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Kockengen en Spengen en de landsverdediging
in 1794- 1795
Arie A. Manten
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen
1794. Een onrustige tijd. Het jaar ervoor was een Frans leger, gesteund
door een Bataafs Legioen van uitgeweken Nederlanders, ons land binnengevallen. Door de hulp van een Oostenrijks leger hadden prins Willem V en
zijn getrouwen ze toen weer terug weten te drijven. Het eigen leger en de
vloot van de Verenigde Nederlanden verkeerden in deerniswekkende
toestand en de schatkist was leeg. Maar inmiddels was opnieuw een Frans
leger via België op weg getogen naar het noorden. En onder invloed van de
buitenlandse aanval dreigde ook nog eens een binnenlandse revolutie.
De Staten van Utrecht stuurden op 12 oktober 1794 een brief aan alle
gerechtsheerlijkheden binnen de provincie met het verzoek geld in te
zamelen om burger milities te kunnen bewapenen ter verdediging van het
vaderland. Hoeveel dat beroep op de burgerij in Breukelen-Nijenrode heeft
opgebracht weten we niet1; over de gang van zaken in Kockengen is meer
bekend.2
Geldinzameling
Schout en schepenen van Kockengen hielden op vier dagen zitting om
vrijwillige giften van inwoners van hun gerechtsheerlijkheid in ontvangst
te nemen (zie ook Afbeelding 1).
Op vrijdag 17 oktober 1794 namen schout Dirk van Schaardenburg en de
schepenen Abraham van Zijderveld3, Gijs Hogendoorn en Bart Fockert in het
Kockengense Rechthuis achter de tafel plaats. Er kwam niemand.
Op dinsdag 21 oktober hield schout D. van Schaardenburg zitting met de
schepenen H.S. de Bruijn4 en Cornelis Bogaerd. Zes mensen kwamen een
vrijwillige bijdrage brengen: Pieter van Leeuwen, C. Griffioen, de weduwe
Griffioen, de weduwe Blom, Jan den Bruijnen en Gijsbert Verweij.
De derde zitting was op vrijdag 24 oktober, met schout D. van Schaardenburg en de schepenen Hillebrand van Schaardenburg, Gijs Hogendoorn
en Bart Fockert. Ditmaal kwamen er drie gevers: Wouter Pas, D. de Koning
en de weduwe W. Piek.
De slotzitting was op dinsdag 28 oktober. Achter de tafel zaten bij die
gelegenheid schout D. van Schaardenburg en de schepenen Jan Bos, Wouter
Dekker en Gijsbert Haarman. Als gevers mochten zij noteren: Jan Bos, H.
Hogendoorn, Jan Fockert, de weduwe P. Fockert, de weduwe Jan Pietersse
Borras, Jacob Pot, de weduwe J. van Schaardenburg, D. van Schaardenburg,
H. van Schaardenburg, Bart Fockert, Wouter Dekker, Corn. Bogaerd, G.
Haarman en Gijs Hogendoorn. Met 14 mensen die een bijdrage leverden
lijken tegen het eind van de inzameiingsperiode de nationale gevoelens van
de Kockenezen toch nog wat te zijn opgelaaid. Maar als we nog eens goed
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Afb. 2. Notitie van 29 oktober 1794 waarin de schout/secretaris van de gerechtsheerlijkheid Kockengen verantwoording aflegde inzake de opbrengst van de geldinzameling van 17 - 28 oktober 1794 en de afdracht daarvan. De tekst luidt als volgt:
Cockengen CS. Notitie van het ontvangene geld door eenige ingesetene van Cockengen gecontribueerd (buijten intekening) tot de kosten der wapening van Landzaten
in deze provintie en waar toe Schouten Gerechte hebben gevaceertzedert 17e october
tot dato deses
Aan diverse Specie ten bedragen van f 75 - 1 - " (= 75 gulden, 1 stuiver, 0 penningen )
Aldus deese notitie uijt naam van Schout en Gerechte voornoemt geconformeert en
aan de kamer van Haar Ed. Mogende Finantien over geleverd bij mij als secretaris op
den 29e october 1794. [w.g.l D, v. Schaardenburg, secretlari] s.
