengen. Omdat zijn werkzaamheden 
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Afb. 2. De ingevolge de vet van 14 november 1886 in de gemeente Breukelen-
Nijenrode voor onteigening aangewezen percelen (Staatsblad nr. 87 uit 1886). 
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door de verplaatsing zwaarder zouden worden en hij ook de schuit moest 
bekostigen, bracht de gemeenteraad zijn salaris van f70 op f 110 per 
jaar.16 Op 28 juni 1935 konden de meubelfabrikanten de gebroeders Th.G. 
Aalbers en W.D. Aalbers de grond van de voormalige "aschbergplaats" van 
de gemeente overnemen. Bakker E. Prins liet er langs het water een aantal 
huizen bouwen. De parlevinker die er woonde meerde zijn boot voor de 
deur af en kon via de schutsluis zijn klanten in het Merwedekanaal be
reiken.17 

De eigenaren van de te onteigenen gronden 

Op 6 december 1886 ontving burgemeester Braams een "afdruk van 
Zijner Majesteits besluit van 14 November j.l., No. 20, tot aanwijzing van de 
perceelen, die krachtens de wet van 19 April 1886 (Staatsblad No. 87) 
onteigend moeten worden".18 (Zie Afbeelding 2.) 

Ook nu weer verzocht de Commissaris de inhoud van dit besluit op de 
gebruikelijke wijze aan de ingezetenen bekend te maken. In de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zouden 126 gedeelten van kadastrale percelen ont
eigend worden. De aangegeven nummers volgen het kanaaltracé van noord 
naar zuid. 

Bij de bijna 3 ha te onteigenen gronden in de acht percelen van mevrouw 
C.M.J. Willink van Collen, de oudste van de dames op Gunterstein, bevond 
zich 16 are van de Looyersdijk. Het College van de Lange Vliet moest ruim 
33 are water van de Hey cop afstaan. De grootste oppervlakte verloor Met je 
Kasteleyn, eigenares van boerderij "De Eendracht" in de Herenstraat, waar
bij vrijwel alle land tussen Heycop en Kerkvaart behoorde. Onder de ruim 9 
ha die ze uit tien percelen moest afstaan vielen 3 are van het Dominees
laantje. 

Ook Jacob Gerwig, de schoonzoon van wethouder Van Stam en bloemen-
kweker op "Groenzicht" ten noorden van de Kerkgracht (nu Stationsweg 4), 
moest ten behoeve van het kanaal, de Heycopverbindingen en de sluis-
wachterswoningen een behoorlijk stuk land verkopen. 

De Hervormde Diaconie, toen nog onder de naam "de Gereformeerden 
Armen te Breukelen", moest een groot deel van de Kerkgracht afstaan voor 
het kanaal en de twee op ruime afstand daarvan gelegen schutsluizen. 

Het polderbestuur van Otter s poor broek verloor een wat korter stuk van 
de Poeldijk (nu Stationsweg) en ruim 12 are van de molenvliet langs de 
Broekdijk. 

Herman Daniël Willink van Collen moest dertien stukken bouw- en 
weiland verkopen, samen bijna 5 ha, waarvan enkele percelen, grenzend 
aan de Poeldijk en de Broekdijk, tot de boerderij "De Poel' behoorden. 
Daarop zou de "Woning voor brugwachter en knecht" komen (zie Afbeelding 
1), die omstreeks 1985 is gesloopt. H.D. Willink van Collen, zijn zuster 
Johanna, slager J.M. Halstein uit de Brugstraat en molenaar G. Coljee waren 
allen eigenaars van een weggedeelte van de Broekdijk dat vergraven zou 
worden. Bij het weggedeelte van Johanna Willink van Collen behoorden een 
huis, schuur en erf aan de westkant van de Broekdijk, bij dat van Gerrit 
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Coljee een erf, tuin en schuur, eveneens aan de westkant van de weg. De 
heer H.G.A. de Heus, de eigenaar van Nijenrode, verloor een stukje Broek-
dijk met aan weerszijden weiland. Watermolenaar Gerrit Coljee, die aan de 
oostkant van de Broekdijk op zijn molen woonde, was ook veehouder en 
had zijn land en schuren aan de westkant van de Broekdijk. Hij moest 
gedeelten van zeven percelen afstaan, samen groot 83 are 40 centiare. Zijn 
land, dat zich tot aan Kortrijk uitstrekte, was in het verleden al door de 
spoorlijn in tweeën gedeeld en nu kwam het kanaal daar nog eens een stuk 
afsnijden. Zijn zoon Wilhelm Meindert en ook zijn kleinzoon Jan Nicolaas 
Coljee, die tot 1927 voor f 2 in de week de grote "pikmolen" en tot 1947 het 
gemaal bedienden, moesten als ze de koeien gingen melken met de honde-
kar via de draaibrug naar hun land.14 Gerrits zoon Jilles Coljee ging wat 
dichter bij zijn vee wonen en liet in 1909 op zijn land aan de Kanaaldijk-
West een nieuwe boerderij bouwen.19 

Bij de verder in de lijst genoemde te onteigenen gronden komen we 
verschillende nu nog bekende persoonsnamen tegen. 

