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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

8. Vervuilde s loten e n e e n te smal vaarwater 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Conflict over het dempen van een sloot 

In dit artikel gaat het over drie watergangen, die vroeger het terrein van 
garagebedrijf Van Ekris begrensden. 

In 1884 kwam het R.K. parochiebestuur in conflict met het gemeente
bestuur over het dempen van de sloot die de zuidgrens van het kerkterre in 
vormde. Hij liep van de Straatweg naar de zogenaamde Wijk, de dwarssloot 
op de Danne die in 1767 ten behoeve van de daar gevestigde scheepswerf was 
verbreed. De Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Gelderland 
en Utrecht had geconstateerd, dat verschillende sloten in het dorp ernst ig 
vervuild waren en gevaar konden opleveren door verspreiding van ziekten 
als typhus en cholera.1 Op 4 september 1883 nam de raad daarom een veror
dening aan tot "demping van eenige sloten", waarin bepaald werd da t de 
drie vuilste sloten vóór 1 maart 1884 gedempt moesten zijn.2 Een van deze 
sloten3 was de bovengenoemde grenssloot tussen het ke rk te r re in en he t 
Plantsoen van H.D. Willink van Collen, die daar toen een postkantoor liet 
bouwen. Ook de grenssloot tussen het Plantsoen en de werf van Van Stam 
werd ertoe gerekend (zie Afbeelding 1). 

Na het verstrijken van de termijn was nog maar één van de sloten ge
dempt. Toen de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht n a a r de 
s t and van zaken informeerde, schreef bu rgemees te r J .G.E . ba ron v a n 
I t tersum hem op 19 maar t 1884, dat alle middelen waren beproefd om op 
minnelijke wijze tot demping te komen. Hij meldde, dat ook de eigenaren 
van de sloot nabij het postkantoor "hardnekkig weigerden aan de veror
dening te voldoen en dat daarom heden proces verbaal zal worden opge
maakt" . 4 In een onderhoud met pastoor W.G. van Vuuren en de heer H.D. 
Willink van Collen was de burgemeester gebleken, dat zij slechts tot dem
ping van de sloot wilden overgaan, "indien van gemeentewege een door hen 
aangegeven steenen scheidsmuur voor de eigendommen zoude worden ge
steld". De Gemeente vond die eis te buitensporig en alle verdere onderhande
lingen, "alzoo ook die gehouden op verzoek van Z.E. den minister van Water
staat Handel en Nijverheid", hadden niet tot een oplossing geleid.5 

Toen op 31 mei 1884 ook de Inspecteur voor de Volksgezondheid vroeg4 of 
aan het raadsbesluit tot demping was voldaan, moest de burgemeester ant
woorden dat alleen de eigenaren van de sloot achter de Dannegracht tot 
demping waren overgegaan en dat tegen de eigenaren van de andere sloten 
proces verbaal was opgemaakt. Die werden op 1 augustus 1884 door de kan
tonrechter veroordeeld tot ƒ 25 boete of 2 maanden gevangenisstraf.6 Toen de 
veroordeelden niet in hoger beroep gingen, wilde de burgemeester de sloten, 
overeenkomstig de verordening, van gemeentewege laten dempen. De wet
houders D. van Stam en M. van Waart weigerden echter daa raan mee te 
werken, omdat ze aan de rechtmatigheid van deze verordening waren gaan 
twijfelen en bevreesd waren "een proces tot terugverkrijging der dempings-
kosten met de heeren Willink van Collen en Van Vuuren aan te vangen".5 
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Afb. 1. De sloot tussen he t plantsoen en de werf van Van Stam, uitlopend op de Danne . 
Rechts he t huis van Kees van Stam, links de schutting op de gedempte sloot tussen Posthuis 
en pastorie. Foto Jac. Schippers Jr , omstreeks 1900 genomen waar nu de Markts t raa t en de 
ach te r ingang van h e t postkantoor zijn. (Collectie A.J.A.M. Lisman.) 

Betere doorstroming van de Danne? 