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naar dat lijstje van namen kijken zien we dat de schout en zeven schepenen
er op staan, alsmede vier mensen die vermoedelijk naaste verwanten van
een van deze dorpsbestuurders waren. Zo te zien waren er maar twee
onafhankelijke burgers bij. ÈCockengen en Spengen waren in die tijd blijkbaar niet zo bijster Oranjegezind. Het oude Staatsregime genoot geen brede
steun meer.
We merken op dat de rijke schepenen Hermanus Sas de Bruijn en
Abraham van Zijderveld geen bijdrage leverden. Het lijkt niet gewaagd te
veronderstellen dat hun sympathieën aan de Patriotse kant lagen. Dat gold
vermoedelijk ook voor sommige andere schepenen, die het evenwel toch
niet aandurfden de geldinzameling geheel te negeren.5 Misschien dat
daarom slechts werd genoteerd wie geld had gegeven, maar niet hoeveel
ieder bijdroeg. Dat stelde mensen in de gelegenheid eventueel met een
symbolische gift te volstaan.
Teleurstellende opbrengst
Bij de telling werd vastgesteld dat alles bij elkaar 75 gulden en 1 stuiver
was ingezameld. Op 29 oktober 1794 werd dat bedrag door Dirk van
Schaardenburg overgedragen aan het bureau financiën van de Utrechtse
Staten (zie Afbeelding 2). Op 22 november stuurde J.A. Martens namens de
ontvanger een schriftelijke bevestiging, met de mededeling dat het geld zou
worden gebruikt voor de "aanwerving en wapening van een corps Landzaten".6
Binnen het gebied van Kockengen bestonden toen twee bestuurseenheden. De grootste was de gecombineerde gerechtsheerlijkheid van
Kockengen (dorp en bijbehorend poldergebied) en Spengen. De andere was
de kleine gerechtsheerlijkheid Koek engen-Lokhorst7 Deze twee te zamen
telden in 1794 vermoedelijk ruim 90 huizen, waarvan ruim een derde deel
werd bewoond door meer dan één gezin, terwijl er ook nog diverse
kostgangers inwoonden. Het inwonertal zal rond de 600 hebben gelegen.
Bovengenoemde inzameling in oktober 1794 betrof vrijwel zeker de
beide gerechtsheerlijkheden gezamenlijk. Uit andere archiefstukken89
blijkt dat de schepenen Bart Fockert, Jan Bos en Gijsbert Haar man in de
gerechtsheerlijkheid Kockengen-Lokhorst woonden en de schepenen Dirk
van Schaardenburg, Abraham van Zijderveld, Hermanus Sas de Bruijn,
Cornells Bogaerd en Hillebrand van Schaardenburg binnen het gebied van
Kockengen en Spengen.
Er waren uit dat hele gebied van Kockengen en Spengen en KockengenLokhorst 23 gevers, dat is minder dan een kwart van de mensen met een
eigen inkomen. Geen indrukwekkend resultaat! De gemiddelde bijdrage per
gever was 3 gulden, 5 stuivers en 4 penningen.
Omgerekend over de totale bevolking bedroeg de opbrengst ongeveer
2'/2 stuiver per persoon. Dat was een bedrag waar men een halve mand
turf voor kon kopen.10 Het lijkt er op dat de mensen zelfs in een dorp als
Kockengen niet het gevoel hadden dat ze door de naderende Bataafse
Omwenteling politiek in de kou zouden komen te staan.
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Aanleg van een Batterij bij de Joostendam
Het binnengevallen Franse leger onder Pichegru hield ten zuiden van de
grote rivieren halt en begon daar de winterkwartieren op te slaan. De
Nederlandse regering zond gezanten naar Parijs om over een mogelijke
vrede te onderhandelen. Intussen ging men ook door om Holland zo goed
mogelijk in een verdedigbare positie te brengen.