Wethouder Dirk van Stam, de fruit- en teenhandelaar uit de Dannestraat, 
bezat er enkele grienden. Hij heeft de voltooiing van het kanaal niet meer 
meegemaakt, want op 1 augustus 1886 overleed hij plotseling op 60-jarige 
leeftijd. De heftige woordenwisseling van de avond tevoren met zijn 18 jaar 
jongere broer Willem zal zeker een rol gespeeld hebben. Zijn weduwe 
Neeltje Barneveld ging aan de Poeldijk in het huis "Bohemen" wonen, dat 
naast "Groenzicht" van haar dochter Engeltje Gerwig-van Stam lag.20 Het 
raadslid J.W. de Bruyn volgde hem op als wethouder en Jan Huibert Verzijl 
kwam op diens plaats als raadslid. Verzijl bezat landerijen ten westen van 
de Broekdijk achter Nijenrode. Iets ten zuiden van hem woonde veehouder 
Anthonie Stam. Die had bijna 2 ha land aan het kanaal verloren, maar om 
de landerijen aan de westkant van het kanaal beter te kunnen bereiken, 
kreeg hij op 12 augustus 1892 een vergunning21 van de Minister om 
trapjes in de kanaaldijken te maken en een overzetschuit in het Merwede-
kanaal te leggen. 

Hendrina van Woudenbergh, de tweede vrouw van de in 1866 overleden 
Reijer van Woudenberg, woonde op Oud Aa B 161 (nu nummer 33), maar 
bezat ook landerijen in de polder Otterspoorbroek. Haar jongste zoon Gerrit, 
die tot zijn dood in 1951 ongehuwd op de ouderlijke boerderij bleef wonen, 
zal dus niet toevallig de bijnaam "de rijke jongeling" gekregen hebben, zoals 
als eerste Ds. C.J.E. Verweys hem had genoemd.22 

Haar zwager Evert van Woudenberg woonde achteraan in Otterspoor
broek aan de Haarrijn op de boerderij nummer B 1. Hij is daar op 25 sep
tember 1888 overleden. Zijn erfgenamen kregen op 26 juni 1889 vergun
ning twee uitwegen te maken "ten behoeve van gronden gedeeltelijk door 
den Staat aangekocht".23 Dat zullen dan wei uitwegen op één of op beide 
kanaaldijken zijn geweest. Een van de erfgenamen, Gerrit van Wouden
berg Ezn, was omstreeks 1893 enige tijd pachter van de Vechtbrug te 
Breukelen; later was hij kolenhandelaar en woonde achteraan in de Heren
straat. 

Cornelis Vernooy had zijn boerderij aan de zuidkant van de Woerdense 
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Weg bij de brug over de Haarrijn en verloor slechts een halve hectare wei
land bij de onteigeningen. Cornelis Snel te Zuid Beierland heeft bijna 1 ha 
van zijn land en laan moeten inleveren. Zijn tolrechten heeft hij in 1899 
met het tolhuis aan Teunis van Woudenbergh verkocht,5 want deze heeft er 
nog jaren lang tol geheven.20 Wanneer het pontveer in de Laan van Duuring 
is opgeheven heb ik niet kunnen achterhalen. 

De nazaten van Johannes Kemp wonen nog steeds in Otterspoorbroek op 
nummer 5-

De aanvang van het werk 

De aanleg van het kanaal en de bijbehorende kunstwerken was om
streeks 1887 in Nigtevecht begonnen. In augustus 1887 zag de burge
meester van Breukelen dat ruim 30 meter ten zuiden van de Poeldijk een 
bouwput werd gegraven voor de draaibrug over het toekomstige kanaal. 
Met zijn wethouders vond hij dit een wat vreemde plaats en daarom 
verzochten ze de minister de brug "recht voor den Poeldijk te doen aan
leggen". Op 13 september 1887 kregen ze ten antwoord, dat de brug niet 
meer dan 35 meter ten zuiden van de Poeldijk zou komen en dat dit voor 
het verkeer geen bezwaar kon opleveren. De "ruimte tot de Kerkvaart" was 
nodig voor de opengedraaide brug en voor de vrije doorvaart "der nieuwe 
schutsluizen ter wederzijde van het kanaal".24 

