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De inwoners van de gemeente Breukelen, 
vroeger en nu. Wat cijfers en gegevens (2) 

R.T. van de Geer 
Nassauplein 1, 3621 EA Breukelen 

Het eerste artikel in deze reeks verscheen in jaargang 10(1995), nr. 1, blz. 
39 - 44 van dit tijdschrift. 

Inleiding 

Voor me liggen thans cijfers, uit 1809 (kerkelijke volkstelling van het 
Koninkrijk Holland, de eerste), 1840 (eerste volkstelling uit het huidige 
Koninkrijk der Nederlanden) en 1947 (laatste volkstelling waarbij ook naar 
kerkelijke gezindte werd geïnformeerd). We kunnen meteen voortborduren 
op die cijfers, voorzover ze Breukelen en Kockengen betreffen. Maar dat is 
gevaarlijk en vrij onvruchtbaar, wanneer we ze niet bezien in landelijk en 
historisch verband. Zonder de achtergronden van de cijfers te kennen blijft 
het een droge en onoverzichtelijke materie. Daarom koos ik vooral voor 
schetsen van de algemene situatie, en beperkte ik het directe commentaar. 
Daardoor bleven wel vraagpunten liggen, te behandelen in een volgend arti
kel. Het verhaal is zo al lang en ingewikkeld genoeg. 

Bij he t behandelen van religieuze gegevens moeten we er rekening mee houden dat onze 
benader ing vaak subjectief is . We zijn wat bevooroordeeld, door hu is en school, door beel
den uit onze jeugd. Leerden we, dat de Reformatie een glorieuze overwinning was van he t 
ware Protes tantse geloof op de boze Spanjaarden (de Rooms-Katholieken speelden daarbij 
een tweeslachtige rol) of was de Tachtigjarige oorlog een wrede onderdrukking van h e t 
door de grote meerderheid beleden ware Katholieke geloof, met als bijkomend voordeel de 
verlossing van de Spanjaarden? 

Voor een objectiever oordeel is het wenselijk eerst enkele algemene feiten 
op een rijtje te zetten. We onderscheiden dan de vroege Reformatie (1520 -
1560), de Calvinistische Reformatie en Rooms-Katholieke Contra-Reformatie 
(1560 - 1610), een tijd van rust en kleine verschuivingen (1610 - 1810) en snel
lere moderne ontwikkelingen (1810 - 1947). 

Het begin van de Reformatie (1520 -1560) 

In de eerste fase na het uiteengaan van Rome en Reformatie was het 
Nederlandse Protestantisme overwegend Doopsgezind. Zij vormden een me
rendeels vreedzame groep (geen overheidsambten, geen wapengebruik), die 
weliswaar werd gecompromitteerd door een gewelddadige minderheid (het 
optreden van de zogenoemde Wederdopers in Munster). De Doopsgezinden 
zijn eerst mild, later strenger vervolgd. 

Nog heden blijkt de invloed van de vervolging uit de landelijke spreiding: concentratie 
in waterr i jke gebieden (Giethoorn, Friese merengebied, Noordhollands Water land) waar 
de kansen op ontsnapping het grootst waren. 

De gegevens van deze periode zijn slechts moeizaam te achterhalen. De 
vervolgden wensten uit zelfbehoud geen publiciteit, voor de vervolgers is het 
een verleden waar men niet trots op is. En in onze provincie gold een bijzon
dere factor. Het bisdom Utrecht was pas in 1528 Habsburgs bezit geworden, 
en men wilde de eigen burgers beschermen tegen de Brusselse vervolgings
drift. Daarom bagatelliseerde men aanvankelijk de omvang en betekenis der 
reformatorische bewegingen. De gevolgen van dat "voorlichtingsbeleid" 
werkten lang na. 
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Men gaat nu het oude standpunt (vroege reformatie in Utrecht van wei
nig betekenis, behalve in Benschop en IJsselstein, waar geen centraal gezag 
gold) verlaten. Recent onderzoek (onder andere van mevrouw L. Bogaers, 
die bezig is met een dissertatie over dit onderwerp) s tuur t ons historisch in
zicht in die nieuwe richting. Daarbij bleek ook van vroege Reformatie in de 
Vechtstreek: Doopsgezinde bijeenkomsten in Vreeland, veroordeling in 1562 
van de Doopsgezinde Breukelaar Dirk Gerrits tot zes j a a r galeistraf. (Hij 
kreeg overigens gratie wegens een verminkte hand.) 