Omdat verschillende sloten ook een verzamelplaats waren "van alle mo
gelijke vuile rottende stoffen uit Danne en Vecht", probeerde het gemeente
bes tuur een betere doorstroming van het water in de Danne te krijgen "om 
zo het vuil kwijt te raken". Op 17 juni 1884 stuurden B & W een brief aan het 
bes tuur van het Waterschap Heycop genaamd De Lange Vliet met klachten 
over de onreinheid van het water in Kerkgracht en Danne. Het water langs 
de Poeldijk was ondrinkbaar en in het dorp verspreidde het dikwijls ernstige 
stank. Ze vroegen toestemming de sluizen bij de Straatwegbrug elke week 
een halve dag te mogen openen en Vechtwater door die Dannesluizen te 
doen stromen. Het antwoord van 26 juni 1884 luidde, dat de Dannesluizen 
niet tot het waterschap behoorden, maar aan Domeinen. Het waterschap 
zou t rouwens bezwaar maken tegen het inlaten van water, omdat op de 
Danne riolen en privaten loosden en het water van de Heycop door de aange
legen gemeenten als drinkwater werd gebruikt. Wel zou men bereid zijn de 
keersluizen bij Over-Holland te doen openen, waardoor de waters tand in 
Heycop en Kerkvaart verhoogd zou worden tot uiterlijk 0,25 - N.A.P. Het toe
zicht daarop zou echter door de Gemeente moeten worden uitgeoefend. Dat 
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gebeurde, maar de maatregel hielp niet voor de Danne en slechts in geringe 
mate voor de Kerkvaart. Daarom schreven B & W op 17 augustus 1885 aan de 
Minister van Waterstaat5 over "den hoogst vuilen toestand waar in gewoon
lijk de Danne die door het bebouwde gedeelte der gemeente loopt, verkeert. 
Alle mogelijke vuile stoffen, bladeren, takken, overblijfselen van groenten 
enz. enz. worden door de Vecht in de Danne gestuwd, hoopen zich op voor de 
sluizen bij de rijksstraatweg en verspreiden, wanneer ze tot verrot t ing over
gaan een verpestende stank, zeker niet in het belang der openbare gezond
heid. Aan dien toestand moet noodwendig een einde gemaakt worden en dit 
kan geschieden door op geregelde tijden de Dannesluizen of hare val laten 
open te zetten." Twee maanden later kreeg men een afwijzend antwoord, 
"omdat het vuil van de Danne op den boezem van het Waterschap Heycop 
zoude gebragt worden". Pas na de voltooiing van het Merwedekanaal en de 
daa rnaas t gelegen sluizen kwam op 14 juni 1894 een vergunning van he t 
waterschap om van 1 mei tot 1 november water uit de Vecht door de provinci
ale sluis bij de Straatwegbrug in de Kerkgracht en de Heycop te laten. 

De oprukkende cholera vereist maatregelen 

Op 3 juli 1884 had de Inspecteur voor de Volksgezondheid aan B & W be
richt , da t er cholera voorkwam in het Middellandse Zeegebied en da t er 
maa t rege len getroffen moesten worden tot wering van de ziekte a ls die 
Nederland mocht bereiken. De Gemeente moest aandringen op reinheid in 
en om de huizen en zorgen voor een quarantaineplaats voor de eerste lijders. 
Aan de laatste eis was al in 1873 voldaan met de inrichting van een zieken
huis aan het Kerkplein, waarin twee kamers met elk een bed voor lijders 
aan besmetteli jke ziekten.7 Om de reinheid bij de huizen te bevorderen, 
schreven B & W op 19 augustus 1884 aan Mej. J. Kubatz, dat bij Het State 
Wapen binnen drie weken een put moest worden aangelegd en da t het riool, 
dat uitliep in de sloot langs het postkantoor, afgesloten moest worden. Op 
25 augustus schreven B & W aan het kerkbestuur van de R.K. parochie, dat 
"het privaat staande op de sloot lopende langs het postkantoor binnen drie 
weken moet zijn geruimd". 

De vervuiler betaalt? 

De heer H.D. Willink van Collen had tijdens de bouw van het postkantoor 
een "secretenput" laten aanleggen. De sloot werd dus vervuild door het hou
ten riool van Het State Wapen en door de privaten van de R.K. parochie. 
Daarom stuurde hij een request aan Z.M. de Koning om ontheffing van de 
gemeenteverordening de sloot te dempen. Toen Gedeputeerde S ta ten van 
Utrecht naa r aanleiding van dit request om inlichtingen vroegen, antwoord
den B & W in een brief van 26 september 1884 dat de sloot in een "hoogst treu-
rigen toestand" verkeerde. Dat "daarin de faecaliën op den droogen bodem 
liggen te rotten" was geheel te wijten aan de eigenaren, die de "sloot m a a r 
steeds laten liggen en nimmer lieten uithalen of schoonmaken". Hoewel de 
anderhalve meter brede grenssloot sinds 1771 bij Boom en Bosch8 behoorde 
en dus eigendom was van de heer Willink van Collen, gingen alle betrokke
nen ervan uit, dat het R.K. kerkbestuur mede-eigenaar was. 