Voor de aanleg van die sluizen heeft men een stuk van de Kerkvaart 
moeten af dam men en droogleggen, zodat de scheepvaart van Kockengen en 
Woerden naar de Vecht enkele maanden gestremd was. In de kanaaldijken 
werden voor deze sluizen ophaalbruggen gelegd, die echter omstreeks 1950 
en 1975 bij de kanaalverbredingen zijn verdwenen. De geklinknagelde 
ophaalbrug over de Kerkgracht in de Marijkestraat, die onlangs met een 
paal voor het rijverkeer is afgesloten, werd in 1891 bij de Kon. Ned. Grof-
smederij te Leiden gemaakt. Hij heeft tot 1950 over de Angstei in de wes
telijke kanaaldijk te Nieuwersluis gelegen, waar hij na de kanaalverbre
ding werd vervangen door een hefbrug. De Gemeente Breukelen kocht de 
afgedankte brug en legde die omstreeks 1960 over de Kerkgracht.25 

In 1889 waren de kanaalgravers Breukelen genaderd. Dat blijkt uit het 
bevolkingsregister waarin tussen februari en augustus van dat jaar nogal 
wat polderjongens met hun gezinnen werden ingeschreven. Dat blijkt ook 
uit het gemeenteraadsbesluit van november 1889 om gratis grond te 
vragen van de aannemer van het Merwedekanaal. 

De raad vilde daarmee een plantsoen aan de Vecht aanleggen ten noorden van de 
Heycopper sluis, dat is nabij de plek waar de Herenstraat uitkomt op de Straatweg. 
Daardoor zou men de wagens van kermisreizigers en stoelenmatters kunnen weren, 
die daar vaak kampeerden en de toegang tot het dorp ontsierden.2b Het Heycop-
plantsoen met de rots is er gekomen en werd onderhouden door K.P. Hoogendoorn. In 
1924 vroeg de heer A.H. Colenbrander het te mogen kopen om de toegang tot zijn huis 
"Dorpszicht", het latere "Meeuwenhoek", te verbeteren. De gemeenteraad, die ook de 
Herenstraat daar wilde verbreden, heeft het toen nog afgewezen,27 maar blijkens de 
huidige situatie is de verkoop later wel doorgegaan. 
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Het aantal gravers aan het kanaal 

Het hoogtepunt van de graafwerkzaamheden moet in 1889 en 1890 
hebben gelegen. Dat graven gebeurde geheel met de hand en daarvoor 
waren, zoals ook oude foto's tonen, veel arbeiders nodig (zie Afbeelding 3). 

Dat het er veel waren valt ook af te leiden uit de ernstige ongeregeld
heden in het dorp op zaterdag- en zondagavonden in november en het 
verzoek van de burgemeester op 6 december 1889 om politieassistentie 
toen de polderjongens uitgevroren waren.26 Sommige Breukelaars hebben 
nog horen vertellen, dat de schuren bij de boerderijen vol lagen met 
polderjongens.14 Dat zou dan uit de opgaven van het aantal inwoners in de 
gemeenteverslagen28 moeten blijken. 

In 1889 was het aantal inwoners van Breukelen-Nijenrode echter slechts 
met 58 gestegen tot 2176. In 1890 waren er volgens het jaarverslag 34 
personen bijgekomen, zodat het aantal inwoners 2210 bedroeg, en wel 
1078 mannen en 1132 vrouwen. Deze cijfers wijzen dus niet op een grote 
toeloop van polderjongens, maar misschien waren deze apart geregistreerd. 

Dat bleek inderdaad het geval te zijn, want tussen de lijvige delen van 
het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1890-1900 vond ik een wat 
dunner register met het opschrift "Polderketen". Daarin waren 26 blad
zijden ingevuld met de namen van de gezinshoofden en hun gezinsleden die 
vanaf februari 1889 in keten of andere tijdelijke onderkomens hebben 
gewoond. Na enig tel- en rekenwerk kon ik de conclusie trekken, dat op 1 
augustus 1889 in Breukelen 166 tijdelijke inwoners waren ingeschreven 
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Afb. 3- Overzichtsfoto vaa het graven van hetMerwedekanaal door het gebied van het 
waterschap Otterspoorbroek in Breukelen-Nijenrode. De foto werd vanuit het zuiden 
genomen, op 22 mei 18S9. Aan de horizon zijn heel vaag de torens van de Neder-
landsche-Hervormde en de Rooms-Katholieke kerk te zien. (Collectie Rijkswaterstaat, 
zonder nummer, in Rijksarchief te Utrecht.) 
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die 28 gezinnen vormden; onder hen waren 84 kinderen en 26 in-
wonenden. Het aantal polderwerkers was dus ongeveer 54, Op 1 januari 
1890 woonden er 195 mensen in 25 gezinnen, waaronder 87 kinderen en 
60 inwonenden. Het aantal arbeiders was dus gestegen tot 85. In 1891 
waren het er 58. De aantallen zijn dus veel geringer dan je op grond van 
foto's en verhalen zou verwachten. Waarschijnlijk zijn veel arbeiders iedere 
dag van elders naar het werk gekomen. Dat kon gemakkelijk, want Breu-
kelen had een spoorwegstation. 

