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21 De Raadsnotulen van Breukelen-Nijenrode vermelden in november 1892 dat de verpachting 1893 -
1895 voor slechts ƒ 210 aan de Breukelse schipper Klaas Vogel werd gegund. Bij de verpachting in de
cember 1895 schreef Klaas Vogel voor ƒ 200 in, maar toen was Hendrik van Donselaar uit Gouda met 
ƒ 253,90 de hoogste inschrijver. Als borgen had hij welgestelde Breukelse middenstanders, de zwagers 
D.J. van Santen en L.J. Griffioen. De pacht werd aan Van Donselaar gegund, die ook na 1898 in Breu-
kelen bleef. In 1909 werd hij marktknecht en werkman van de Gemeente Breukelen-Nijenrode. Hij 
woonde nog lang op het Kerkplein aan de Dannegracht (nu nr. 3). Zie ook A.A. Manten, 1992. De aan
leg van het Merwedekanaal langs Breukelen en de directe gevolgen daarvan. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2,blz. 112 - 119. 

22 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 113, nr. 15, Albert Reuken; art. 527, nr. 1, Dirk van der 
Sluysen; art. 4, nr. 32, de Roomsch Catholieke Armen; art. 1165, nr. 2, Hendrik van Walderveen; 
art. 1498, nr. 1, Hendrik van Walderveen Jr; art. 1774, nr. 476, de Gemeente Breukelen. 

23 Jan Lodewijk Peperkamp, geb. Utrecht 18.6.1900, was automonteur en huwde met Huberta Johanna 
Francisca Tissen, geb. Utrecht 22.4.1897. Zij kwamen op 21.9.1925 in Breukelen. Hun zoon Cornelis 
Caspar werd 29.11.1925 geboren en Matthias Cornelis op 26.9.1929, beiden op het adres Straatweg 
A 145. In 1934 betrokken ze de winkel Dannestraat 2a, later woonden ze op Brouwerij 4 en Kerkstraat 
8. In het archief van D.W. Gerwig, Dannestraat 7 te Breukelen, melden de "aantekeningenboeken van 
leveranties door N.E. en J. Gerwig": op 31.8.1934 een etalage en op 27 november 1934 etalagedeurtjes 
en schotten voor J.L. Peperkamp. 

24 Gerrit Herman Harbers, geb. Amsterdam 26.4.1896 en zijn vrouw Henrietta Alida Boekhoff, geb. 
Amsterdam 3.3.1902 kwamen op 15.4.1937 met hun dochter Henrietta Maria Alida, geb. Amsterdam 
1.11.1926 uit Abcoude-Baambrugge. 

25 MOBA was de naam van een melkfabriek in Baambrugge. Het was een letternaam voor "met ons 
beiden aangevat". De twee directeuren woonden in Breukelen: Johannes van der Meer (geb. 
Haarzuilen 2.3.1871) in de villa Sonnevanck, Straatweg 75 en Jan Thies (geb. Rolde 24.9.1886) in de 
villa Stationsweg 51. 

Aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen 
Enkele watermolenaars uit de omgeving van Breukelen - H.J. van Es 
(jaargang 13, nr. 2, blz. 89 - 104). 

Op blz. 94 wordt een "? Markies" genoemd. De heer L.C. Vendrik uit Kockengen schreef 
ons da t de laats te molenaar van de molen van Portengen-Zuideinde, tevens eerste machi
nis t van h e t in 1926 a ldaar gebouwde gemaal, H. Markies was, zoon van L.G. Markies . Hij 
werd in 1901 in Abcoude geboren en verhuisde als jongen van twee j aa r met zijn vader naar 
Portengen-Zuideinde. H. Markies verdiende als molenaar, la ter als machinis t , te weinig 
om van te leven. In die tijd was vast werk echter zeldzaam en de baan van machinist was 
een zeer welkome basis voor een inkomen. Omdat er in hoofdzaak 's winters werd ge
malen, werkte hij in de zomer bij een boer in de hooibouw, hield hij geiten en kippen, maak
te hij ongelakte klompen van waterafstotend wilgenhout, breide hij op bestelling katoenen 
visfuiken en viste hij ook zelf (zie ook he t boek van E.J. Rinsma en G. Noordanus, 1980. 
Vecht en Veen op de Valreep). 

In he t onderschrift bij Afb. 6 op blz. 74 moet dus gelezen worden: "De laats te molenaar 
was H. Markies" . 

De heer E. van den Bosch uit Breukelen liet ons weten dat molenaar J a n Boekweit in 
1922 overleed. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan, voor de periode 1922 - 1951. Toen hij 
stopte, werd zijn zoon Johannes machinist , tot 1960. Vóór Maarten van Zuijlen (genoemd op 
blz. 102) bediende ook Gerrit Degenkamp nog enige tijd het dieselgemaal aan het Zandpad. 
Degenkamp woonde eerst op de boerderij ernaast . 

Trekschuit- en beurtveerdiensten in de Vechtstreek (2) - J.G. Bokma 
(jaargang 13, nr. 2, blz. 109 - 118). 

De heer H.P. Vermaat maakte ons er op at tent dat de zinsnede op blz. 113: "Anna Per-
gens . . . stelde reeds in 1721 een reglement op voor de schippers van de Breukelse veer-
schuiten" beter kan luiden: "Anna Pergens vernieuwde in 1721 het bes taande reglement 
dat dateerde uit 1678". Dat oudere reglement is opgenomen in J. van de Water (Red.), 1729. 
Groot P lacaa tboek ve rva t t ende alle de P laca ten , Ordonnan t ien en Edic ten der Edele 
Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren 
Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 3, 1998 