Nadat op 7 augustus 1885 de "Verordening houdende voorschriften tot af
voer van faecaliën tot stand was gekomen,9 trok de Gemeente Breukelen op 7 
december 1885 de omstreden "Verordening tot het dempen van sloten" in. 
Niettemin duurde het nog tot 12 oktober 1889 voor de partijen overeenstem
ming bereikten en men besloot tot demping over te gaan.1 0 De Gemeente zou 
de kosten van een buisriool met drie zinkputten dragen, begroot op ƒ 546. De 
heer Willink van Collen zou een schutting of muur plaatsen vanaf de Wijk 
tot aan het begin van de onderwijzerswoning en vandaar tot het einde van 
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dit gebouw een houten of ijzeren hek. Uit de foto van de sloot naast het huis 
van Kees van Stam blijkt, dat het geen muur, maar een schutting is gewor
den (zie Afbeelding 1). De R.K. parochie zou hem toestemming geven het 
hek van het Postkantoor aan de wegzijde te verlengen en aan de hoekmuur 
van de onderwijzerswoning te bevestigen. In maar t 1890, bij een conflict over 
de schoeiing langs de Danne, was de sloot nog steeds niet gedempt. Op 10 
mei 1890 vond eindelijk de aanbesteding plaats.1 1 

Conflict over de beschoeiing van de Danne 

De verhouding tussen R.K. kerkbestuur en gemeentebestuur was tame
lijk gespannen. Uit het conflict over de slootdemping en over het kaliber van 
de nieuwe kerkklok in 1884 en 1885 was al gebleken, dat het kerkbestuur zich 
weinig aantrok van de door het gemeentebestuur gestelde regels en voor
waarden. Kort nadat in oktober 1889 overeenstemming was bereikt voor de 
slootdemping bij het postkantoor, onstond opnieuw een conflict, nu over het 
verplaatsen van de beschoeiing langs de Danne. 

Enkele schippers hadden in 1886 aan Gedeputeerde Sta ten verzocht de 
Danne te verbreden (zie Afbeelding 2). Daarom was het vaarwater in 1888 
door de Gemeente overgenomen van de Hervormde Diaconie12 en zou men 
de doorvaartbreedte van de bruggen van 3,90 m op 4 m brengen. Op 5 novem
ber 1889 had de Gemeen te raad een "Verordening op he t v a a r w a t e r de 
Danne" aangenomen, 1 0 waarvan art. 2 bepaalde, dat eigenaren van aanlig
gende percelen verplicht waren de kanten van beschoeiingen of walmuren 
te voorzien en die te onderhouden. 

Afb. 2. Beurtschip voor de smalle doorvaartopening van de Straatwegbrug. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

De schoeiing langs het terrein van de R.K. school, en evenzo die van enke
le andere aanwonenden, s tak te ver in het vaarwater uit. Het kerkbestuur 
was echter niet bereid de schoeiing te verplaatsen en dreigde met tegen
maatregelen. Pastoor A.J.A. Hens schreef op 7 maar t 1890 aan burgemees-
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ter J.Th.A. Braams "alle wettelijke middelen te baat te zullen nemen om te 
beletten dat de sloot, uitkomende in de Danne en leidende naar de te dempen 
sloot, wordt uitgebaggerd en bevaren". Evenzo zou hij beletten dat "de sloot 
tusschen den eigendom van de R.C. gemeente en den heer Will ink van 
Collen worde gedempt met uit de Danne komende specie".10 

De rech t skundig adviseur van de Gemeente , mr G.H. van Bolhuis te 
Utrecht, stelde een brief op waarin het kerkbestuur werd aangezegd, dat als 
de verplaatsing van de beschoeiing niet binnen een week was uitgevoerd, dit 
door de Gemeente op kosten van het kerkbestuur zou gebeuren.13 De volgen
de dag overhandigde veldwachter Frans Nullen, in het bijzijn van de tim
merlieden J.D. van Santen en M. van de Grampel als getuigen, de brief a a n 
de voorzitter van het kerkbestuur, pastoor Hens. 