Calvinisme en Contra-Reformatie (1560 -1610) 

Rond 1560 stegen de spanningen, politiek en religieus. De Calvinisten 
gingen zich roeren. Ze waren niet geweldloos, en ver langden s teun van 
s taatswege voor hun richting. De Rooms-Katholieken t r ach t t en (Concilie 
van Trente, 1545 - 1563) hun kerk te zuiveren, en hun priesteropleiding te 
verbeteren. Ook de politiek dwong tot kiezen. Voor duidelijk gewapend verzet 
tegen de Spaanse overheersing moest men vooral bij de Calvinisten zijn, al 
moeten we hier waken voor eenzijdigheid ("Ons wenkt het beeld der vaad-
ren, dat kloek en vroom geslacht, met heldenbloed in de aderen, dat Spanje 
ten onder bracht", zongen zij lange tijd). 

Zo waren tijdens het beleg van Haarlem (door de lange duur ook financieel funest voor 
de belegeraars, die evenzeer door geldgebrek als door het Haarlemse heldenbloed uiteinde
lijk de strijd moesten opgeven) drie van de vier burgemeesters daar onverdacht Rooms-
Katholiek evenals de grote meerderheid der burgerij, die wist dat zij ondanks haar Rooms-
Katholieke geloofsovertuiging van Spanje niets goeds te verwachten had, en hard mee
vocht. 

Rond 1610 (Twaalfjarig Bestand, 1609 - 1621) werd een rus tpunt bereikt. 
Spanje won na harde strijd de Zuidelijke Nederlanden terug, m a a r was niet 
bij machte ook de Noordelijke, achter de barrière van de grote rivieren, te 
heroveren. Ook daar in het noorden vormden de Calvinisten echter een min
derheid. Grote delen van het platteland waren nog steeds homogeen Rooms-
Katholiek. Slechts langzaam vorderde de protestantisering. Belangrijke fac
toren waren daarbij: 

(l)vestiging in de Noordelijke Nederlanden van Vlaamse en Waalse protes
tanten, die om geloofsredenen uit de Zuidelijke Nederlanden waren ver
dreven; 

(2)overgang van overige Zuidnederlandse vluchtel ingen in h u n n ieuwe 
woonplaatsen, nadat zij het contact met hun oude parochies kwijtgeraakt 
waren ; 

(3)reservering van overheidsambten voor Calvinisten; 
(4)overdracht van kerkelijke goederen en armenkassen aan de Calvinisten; 
(5)tekort aan jonge geschoolde Rooms-Katholieke priesters (de ouderen werd 

het werken belet, op straffe van inhouding van alimentatie); 
(6) wering van Rooms-Katholieke pachters bij sommige ontginningen; 
(7)zachte sociale druk. 

Waar de landadel Rooms-Katholiek bleef (zodat hun kastelen zowel rondreizende 
priesters konden herbergen als de mogelijkheid tot godsdienstoefeningen konden bieden) 
of waar er vanuit aangrenzend Spaans gebied zielzorg beschikbaar bleef of waar het gebied 
tijdens het Twaalfjarig Bestand in Spaanse handen bleef, daar bleef de bevolking groten
deels Rooms-Katholiek (voorbeelden: kasteel De Ham en het vandaaruit bestuurde Laag-
Nieuwkoop, zuid-Utrecht, Land van Maas en Waal, Twente, omgeving Groenlo, Limburg). 