De Oude Hollandse Waterlinie liep in die tijd langs Nieuwer Ter Aa,
Joostendam, Woerdense Verlaat en Woerden.1 In dat gebied werden extra
verdedigingspunten ingericht bij wegen, dijken of vaarwateren die de linie
doorsneden en door de inundatie niet afdoende buiten gebruik konden
worden gesteld. De meeste van deze versterkingen bestonden uit
betrekkelijk laag boven het terrein gelegen aarden wallen, al dan niet
omgeven door een gracht." Zo werd er ook een Batterij gelegd bij de
Joostendam, de plek in het zuidoosten van Spengen waar de Bijleveld zich
in noordwestelijke richting voortzet terwijl de Heycop met een knik
richting Breukelen gaat. Op 26 januari 1795 werd door 's lands opzichter J.
Timmerman samen met schout en schepenen van Spengen12 nauwkeurig
opgemeten hoeveel grond door de Batterij in beslag genomen was (zie
Afbeelding 4). Het bleek te gaan om 265 roeden land van Bart Fockert en
64*/2 roeden van J. van Vianen, te zamen 329*/2 vierkante roeden (4677
m2). Ter vergelijking: de een jaar later aangelegde Batterij de Waakzaamheid (ook aangeduid als Bastion Galgenwaard) op de boerderij Cromwijk,
waar de Heycop en de rivier de Aa bij elkaar kwamen, mat 478 roeden1 en
was dus bijna l'/2 maal zo groot. De veldschans bij de Joostendam was
verhoudingsgewijs slechts een klein bastion.
Historie geworden zonder ooit te zijn gebruikt
De Batterij bij de Joostendam heeft vermoedelijk nooit dienst gedaan.
In de strenge winter 1794 - 1795 bevroren de rivieren, wat het Pichegru
gemakkelijk maakte de rest van ons land binnen te trekken; de Waterlinie
bood geen bescherming. De Bataafse Omwenteling werd een feit. Prins
Willem V begreep dat er voor hem geen plaats meer was in de Republiek
en stak op 18 januari 1795 met zijn gezin over naar Engeland.
Elke overheid kent de behoefte zich te kunnen verdedigen. De Bataafse
Omwenteling van 1795 bracht daarom geen einde aan het versterken en
aanpassen van de Waterlinie. Het nieuwe regime stelde in 1796 C.R.T.
Krayenhoff aan als Directeur der Hollandse fortification. Tot de eerste werken die hij liet uitvoeren behoorden de Linie van (Nieuwer) Ter Aa en twee
kleinere versterkingen bij Breukelen, 1 waaronder de reeds genoemde
Batterij de Waakzaamheid. In 1811 stemde keizer Napoleon in met de
aanleg van een sterke waterlinie die van Naarden oostelijk langs de Vecht

Afb. 3 (op de bladzijde hiernaast). Het dorp Kockengen, gezien vanaf de Wagendijk.
Tekening door J. Bulthuis, die in onze omgeving werkzaam was in de jaren 1787 - 1794
(foto archief voormalige gemeente Kockengen).
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Afb. 4. Akte van 26 januari 1795 inzake de opmeting van de grond gebruikt voor de
aanleg van de Batterij bij de Joostendam. De tekst luidt ais volgt:
Op huijden den 26e Januarij 1795 hebben wij Schout en Schepenen van Spengen in
het bij zijn van 's lands opsigter J. Timmerman gemeten het Land competerende Bart
Fockert vaar op een Batterije is gemaakt ten diensten van den Landen gelegen bij
Joostendam En bevonden groot te wesen Twee Hondert vijf en Sestig Roeden.
Item een Stuk Land Competerende De Heer J. van vianen daartoe mede dienende groot
vier en Sestig en een halve Roeden.
Actum dato utslupra] (= gedaan op dezelfde datum als boven). In kennisse van mij D. v.
Schaardenburg, secrets.