De plaats van de keten 

In het register zijn de onderkomens op de eerste 16 bladzijden aan
geduid met de huisnummers B 162 t/m B 177. Daarbij staat vaak nog een 
nadere en soms wel dubbele aanduiding zoals "polderkeet", of "polderkeet" 
en "paardestal". Bij de nummers B 164 t/m B 174 wordt het woord "Keet" 
gevolgd door de letters A t/m K. Dat zijn misschien de aanduidingen die de 
eigenaar van de keten erop had gezet. Bij elk van de nummers B 175 t/m B 
177 staat het woord "schuit" gevolgd door een keetletter, in dit geval L, M 
en N. Schuit-L bestond volgens het bijschrift "uit twee woningen". 

De gemeentelijke aanduiding geeft een aanwijzing over de plaats waar we deze 
onderkomens moeten zoeken. De huizen buiten de bebouwde kom vormden wijk B en 
de telling daarvan begon aan de zuidgrens van de gemeente. Dat was in Otter-
spoorbroek de boerderij waar E. van Woudenberg gewoond had. Op B 2 woonde toen de 
boerenknecht Hermanus Middelkoop met vrouw en negen kinderen. Nu, ruim 
honderd jaar later, woont een nakomeling en naamgenoot op Otterspoorbroek 1. Op B 
7, en dat zal bij de Laan van Duuring geweest zijn, woonde vanaf 5 april 1892 de 
pontwachter Jan jonkman met zijn gezin. 

De nummering volgde de Straatweg tot Boom en Bosch en ging verder met de 
huizen aan de Broekdijk. Daar had de watermolen van Gerrit Coljee het nummer B 43 
en het erbij horende woonhuis B 42. De nummering ging verder langs de Poeldijk, 
waar het molenaarshuis van Martinus van Riet Jr. nummer B 91 droeg en de Kort-
rijker watermolen B 92. 

Na de Galgerwaard, de Schinkeldijk en Kortrijk begon de nummering in Porten
gen-Noord met B 129. Daar was een watermolen met nummer B 135, waarnaast op B 134 
de veehouder-watermolenaar E. Versloot woonde. 

Op Portengen volgde Oud Aa met als eerste nummer B 159 van de molenaarswoning 
van Dirk van Harten. Die lag evenals de molen nummer B 160 aan de Portengense 
Zuwe, toen nog een onverharde molenkade langs de voorvliet die in de Aa mondde. Het 
volgende nummer lag ten noorden van de Zuwe aan de westkant van de Oud Aase Dijk. 
Het was de boerderij van Hendrina van Woudenberg met nummer B 161. Nu is het Oud 
Aa 33, de boerderij "Niemendal"^ van de heer N van Woudenbergh. Nummer B 162 
was de boerderij van Hendrik Cazant, nu hoeve "Gemasijo "30, Oud Aa 35. 

Polderketen en schuiten in Oud Aa 

Het wordt nu interessant, want de eerste polderkeet had het nummer B 
162 en zal dus op het erf van de heer Cazant gestaan hebben. Daarin 
woonden in 1889 drie, later twee gezinnen. 

Op Oud Aa B 163 woonde de 58-jarige Willem Fokker. Zijn woning en erf 
zouden wel eens het huidige Oud Aa 37 kunnen zijn, waar de ons 
welbekende Arie A. Manten verblijf houdt. Daar kwamen in de paardestal 
en een niet nader aangeduide "polderkeet" in 1889 drie kanaaiarbeiders 
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met hun gezinnen wonen. Eén van hen, M. Bijl, vertrok echter al gauw met 
vrouw en kinderen naar keet D. 

Tussen B 163 en de Boterwal stonden in 1889 geen huizen. De grens van 
de gemeente Breukelen-Nijenrode was nu bereikt. We maken daar dus 
rechtsomkeerd. De oostgrens van Breukelen-Nijenrode volgde hier over 
enige afstand de Oud Aase Dijk; het buitendijkse land met de daarop 
staande boerderijen behoorde tot de gemeente Ruwiel. 

Kort ten zuiden van de boerderij "Veld-zicht" (thans Oud Aa 32), bij een 
vrij brede sloot, versprong de gemeentegrens van de weg naar de rivier. 
Kort daarna stonden aan de oostkant van Oud Aa twee huizen. Op B 164 
(thans Oud Aa 30) woonde de bejaarde werkman Dirk Mastwijk. Op zijn erf 
stond de "directiekeet" A, waarin "zaakwaarnemer" J.H.M. Terwindt, die op 
27 april 1858 in Pannerden geboren was, tot augustus 1893 met zijn 
vrouw, drie kinderen en twee of drie dienstboden heeft gewoond. Daar
naast woonde, op nummer B 165 (thans Oud Aa 26) de hoogbejaarde Cor
nells Oosterlaak. Bij hem waren in keet B twee gezinnen ondergebracht. 