Onze provincie vertoonde in deze jaren een eigen beeld. Van 1572 tot 1576 
(de jaren van de grote strijd in Holland en Zeeland) bleef ze vrijwel geheel 
Spaans en kreeg de Reformatie weinig kans. Ook later vestigden zich er wei
nig vluchtelingen: beperkte economische mogelijkheden. Pas rond 1580 zette 
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een gematigde Reformatie door. Tekenend is ten deze een verslag uit 1593. Er 
heerste op het Utrechtse platteland een overgangstoestand. Zowel de geeste
lijke leiding als de parochianen maakten geen duidelijke keus. Rogier stelt 
niet ten onrechte: "Vele voorgangers zijn overgangsvormen tussen een pas
toor en een dominee, zij moeten nauwelijks zelf hebben kunnen zeggen wat 
zij waren". 

Breukelen en Nieuwer Ter Aa noemden zich al snel na 1580 Protestant . 
Vanuit Loenersloot, dat in 1578 onder Amsterdamse druk tot het Protestan
tisme overging, werd toen al meteen een Rooms-Katholieke schuilkerk ge
st icht in Het Honderd, net binnen de toenmalige grens van de provincie 
Utrecht. Pas rond 1600 begon de Reformatie in Kockengen enige vorm aan te 
nemen, en in 1606 was de kerk aldaar in Protestantse handen. In dat j aa r 
had de predikant van Breukelen nog slechts "enige communicanten, die van 
he t hu is van de heer van Ruwiel en sommige andere huislieden". Elders 
was het resul taat vaak nog magerder. 

De provincie vertoonde dus het beeld van een late Reformatie met zachte 
hand, vanuit een libertijns denkend centraal gezag. Op het plat teland was 
men daartoe, anders dan de hervormde gemeente in de stad, echter meer
malen weinig geneigd. 

Het tijdperk 1610 • 1810 

Landelijk kende de periode van 1610 tot 1810 geen grote verschuivingen, 
plaatselijk wel. 

Zo in Bergen op Zoom (vertrek van Protestanten na beleg en bezetting door de Fransen) , 
in Sch iedam ( reka tho l i se r ing door de komst van Westfaalse b r a n d e r s k n e c h t s ) , in de 
Vechts t reek (forensering vanui t Pro tes tan tse steden). Ook gewenning had invloed, via de 
gang n a a r he t vertrouwde concurrentieloze kerkgebouw (Drente), of via de kerkeli jke ar
menzorg . Maar de meeste verhoudingen lagen vast . De mili taire grenslijn van h e t Be
s tand bleef, tot in onze dagen, zichtbaar. Groenlo, vlak voor 1609 door Spinola veroverd, ligt 
midden in een Rooms-Katholieke enclave. Waar eertijds in Noord-Brabant een fort van 
onze Republiek lag (Sprang, 's Gravenmoer) is men daarentegen nu nog trouw Protes tant . 

Hoe was het bij ons? Voor het eerst zijn er volledige cijfermatige overzich
ten aan het eind van dit tijdperk en enige tijd daarna, van 1809 en van 1840 
(zie Tabel 1). 

Tabel 1 
Geografische verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindten in 1809 en 1840 

1809 1840 % R.K. 