De aanbesteding van he t uitbaggeren van de Danne vond plaats op 7 maar t 1890. Een der 
inschri jvers was A. Manten te Breukeleveen,1 4 die het werk voor ƒ 579,50 wilde uitvoeren. 
Het werd echter gegund aan de laagste inschrijver, Evert Scheepmaker te Utrecht, die he t 
voor ƒ 414 kon doen. In verband met de brief van de pastoor ging wethouder J.W. de Bruijn 
"om moeili jkheden te voorkomen" nog op de avond van de aanbesteding naa r Ut rech t om 
met de aannemer van he t baggerwerk te overleggen.11 Hij moest hem zover zien te kri jgen, 
"dat deze op zich zou nemen de specie door de sluis naar den Poeldijk te vervoeren en van
daar langs den s traatweg naar de te dempen sloot". De wethouder mocht daarvoor ƒ 50 be
steden, m a a r wist voor ƒ 40 de toezegging van de aannemer te krijgen. Een m a a n d la te r 
kwam deze daarop terug, want op 16 april 1890 meldde hij aan het college van B & W, voor 
dat bedrag niet "de aarde die thans bij J. Gerwig in de boomgaard ligt" naar de sloot bij he t 
postkantoor te kunnen vervoeren. Hij vroeg een extra betaling van ƒ 15, m a a r nam tenslot
te genoegen met ƒ 10, zodat de wethouder toch nog binnen he t budget was gebleven.11 

De schoeiing door de Gemeente uitgehaald 

Op 17 maar t 1890 werd de schoeiing door de Gemeente uitgehaald en op 
het terrein van de R.K. school gedeponeerd. Daarbij was pastoor Hens aan
wezig, even later ook het kerkbestuurslid C. Baas en de koster G. van Riet. 
De opzichter van de Danne, J. Brouwer uit Wilnis, rapporteerde op 25 maar t 
dat het kerkbestuur een nieuwe schoeiing had gezet, maar de maa t niet in 
acht had genomen "ofschoon de opzichter den heer pastoor op art. 2 der ver
ordening heeft gewezen". B & W besloten toen opnieuw art. 180 van de Ge
meentewet toe te passen en te gelasten de beschoeiing vóór 2 april te verwij
deren, anders zou dit op 3 april door de Gemeente gebeuren.15 

Uit de raadsnotulen van 31 maar t 1890 blijkt, dat de burgemeester aan de 
aartsbisschop van Utrecht had geschreven over de houding van de pastoor 
tegenover het gemeentebestuur. De pastoor-deken van Maarssen, die in het 
conflict bemiddelde, vroeg de Gemeente de schoeiing niet uit te halen voor er 
bericht zou zijn van Zijne Eerwaarde. Op 10 mei 1890 was nog geen schik
king met het kerkbestuur bereikt. Bij een poging daartoe had de pastoor ver
zocht met paaltjes aan te geven hoe de Danne volgens de verordening moest 
lopen en hoever de schoeiing zou moeten worden teruggetrokken. Toen door 
de gemeente aan dat verzoek was voldaan, had de pastoor echter verklaard 
"dat hij van geene terugtrekking wilde weten". Opnieuw werd er een brief 
naar de aartsbisschop gestuurd en de bemiddeling van de deken gevraagd. 

Op 14 mei werd aan het kerkbestuur het bericht verzonden dat de schoei
ing op 22 mei 1890 verwijderd moest zijn. Dat is echter niet gebeurd, want op 
3 juni vond weer een samenkomst van B & W met het kerkbestuur plaats . De 
pastoor stelde toen na een heftig debat voor, dat de Gemeente de beschoeiing 
zou bekostigen in ruil voor het recht van gebruik en eigendom van de aan
grenzende grond tot aan de schutting die om de tuin van he t zus terhuis 
stond. Mr Van Bolhuis adviseerde de Gemeente door te gaan met de art . 180-
procedure en de schoeiing uit te halen. Wethouder Van Waar t wilde echter 
met het oog op de verhouding tussen rooms-katholieke en protestantse inge-
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zetenen tot een vergelijk komen, waarbij de Gemeente de helft van de kosten 
voor een beschoeiing en het afgraven en verwijderen van de grond voor haa r 
rekening zou nemen. 1 5 

De Gemeenteraad besprak op 19 juni 1890 "de wenschelijkheid om door 
minnelijke schikking te trachten de goede verstandhouding die er bestaat 
tusschen Protes tanten en Roomsch Catholieken te bewaren". Op voorstel 
van het raadslid mr H.C. Vos besloot de Raad aan het kerkbestuur "de na
volgende voorslag te doen: het R.C. kerkbestuur verwijdere de oude beschoei
ing en make een nieuwe langs de boomen en over de geheele lengte van den 
eigendom der R.C. gemeente, tegen een door de gemeente Breukelen-Nijen-
rode te betalen bijdrage van ƒ 250. Het werk zal moeten plaats vinden onder 
opzicht vanwege de gemeente, onmiddellijk worden aangevangen en beëin
digd worden in de maand Juli 1890." Dit voorstel is door het kerkbestuur 
aanvaard en daarmee was aan de conflicten een einde gekomen. 