We passeren nu weer de al genoemde kruising van Oud Aa en 
Portengense Zuwe. Daarna werd de huizennu m mering in Oud Aa aan de 
westkant van de weg voortgezet. Daar lag boerderij "Oosterlust"31 van DJ. 
Fokker met nummer B 166. Het bijbehorende zomerhuis had nummer B 
167. Op het erf van deze boerderij, nu Oud Aa 27, zullen in 1889 vier 
gezinnen hebben gewoond. Twee daarvan huisden in de polderketen C en D. 
Moeder Bijl verzorgde in keet D behalve haar man en vijf kinderen ook nog 
tien kostgangers. Bij veehouder Klaas van der Horst op B 168 bivakkeerden 
twee gezinnen, waarvan één in keet E. De slager Hendrik Goes op B 169, die 
met een dochter van Van Riet getrouwd was, kreeg op zijn erf slechts één 
gezin met drie kinderen en een kostganger in keet F. De werkman Arie van 
den Bovenkamp op B 170 gaf in keet G onderdak aan twee grote gezinnen. 
Bij de werkman Willem Hogenes op B 171 huisden twee gezinnen in keet H. 

Boerderij "Vredelust"32 van Cornells Pijnse van der Aa33 droeg nummer 
B 172, het zomerhuis nummer B 173. Het is nu Oud Aa 25 en wordt be
woond door A.H. van Eijk. Daar stonden de keten I en J, waarin eerst alleen 
twee gezinnen woonden, maar in 1890 ook nog tien kostgangers bij het ene 
gezin en zes bij het andere. De werkman Dirk de Langen op B 174 kreeg 
keet K op zijn erf, waarin een gezin trok met één, later tien inwonende 
polderjongens. Bij Cornells van der Horst, werkman op B 175, kwam een 
schuit in de Aa te liggen en werd op het erf keet L gezet, die uit twee 
woningen bestond. Op boerderij nummer B 176 en zomerhuis B 177 met de 
naam "Kweekhoven"34 kreeg Sijmen Fokker twee schuiten en de keten M 
en N. De schuiten zullen wel aan de overzijde van de weg in de Aa hebben 
gelegen. 

Plaats van de overige onderkomens 

Vanaf bladzijde 17 in het register ontbreken de gemeentelijke nummers 
en vinden we slechts de aanduidingen "een schuit", "een ark" of het woord 
"keet" met de letters O, P, Q. We weten niet of deze onderkomens ook in 
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Oud Aa een plaats hadden gevonden, maar dat is wel waarschijnlijk. Van 
een viertal weten we de plaats wel doordat die tamelijk nauwkeurig is 
aangegeven. Op bladzijde 22 staat "Keet R woerdense weg", waar de 
chefsmid Heinrich Schneider en de arbeider Gosewienus Brands met hun 
gezinnen woonden. Op bladzijde 23 staat "In een Ark nabij het werk in de 
Kerkgracht" en daar had schipper Petrus Sey van 25 mei 1891 tot 21 maart 
1893 zijn onderkomen. Op bladzijde 24 staat "In een Ark in de Kerkgracht 
nabij de kerk" en daarachter eerst "Hr Terwindt" (zie keet A) en daarna de 
werkman Jacobus Rosier, geboortig uit Ossenisse, die op 24 oktober 1891 
uit Nieuwer Amstel kwam en op 10 juli 1892 ook weer daarheen vertrok. 
De op bladzijde 25 en 26 voorkomende aanduidingen "keet S achter de tim-
merloods" en "in een schuit" laten ons weer in het ongewisse over de plaats. 

Getallen met betrekking tot de bewoners 

Het aantal gezinnen dat tussen 1889 en 1892 voor kortere of langere tijd 
in de keten heeft gewoond is 56. Deze telden samen 171 kinderen, te weten 
74 meisjes en 97 jongens. Van die gezinnen waren er 24 met één of meer 
kostgangers. Vier gezinnen hadden er 5, één gezin 6 en vier gezinnen zelfs 
10 inwonenden. Het aantal inwonenden was 93 mannen en 2 vrouwen. Het 
totaal van de in dit boek vermelde werkers zal dus 151 zijn geweest. Van 
hen waren er 91 Rooms-Katholiek en 60 Protestants. Zij waren geboren in 
de provincies Noord-Brabant (35), Zeeland (23), Friesland (23), Gelderland 
(20), Noord-Holland (13), Overijssel (9), Zuid-Holland (7), Groningen (6), 
Limburg (4) en Drente (2). Zes werknemers kwamen uit Duitsland. 

Hun leeftijdsopbouw was tamelijk evenwichtig: gerekend naar hun leef
tijd in 1890 waren er zeven jonger dan 20 jaar, negenenveertig tussen de 
20 en 30, zesenvijftig tussen de 30 en 40, vierendertig tussen de 40 en 50 
en acht waren er ouder dan 50 jaar. Onder hen waren een projectleider, zes 
smeden, vijf timmerlieden, een steenhouwer, een machinist en een schip
per. Bij ruim 130 mannen staat "polderwerker" als beroep genoteerd. Dit 
aantal is toch betrekkelijk laag, want de telling gaat over een periode van 
enkele jaren en velen van hen hebben hier maar enkele maanden gewoond. 