Totaal R.K. N . H . Totaal R.K. Prot. 1809 1840 

Breuke len-Ni jenrode 1263 491 723 1599 615 984 39 38 
Breukelen-St . Pieters 685 181 478 721 204 517 26 28 
T h e m a a t 91 91 . . . . . . . . . ... 100 . . . 
Kockengen 551 218 333 625 154 463 40 25 
Laag-Nieuwkoop 122 61 61 335 233 102 50 70 
Loenersloot 248 134 114 306 140 166 54 46 
Por tengen 53 30 23 50 26 24 57 52 
Ruwiel 360 176 183 438 204 234 49 47 
Teckop 155 133 22 167 118 49 86 71 
M a a r s s e n 1218 536 518 1692 698 932 44 41 
Maa r s senb roek 111 94 17 129 121 8 85 94 
Vleuten 786 636 145 1052 798 253 81 76 
Zegveld 493 165 328 612 199 413 33 33 
Zuilen 590 278 311 756 256 500 47 34 
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In 1840 viel het in 1809 nog zelfstandige Themaat (tussen Maarssenbroek 
en Haarzui len) inmiddels onder Haarzui len (291 Rooms-Katholieken, 26 
Hervormden; een voorbeeld van de reeds genoemde invloed van Rooms-
Katholieke landadel). Teckop was Hollands gebied; aan protestant iser ing in 
deze u i thoek van de provincie, die al vroegtijdig na de Reformat ie een 
Rooms-Katholieke schuilkerk had, kwam men daar niet toe. Rond 1700 
waren er ook R.K.-staties in Maarssen en Loenersloot, welke de grote aan
tallen Rooms-Katholieken aldaar verklaren. Breukelen - waar tot 1795 geen 
stat ie was - is daarentegen sterk geprotestantiseerd. In 1840 (men kende 
toen m a a r vier groepen: Protestanten, Katholieken, Israëlieten en anderen) 
heeft men bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in de cijfers voor Breu-
kelen-St. Pieters de aantallen Rooms-Katholieken en Protes tanten verwis
seld; dit heb ik gecorrigeerd op grond van de overige tellingen. 

Overal in onze omgeving bestonden in 1809 dus Rooms-Katholieke meer
derheden of flinke minderheden. Dat weerspiegelt het beeld van een la te 
milde Reformatie, die de "oude kerk", waar zij hiertoe bij machte was (schuil
kerken, kastelen, staties), de kans bood zich goed te handhaven. In Breuke
len was de forensering mede van invloed geweest, vooral die ui t Amsterdam 
(hetzelfde beeld vertonen tussen 1840 en 1942 veel gemeenten in het Gooi). 

Een vergelijking tussen 1809 en 1840 geeft een aanwijzing van wat waar
schijnlijk ook vóór 1809 gebeurde: vrij constante verhoudingen op het echte 
pla t te land, wat forensische protestantisering in de dorpen van de Vecht
streek, behalve in Breukelen, waar dit proces reeds eerder inzette. Voor het 
verklaren van de ontwikkelingen in Kockengen en Laag-Nieuwkoop is nader 
onderzoek nodig. 

Het tijdvak 1810-1947 

De volkstelling in 1947 was een der laatste die cijfers opleverde op kerke
lijk terrein. Die zijn thans allerminst aktueel. Sindsdien is men massaa l de 
kerken ontvlucht. Eerst een vergelijking van de cijfers uit 1947 met die van 
1840 (Tabel 2). Met grenswijzigingen moeten we rekening houden (zie ook 
mijn eerste artikel in deze reeks). 

Tabel 2 
Geografische verdeling van de bevolking naar kerkelijke gezindten in 1840 en 1947 

1840 1947 

Totaal R.K. Prot. Totaal R.K. N . H . On- A n d e r e * 
k e r k . 

Breuke len-Ni jen rode 1599 615 984 3892 1017 1759 262 854 (590) 
Breukelen-St . Pieters 721 204 517 1118 250 557 99 212 (109) 
Kockengen 625 154 463 1461 586 706 10 159 (145) 
Laag-Nieuwkoop 335 233 102 . . . . . . . . . . . . .-_ 
Loenersloot 306 140 166 642 183 325 11 123 (60) 
Por tengen 50 26 24 . . . . . . . . . . . . . . . 
Ruwiel 438 204 234 624 130 305 8 181 (103) 
Teckop 167 118 49 . . . . . . _.- . . . . . . 
M a a r s s e n 1692 698 932 4727 1485 1954 86 1202 (451) 
M a a r s s e n b r o e k 129 121 8 . . . . . . . . . . . . — 
Vleuten 1052 798 253 4136 2219 1391 128 398 (156) 
Zegveld 612 199 413 1236 269 847 4 116 (110) 
Zuilen 756 256 500 22251 7272 6879 5073 3073(1468) 

*Onder de groep "Andere" nemen de leden van de Gereformeerde Kerken een grote 
plaats in. Hun aandeel is per gemeente tussen haakjes vermeld. 
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Afb. 1. Gezicht op de kerk van Nieuwer Ter Aa. Tekening van L.P. Serrurier , vermoede
lijk omstreeks 1730 op papier gezet. 