Noten 

1 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 199, Ingekomen en 
ui tgaande s tukken 1883, M (= Medische Politie) nr. 280, d.d. 25.7.1883: "Bij een onlangs 
aan Uwe gemeente gebracht bezoek, werden door mij drie sloten aangetroffen ( . . . ) die 
in zeer hoge m a t e onzindelijk zijn ( . . . ) . De eene gelegen tusschen de R.C. Kerk en he t 
nieuwe postkantoor, neemt niet alleen op de faecaliën van het openbaar privaat van de 
kerk, m a a r bovendien die van het tegenover he t postkantoor aanwezige logement, welke 
onder den publieken weg naar den sloot gevoerd, vlak nabij het postkantoor, a ldaar open 
en bloot liggen te stinken en schadelijk moeten worden geacht voor de gezondheid der 
nabijwonenden. ( . . . ) Met het oog op de ons land bedreigende cholera, die wel is waar 
nog slechts in Egypte zijne slachtoffers maakt , maar door de stoomschepen iedere dag 
in de Neder landsche handelp laa tsen en vandaar door reizigers en goederen spoedig 
n a a r andere p laa tsen , vooral naar die welke aan de spoorwegen gelegen zijn, kan wor
den overgevoerd, zie ik mij verplicht Uw College beleefd te wijzen op de noodzakelijk
heid om groote zorg te dragen voor de openbare reinheid in de uitgebreidste betekenis 
van he t woord, m a a r vooral op vuile en stinkende sloten, ( . . . ) een noodzakelijkheid 
die des te meer blijkt, wanneer men weet dat de smetstof bij cholera en typhus, hoofdza
kelijk gehecht is aan de uitwerpselen der lijders, zonder nog te spreken van het nadeel 
dat ui twasemingen van rottende dierlijke stoffen, ook van niet zieke menschen op de 
gezondheid der nabijwonenden hebben kan." 

2 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 49, Raadsbes lu i ten 
d.d. 4.9.1883. 

3 De andere sloot liep langs de Rozenvilla naar de Hazeslinger en was eigendom van de 
gebroeders Halsteyn in de Herenst raat (nu nr. 34). De derde liep achter de tuinen van de 
Dannegrach t n a a r de Vecht, waarin hij tussen "Vecht en Dam" van notaris N.F. Snel 
en het herenhuis van de gebroeders Kasteleyn uitmondde. 

4 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 200, Ingekomen en 
ui tgaande stukken 1884. 

5 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr . 201 , Ingekomen en 
ui tgaande s tukken 1885, onder nummer 10 S: brief d.d. 26.3.1885 aan Commissaris des 
Konings n.a.v. diens verzoek om de wordingsgeschiedenis van de verordening op de 
demping van enige sloten [ongeveer eenzelfde brief als hem op 10 oktober 1884 was ge
s tuurd] . Onder afd. D nr. 5, een brief d.d. 17.8.1885 van B & W aan de Minister over de 
vervui l ing van de Danne . 

6 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebes tuur) , inv. nr. 201 , Ingekomen en 
ui tgaande s tukken 1885. Brief d.d. 6.5.1885 van de burgemeester aan de Commissaris 
des Konings. Het kantongerecht te Breukelen veroordeelde op 1.8.1884 H.G. van Vuu-
ren , H.D. Willink van Collen en Mej. C.M.J. Willink van Collen en de gebroeders J. , 
J.M. en J .P . Halsteyn tot ƒ 25 boete subsidiair 2 dagen gevangenisstraf. De gebroeders 
D. en W. van Stam werden vrijgesproken. De veroordeelden hebben hun boete voor he t 
einde van dezelfde maand betaald, met uitzondering van H.G. van Vuuren die dat pas 
op 30.3.1885 deed. 

7 H. van Walderveen, 1991. Gemeentelijk z iekenhuis in Breukelen-Nijenrode, 1 8 7 3 -
1923. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 83 - 90. 
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8 H.J . van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breuke len (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 34 en 41 . 