De verblijfsduur was zeer verschillend. De 21 gezinnen en 10 in
wonenden die hier tussen februari en juli 1889 waren komen wonen, 
vertrokken al weer tussen augustus en december van dat jaar. De meesten 
gingen naar Loenersloot, Abcoude of Baambrugge, waar wellicht betere 
huisvesting was gereed gekomen. Het lijkt waarschijnlijk dat de mannen 
dagelijks vandaar of uit andere plaatsen naar hun werkplek en dus ook 
naar Breukelen zijn getrokken. 

De gezinnen die later, omstreeks 1890, in de keten kwamen, bleven er 
wat langer wonen: vaak één, maar ook wel twee of drie jaar. De langst-
wonenden waren vooral de smeden en timmerlieden. Het record werd 
gevestigd door timmerman J.H. Kolder die van maart 1890 tot september 
1895 met zijn gezin in keet G woonde. 

De verblijfsduur van de inwonende polderwerkers was vaak wat korter, 
maar daar waren uitzonderingen op. Voor de meesten liep het verblijf in 
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Breukelen in 1891 of 1892 ten einde. De arken, schuiten en keten zullen 
daarna zijn weggehaald, hoewel er enkele wat langer bewoond werden: A 
en P tot 1893, H, L en N tot 1894, G tot 1895,1 en M tot 1896, D tot 1897 en 
K zelfs tot 1899. 

Iets meer over de gezinnen 

De hoofdbewoners van de onderkomens waren meest gehuwde mannen 
die vrouw en kinderen bij zich hadden. Vier mannen woonden ongehuwd 
samen met een vrouw waarvan de kinderen onder hun moeders naam 
waren ingeschreven met de toevoeging "onecht". Eén van deze moeders 
(geboren in 1850) woonde op de schuit bij B 176 met vier kinderen van 20, 
15, 13 en 1 jaar oud. Een ander woonde op B 169 met een Duitse smid in 
keet F en beviel daar op 19 juni 1890 van haar derde kind. De derde en de 
vierde ongehuwde moeder, die op B 166 en op "een schuit" woonden, 
hadden beiden twee kinderen. 

Een van de gezinshoofden was een 50-jarige weduwe die met vier bijna 
volwassen kinderen (een dochter van 19 jaar en drie zoons van 20, 18 en 
H jaar) op de schuit bij B 176 woonde. 

Twee gezinshoofden werden hier weduwnaar. De eerste moeder overleed 
op 12 juni 1889 op B 162 en liet kinderen achter van 2, 4, 7 en 11 jaar oud. 
De andere moeder had op B 174 in keet K zes kinderen en tien kostgangers 
te verzorgen. Ze was 33 jaar oud toen ze op 20 september 1892 in het 
kraambed overleed; haar zesde en jongste kind was een zoontje dat twee 
weken later stierf. 

Verschillende leden van de Historische Kring vroegen na mijn lezing op 
17 maart 1992 of er ook kanaalgravers in Breukelen zijn blijven wonen. Ik 
heb daar niets over gevonden. Bij allen staat in het register een vertrek
datum en een andere plaats van bestemming. De familienamen van de 
polderwerkers komen, afgezien van de meest frequente naam De Vries en 
het wat minder frequente Jansen, ook niet meer in Breukelen voor. 

Nog iets over het kanaal 

Het kanaal werd gegraven met een bodembreedte van 20 m, een diepte 
van 3,10 m en met schuine oevers, zodat de spiegelbreedte ongeveer 30 m 
zal zijn geweest.35 Als je de sloten langs de kanaaldijken meetelt, moest er 
per strekkende meter ruim 80 kubieke meter grond weggegraven worden. 
De afstand tussen Nigtevecht en de sluis te Utrecht zal zon 25 km zijn en 
vandaar naar Vreeswijk zon 10 km. Het bereiken van de Lek vergde dus al 
een grondverzet van 2,8 miljoen kubieke meter. En dat gebeurde uit
sluitend met de schop en de kruiwagen. Het is moeilijk te schatten hoeveel 
manuren dat zal hebben gevergd, want de grond moest ook nog over de 
rijplanken omhoog worden gekruid, tot dijken opgeworpen of naar elders 
worden afgevoerd. Als een arbeider toen zon 10 kuub per dag verzette en 
er 100 van hen aan het graven waren, zouden voor dit kanaalgedeelte 2800 
werkdagen, dat is ruim 10 jaar, nodig zijn geweest. Er zijn natuurlijk veel 
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meer dan 100 polderwerkers ingezet, maar u kunt zich voorstellen dat het 
opleveren van dit kanaalgedeelte bijna 5 jaar op zich heeft laten wachten. 
Er moesten immers ook sluizen in Amsterdam, Utrecht en Vreeswijk 
worden gebouwd; drie spoorbruggen, twaalf draaibruggen en een voetbrug 
gelegd; en twee overhalen, tien dwarssluizen en voorzieningen voor acht 
pontveren en dertig grondduikers worden gemaakt.11 