Een vergelijking is niet gemakkelijk te maken. Het begrip Protestant uit 
1840 is sedertdien in talrijke componenten uiteengevallen. De groep Gerefor
meerden is sterk gegroeid (de Doleantie). Van onkerkelijkheid was daaren
tegen in 1947 in onze streek nog weinig sprake, behalve in het snel gegroeide 
en geheel verstedelijkte Zuilen (22,8%). Het landelijke percentage van 17,1% 
(provincie Utrecht 13,9%) werd verder nergens bereikt, zelfs de grens van 
10% niet. In zoverre was de oude situatie nog intact gebleven. In 1971 is het 
provinciale cijfer gestegen tot 23,5%, en in 1985 tot 50,9%. 

Anders dan in 1840 werden ook de ledenaantal len van kleinere protestantse kerken in 
1947 gespecificeerd. De drie oude klassieke groeperingen (Lutheranen, Doopsgezinden, 
R e m o n s t r a n t e n ) waren van weinig betekenis , resp . 284, 102 en 71 in alle gemeenten 
samen. Alleen Zuilen telde vrij veel (228) Lutheranen. 

Ook de kleine Gereformeerde groepen haalden meestal de honderd leden niet. Uitzon
der ingen: 148 Vri jgemaakt Gereformeerden in Breukelen-Nijenrode en 123 in Vleuten, 
117 Christelijke Gereformeerden in Maarssen. 

Het beeld van 1809 en 1840, waaruit zich heel wat kerkhistorie liet aflezen, 
was in 1947 vager. Alleen Vleuten (53,7%) kende nog een kleine Rooms-
Katholieke meerderheid. Elders zijn die verdwenen door forensering of het 
opgaan van kleine gemeenten in grotere. Alleen in Kockengen was er stij
ging (samenvoeging met Laag-Nieuwkoop). Maar de invloed van de oude 
staties is niet meer te onderkennen. Nergens werd daar nog een percentage 
boven de 33 gehaald (Loenersloot gaat van 1840 tot 1947 terug van 45 naar 
28%, Maarssen van 41 naar 31%, Breukelen-Nijenrode van 38 naar 26%). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 10, nr. 4, 1995 



210 

Slotconclusies 

De bedoeling van dit artikel was, aan de hand van de gegevens waarover 
ik beschikte, een beeld te geven van de verdeling van de bevolking naa r gods
dienstige gezindten, verschuivingen daarin en oorzaken van geconstateerde 
verschuivingen. En ook een weergave van feiten, die tot relativering en beter 
begrip van tegenstellingen kunnen leiden. Het gaat ook over een wereld, die 
snel verleden tijd dreigt te worden. Wat in 1947 nog bestond, wordt in 1995 
door verstedelijking en ontkerkelijking (na Zuilen volgt Maarssen) over
spoeld. 

Wat ik onbedoeld heb ontdekt, is dat mijn kennis van zaken over dit onder
werp nog veel lacunes vertoont. Hier en daar heb ik dat ook gezegd en voor 
een volgend artikel zal ik daar verder onderzoek naar doen. Ik stelde reeds: 
bij recentere tellingen zal de grote rubriek die van de onkerkelijken zijn. Zie 
ook de (bij Knippenberg) vermelde steekproef 1985 van Bureau Interview: in 
dat j aa r landelijk 48,7% onkerkelijken. De een zal dat betreuren, de ander 
toejuichen. Persoonlijk vind ik het toch wel jammer: er verdwijnt een s tuk 
geestelijk leven, dat heel waardevolle kanten had. Wat daarvoor in de plaats 
komt is een zaak van afwachten. 

Rilke gaf een antwoord van een gelovige op de vergankelijkheid. Toen hij 
herfstbladeren zag vallen, zei hij: "en toch is er Een, die ook dat vallen on
eindig zacht in Zijn hand heeft". 
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