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en Utrecht naar Gorcum zou lopen.13 In 1813, toen Nederland zijn
onafhankelijkheid herwon, handhaafde koning Willem I Krayenhoff als
inspecteur-generaal der fortificatiën, waardoor hij toch nog zijn plan voor
een Nieuwe Hollandse Waterlinie tot uitvoering kon brengen. De Oude
Hollandse Waterlinie, hoewel aanvankelijk nog reservelinie, verloor haar
betekenis en werd voorgoed historie,13 inbegrepen de in het najaar van
1794 inderhaast ingerichte Batterij bij de Joostendam.
Noten
1 H.J. van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Cromwijk. Tijdschrift Historische
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 113 - 126. Ook; H.J. van Es, 1992. De Oude
Batterij op boerderij Cromwijk - correcties en aanvullingen. Tijdschrift Historische
Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 1, blz. 61 - 63.
2 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 50. Lijst der personen die vrijwillig hebben
bijgedragen in de kosten der landsverdediging, 1794, en opgave omtrent de grootte
van de grond onder Spengen waarop eene batterij is geplaatst, 1795 (Gemeentehuis
te Breukelen).
3 Zijn naam werd hier gespeld als Abraham Zeiderveld. Hij was timmerman en
koopman in hout en woonde aan de Wagendijk. (Zie. A.A. Manten, 1991. Grote brand
in Kockengen in 1812. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 4,
blz. 207-219.)
4 Hermanus Sas de Bruyn was een der rijkste inwoners van Kockengen, koopman in
kaas en graan, en eigenaar van diverse panden in het dorp; hij woonde aan de
Wagendijk (zie Manten, 1991).
5 Ten tijde van de inlijving van Nederland bij Frankrijk (1810 - 1813) treffen we niet
alleen Abraham van Zijderveld in het gemeentebestuur van Kockengen aan, maar
bijvoorbeeld ook Jan Bos, Bart Fockert en Dirk van Schaardenburg (die toen zelfs
enige tijd Maire, dat is burgemeester, was). Zie: J.C. Jongeneel, 1980. Grepen uit de
Geschiedenis van de Gemeente Kockengen. Samsom, Alphen aan den Rijn, 3de druk,
blz. 47.
6 Het woord "landzaat" duidde een inwoner van een land aan (in dit geval het Land
Utrecht), waarbij het er niet toe deed of hij er wei of niet grond in eigendom had.
7 Kockengen en Spengen en Kockengen-Lokhorst hadden sedert 1729 dezelfde gerechtsheer, maar bleven als afzonderlijke gerechtsheerlijkheden onderscheiden
worden. Ze konden beide dezelfde schout hebben (die tevens secretaris van de
gerechtsheerlijkheid was en griffier van het leenhof van Kockengen), maar die
had wei per gerechtsheerlijkheid een afzonderlijke aanstelling. Beide gerechtsheerlijkheden hadden een eigen college van schepenen. Zie: Anoniem, 1772.
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, Vervolgende de
Beschryving van de provincie van Utrecht. Uitg. Wed. Isaak Tirion, boekverkoopster te Amsterdam, blz. 191.
8 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 32. Aanstellingen van schout, secretaris en
schepenen van de beide gerechten, 1802 - 1811.
9 Archief Gemeente Kockengen, inv. nr. 33 Aanstellingen van maire, adjunct-maire
en municipale raden van Kockengen, 1811.
10 A.A. Manten, 1988. Jan Jansz Pos, turfhandelaar in Nieuw-Loosdrecht in de tweede
helft van de 18e eeuw. Tussen Vecht en Eem, jaargang 6, nr. 2. blz. 69- 72,
11 Ch. Will, 1986. Ongenaakbare architectuur. In: H. Brand en J. Brand (Red), De Hollandse Waterlinie. Veen Uitgevers, Utrecht, blz. 81 - 111, in het bijzonder blz, 94, 96.
12 Waarschijnlijk werd hier gedoeld op het Spengense deel van het college van
schepenen van Kockengen en Spengen.
13 Ch. Will, 1986. De Waterlinie in vogelvlucht. In: H. Brand en J. Brand (Red.), De Hollandse Waterlinie. Veen Uitgevers, Utrecht, blz. 13 - 38, in het bijzonder blz. 25,29.
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