Na de ingebruikneming van het kanaal ging het vervoer met sprongen omhoog: in 
1893 nog 2,65 miljoen ton laadvermogen, in 1900 al 4,74 miljoen, in 1910 zelfs 8,35 
miljoen en in 1920 10,% miljoen ton. Het grote aantal schepen veroorzaakte echter 
lange vachttijden bij de sluizen. De sluis te Utrecht vas nodig, omdat het noordelijke 
kanaalvak een ander boezempeil had dan het vak van de Vaartse Rijn. In Vreesvijk 
moesten de schepen gemiddeld tvee dagen vachten, maar bij hoge buiten-
vaterstanden soms vel tien dagen. Het kanaal vas ook te smal en de draaibruggen 
varen te talrijk, zodat de schepen elkaar nauwelijks konden passeren en dan het 
tempo van het traagste schip moesten overnemen. Op de vele klachten verden na 1917 
allerlei verbeteringsplannen gemaakt, waarvan dat voor een éénpandig kanaalvak 
van Amsterdam naar Wijk bij Duurstede tenslotte verd aanvaard. De betreffende vet 
kvam op 27 maart 1931 tot stand, vaarbij besloten verd het kanaal te verbreden en 
een hoofdtak naar Tiel en een zijtak naar Vreesvijk te graven. Door de oorlog heeft 
het tot 1955 geduurd voor het Amsterdam-Rijnkanaal met een bodembreedte van 50 m, 
een spiegelbreedte van 75 m en een diepte van 4 m gereed vas. De verkeersbruggen 
kregen een doorvaarthoogte van 9,10 m. 

Het scheepvaartverkeer op het noordelijke deel van het kanaal vas in 1960 
gestegen tot 150 000 schepen per jaar met een totaal laadvermogen van ongeveer 50 
miljoen ton. Het kanaal vas daarvoor te smal en is na 1963 verbreed tot 100 m en 
uitgediept tot ongeveer 6 m. Omstreeks 1980 vas het kanaal gereed. Dat jaar gingen er 
bij Breukelen 100 000 schepen met ongeveer 80 miljoen ton goederen door het kanaal. 
Nu de vierbaks du w a a r t toeneemt en men met meer bakken vil gaan varen, voor
spellen deskundigen dat veldra een volgende verbreding nodig zal zijn. Van een zo 
breed en diep kanaal hadden de Breukelaars in 1892 nooit kunnen dromen en de 
polderjongens alleen maar in een vreselijke nachtmerrie. 
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gang 5, nr. 1) volgde ik de schrijfwijze die de eigenaar Van Steeden in 1905 
gebruikte op kaartjes met een foto en de tekst: "Het State Wapen hotel, café, 
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artikel over het huis Guarda (Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr, 1). Ze stemt overeen met de in het westen van ons land gebruikelijke wegla
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Huyze van Jan Jacobsz. van der Horst, Casteleyn in 't Staate Waapen te Breukelen". 
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toegevoegd. In een akte van hypotheekverlening uit 1763 staat: "een Herberg 
alwaar het Staaten Waapen uijthangt". In 1784 is "Jan de Kruijff kasteleyn in 't 
Staaten Waapen", dat hij in 1824 verkoopt aan zijn zoon Dirk als "logement Het 
Statenwapen". W.P. de Veen noemde in 1965 zijn zaak: "Het Staate Waapen anno 
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28 november 1893. 
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19 Mededeling van de heer L. Coljee Jilleszoon, 't Heycop 419, Breukelen. 
20 Interview met mevrouw A.C. van Stam, 't Heycop 313, een in 1903 geboren klein

dochter van wethouder Dirk van Stam. 
21 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 877, Agenda 1892, brieven nr. AB 

44 en 45 
22 Interview met mevrouw G. van Woudenbergh, Oud Aa 33, Breukelen. 
23 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. S73, Agenda 1889, brief nr. 11, 
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d.d. 23 november 1889. 
27 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. l " , Raadsnotulen d.d. 27 mei 

1924 en 7 juli 1924. 
28 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 873, 874 en 875, Agenda's 1888, 

1889 en 1890, onder de letter V6. 
29 Deze merkwaardige naam werd door mevrouw G van Woudenbergh als volgt 

verklaard: oudoom Gerrit van Woudenberg (1860-1951), die zeer zuinig leefde en 
nauwelijks van de bedelaars die hij onderdak verschafte was te onderscheiden, 
maar niettemin aan veel Breukelaars een hypotheek had verleend (onder andere 
in 1920 aan zadelmaker R.N Landzaat f 3000), bestelde bij de smid een nieuw hek. 
Toen deze - waarschijnlijk was het Dirk Takke - hem vroeg of er nog een naam op 
moest komen, zei de zuinig levende Gerrit: "Och, zet er maar niemendal op" De 
smid, die graag wat extra's wilde verdienen, heeft het woord toen niet als het 
voornaamwoord "niets" opgevat, maar als een naam voor de oude boerderij en die 
op het draaihekje gezet. 
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30 De naam "Gemasijo" is gevormd uit de beginletters van de kinderen Gerie, Maria, 
Siem en Jozien van de huidige bewoner, ook een Hendrik Cazant, dus waar
schijnlijk een kleinzoon van de bewoner uit 1890, 