9 De Gemeente had al in 1884 een ontwerpverordening opgesteld. De Inspecteur der Medi
sche Politie had hierover op 30.6.1884 in een advies aan Gedeputeerde Sta ten geschreven, 
dat riolering gewenst zou zijn, maar dat helaas het beerputstelsel regel is en he t zoveel 
betere tonnenstelsel slechts uitzondering. Door gisting van de faeces on t s t aa t salpe-
terzuur dat de kalk aantast , zodat de putten gaan doorsijpelen en de bodem en he t drink
water bederven. Ze moeten daarom gecementeerd of getrast worden; bovendien moet de 
afstand tussen beerput ten en regen- of wel waterput ten minimaal drie meter zijn. In de 
definitieve verordening stond in art . 1 dat het verboden was af te voeren anders dan in 
put ten; deze moesten goed gesloten zijn; nieuwe moesten gemetseld en ge t ras t zijn als ze 
b innen een afstand van 6 meter van drinkwaterpompen zouden worden ingericht . Ar t . 
2 bepaalde dat de privaten die nog op de Vecht of de Danne uitliepen, konden blijven be
s taan , m a a r dat bij vernieuwing, verbouwing of verandering van h e t perceel de veror
dening moest worden gevolgd. In art. 3 stond dat voor percelen die, naa r he t oordeel van 
B & W, geen plaats boden om daarop een put in te richten en geen bevoegdheid hadden de 
faecaliën naar een elders gelegen put af te voeren, door B & W een vergunning kon 
worden afgegeven de faecaliën af te voeren d.m.v. behoorlijk gesloten tonnen. 

10 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 50, Raadsbes lu i t en 
1887-1898, d.d. 12.10.1889. 

11 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. n r . 58, Notu len B & W 
1886 - 1890. Bij de aanbes teding van he t riool bij h e t Post- en Telegraafkantoor op 
10.5.1890 waren de inschrijvers J. de Kruijf ƒ 405, G. Vermeulen ƒ 370, C. de Haas ƒ 366, 
P. van Schaick ƒ 345. Het werk werd aan de laagste inschrijver gegund. Voor aanbeste
ding Danne, zie blz. 140, d.d. 7.3.1890. 

12 B. Barelds , 1988. Geha r r ewar rond de Danne in 1888. Tijdschrift His tor ische Kr ing 
Breukelen, jaargang 3, nr. 3, blz. 98 - 106. 

13 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. n r . 206, Ingekomen en 
ui tgaande stukken 1890, onder nr. 14d. 

14 Arie Manten is de grootvader van de voorzitter van de Historische Kring Breukelen. 
15 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode (gemeentebestuur) , inv. nr . 59, Notu len B & W 

1890 -1897. 

Het nieuwe kastelenboek is verschenen 
De lang verwachte nieuwe uitgave van het Utrechts kastelenboek ligt 

sinds kort in de boekwinkels. Het zou volgens het oorspronkelijke plan in 
1994 hebben moeten verschijnen, bij de viering van het 25-jarig bestaan van 
de Stichting Utrechtse Kastelen, maar het werd door de voortdurend toene
mende omvang van het boek ruim eenjaar later. De paginateller stond toen 
stil op 596 bladzijden in zwart-wit en 64 bladzijden in kleur en de weegschaal 
op 2,4 kilogram. Niet zomaar een boek dus! 

Na algemene hoofdstukken over de politieke betekenis van kastelen, ar
chitectuur en kastelenbouw, ridderschap, interieurs en tuinen en parken, 
worden 102 kastelen uitvoerig beschreven. Daaronder vallen in onze ge
meente de kastelen Ter Aa (blz. 89 - 91), Aastein (blz. 92 - 95), Clarenborg 
(blz. 158 - 159), Gunterstein (blz. 212 - 217), Nijenrode (blz. 341 - 346), Oudaen 
(blz. 351 - 355) en Ruwiel (blz. 381 - 384). In een afrondend overzicht komen 
tenslotte nog verscheidene andere panden aan de orde, waarvan minder be
kend is, dan wel de status van kasteel of ridderhofstad minder duidelijk. 
Hier vinden we uit Breukelen Rietveld en Sprokkelenburch genoemd (blz. 
538). Het Kockengense huis Lockhorst ontbreekt, evenals het mysterieuze 
kasteel Anxtel, dat ooit aan de Angstel moet hebben gestaan. 
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