31 Op een militaire kaart uit 1835 in de Grote Historische Atlas van Nederland, en op 
een topografische kaart uit 1850 (zie: A.A. Manten, 1987. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 3, btz. 108), evenals op de topografische kaart uit 
1887 (zie: HJ. van Es, 1991. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, 
nr. 3, blz 114, of kaart 425 van de Historische Atlas Utrecht) staat de naam 
genoteerd als "Oosterrust". Op een foto van de boerderij na de eeuwwisseling is 
echter op de hekpalen "Oosterlust" te lezen. Ik neem voorlopig aan dat de eigenaar 
het beter wist dan de kaarttekenaars, die de namen van elkaar overnamen en wel 
vaker fouten maakten (zoals ik aantoonde voor "Vreedenoord" in Kortrijk). De 
hier volgende gegevens kreeg ik van de huidige bewoner, de heer J. Fokker. De 
familie boert hier al vanaf 1830; eerst als pachter en vanaf 1903 als eigenaar. De 
eerste Fokker heette Jacob; hij werd in 1877 opgevolgd door zijn jongste zoon Dirk 
Jacob, die een leidende rol speelde bij de Doleantie in Breukelen. In 1915 loste 
diens zoon Jacob hem af, die in 1952 het bedrijf overdeed aan zijn zoon Jan. Deze 
heeft nu een maatschap met zijn zoon Jacob Jan Dirk, die dus de vijfde generatie 
Fokker op Oosterlust is. 

32 In de voorgevel bevindt zich een steen met een inscriptie: "31 maart 1861 is de 
eerste steen gelegd door Cornells, zoon van Leendert Pijnse van der Aa". De 
boerderij is echter ouder en werd in 1861 verbouwd, het dwarshuis heeft een 
andere steensoort en andere ontlastingsbogen boven de ramen. 

33 Zie: P.N. van der Paauw, 1992. Honderdnegentig jaren boerderij Dorpzicht aan de 
Kockengense Wagendijk. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 
1, blz. 30 - 37, in het bijzonder blz. 34. 

34 Links in de voorgevel is een steen met inscriptie: "Deerste steen gelegd / door / 
C.W. Matthes / oud 6 jaar / 18 29/3 76". In een interview vertelde de heer A. van 
Vliet, 't Heycop 316 te Breukelen, mij het volgende: op 29 maart 1876 liet Joan Adam 
Matthes van de buitenplaats Queekhoven te Breukelen-St. Pieters zijn zoontje het 
werk beginnen, dat door metselaar Arie Straver, uit de Kerkstraat te Breukelen, 
werd afgemaakt. De eerste pachter S. Fokker was een oudere broer van David Jacob 
op Oosterlust. Omstreeks de eeuwwisseling werd Jan van Vliet, die tevoren op de 
ouderlijke boerderij aan de Scheendijk had geboerd, pachter. Zijn zoon Arie 
volgde hem op en droeg de pacht in 1969 over op zijn zoon Jan van Vliet. De erven 
Matthes hadden het bedrijf inmiddels onderhands aan de Gemeente Breukelen 
verkocht. De pachter kon in 1982 verhuizen naar Kortrijk. Kweekhoven werd 
daarna eigendom van de heer J.J. Ie Due, die er een centrum voor sportverzorging 
vestigde. 

35 Deze en volgende gegevens ontleende ik aan een artikel van Ir. C. de Groot, 
getiteld "Het Amsterdam-Rijnkanaal", op blz. 41-51 van een niet vermeld tijd
schrift gepubliceerd, en de brochure van Rijkswaterstaat uit 1981 "Het Amster
dam-Rijnkanaal op maat". Mevrouw H Arnts-Buiseman, 't Heycop 201 te Breu
kelen, was zo vriendelijk mij een fotokopie van het artikel en een brochure ter 
inzage te geven. De heer M.N.J. van Kralingen Jr. (Rietland 18 te Breukelen) 
toonde mij later een kaart "Kanaal Amsterdam-Merwede. Schaal 1 à 50000", waarop 
in het Normaal Dwarsprofiel een bodembreedte van 20 m en een spiegelbreedte 
van 32,40 m staan aangegeven. In de legenda van deze kaart staat dat de draai-
bruggen twee openingen van 14 m hadden en dat de onderkant van de vaste voet
brug te Nieuwersluis 6,50 m boven A.P. lag. 
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