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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (2) 

Bezittingen van de Duitsche Orde in 
VÜfhoeven bü Kortrijk in de t\jd 

na de Middeleeuwen 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Voor landbouwhistorici en sommige onderzoekers 
van specifieke boerderijgeschiedenissen bevat het 
Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht veel interessante informatie. Ik wil dat 
vooral toelichten aan de hand van informatie over 
eigendom van de Duitsche Orde in Vijfhoeven (ten 
zuiden van Kortrijk). Daar kreeg de Orde al vrij 
snel na haar ontstaan 42 morgen land en andere 
goederen en rechten in bezit, door giften van ridder 
Bartold Radinc en de zijnen in 1278 en 1284. 

Grondbezit van de Duitsche Orde in Vijf-
hoeven in de 15de - 18de eeuw 

Het lijkt er op, dat in de laat-15de eeuw het 
Duitsche Huis te Utrecht nog maar 30 morgen 
(ruim 25,5 hectare) land bij Kortrijk in bezit had 
(Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht, inv. nr. 984*). Inzake nog meer grond
bezit aldaar meldt dat archief lange tijd niets meer, 
zodat het vermoeden rijst dat een deel van het door 
Bartold Radinc geschonken bezit aldaar in de loop 
der 14de en 15de eeuw is verkocht. In 1498 en in 
1530 (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, 
inv. nr. 984**) werden deze 30 morgen in één ver
pachting uitgegeven. In 1549 - 1580 ging het om 
twee afzonderlijke verpachtingen, van respectieve
lijk 16 en 14 morgen (13,6 en 11,9 hectare) (Ar
chief van de Ridderlijke Duitsche Orde, inv. nr. 
981, 985 en 986). In een pachtakte uit 1743 
(Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, inv. nr. 
986) gingen beide blokken weer naar éénzelfde 
pachter, Gerrit Gijsbertsen Broer uit Kortrijk, maar 
werden ze nog wel afzonderlijk in de akte vermeld. 

Een boedelbeschrijving 
Ondanks het feit dat Broer een naar verhouding 

groot oppervlak land ter beschikking stond, bijna 
een dubbele bedrij fsgrootte, ging het hem niet voor 
de wind. 

Op 9 maart 1750 gaf het Hof van Utrecht een 

gezegelde volmacht af aan "den eersten Deurwaer-
der of Pander van den selven Hove" Jan van Eldik 
beslag te leggen op de bezittingen van Gerrit Gijs-
bertse Broer te Kortrijk, wegens een opgelopen 
schuld die deze had aan de erfgenamen van de 
heren Van Golsteyn en Broekhuysen, landcomman
deurs van de Duitsche Orde te Utrecht. 

Van Eldik voerde deze opdracht persoonlijk uit 
op 10 maart 1750, waarbij Broer werd gesommeerd 
te betalen "binnen 24 uren op peene van executie" 
(dus op straffe van openbare verkoop). Voor deze 
reis naar Kortrijk, de aanzegging en het in verzeke
ring stellen van de goederen, met alles wat daar ver
der bij kwam, diende hij een rekening in ten bedra
ge van 6 gulden en 3 stuivers. 

De door hem op 10 maart 1750 opgemaakte in
ventarislijst geeft een gedetailleerd beeld van wat 
de deurwaarder in het huis en op het bedrijf van 
boer Broer aantrof: 

Int agterhuys: 

Op de stal: 

5 gebeterde rooije melkbeesten 
1 swarte pink, 2 rooije idem, 1 rood 

griemelde bul, alle gebeterd 
2 jonge kalveren 
1 swart-kolde 2 jaerige merrie paerd 
1 karn 
3 melk vaetjes, 2 melk emmers 
1 water emmer, 1 water seuning 

(= trog) 
1 plank daer op 7 comijnen casen 
1 bak met omtrend een mud hennip 

saet 
12 stoelen 
2 spinwielen, 2 stoven 
1 pottebank met eenige potten en 

pannen, 
een bed met sijn toebehoren, nog een 

dito aen de wand 
14 bonte delfse schotels, 3 idem 

schaeltjes 
2 vierkante tafeltjes 
1 tang, 1 asschop, 1 ketting, een 

rooster 
10 tinne leepels 
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Int voorhuys: 2 witte melk emmers 
1 bed met sijn toebehoren 
1 kast daer in een laken, 3 hemd, 

3 blauwe boesselaers, 3 mans 
wambes (= wambuizen), en 
5 vrouwe mutse 

boven de kast 1 rek met 3 Delfse 
schotels en 5 borden aen de want 

5 idem schotels 
1 rek met 6 schotels en 8 borden 
1 grote kast 
1 idem kJijn hang kassie, daer in 9 

Delfse schotelties 
nog 1 kassie, daer in 6 hemde, 

4 kroplappen (= vrouwen
kledingstuk dat de boezem en 
een deel van de rug bedekte en 
meestal onder een jak gedragen 
werd), 2 mutse, 2 jacken, 2 oude 
gordijne, 1 val, 1 jongens wambes, 
1 out dekentie, 1 vrouwe strohoet 

1 spiegeltie 
2 roode steene testen (= potten), 1 met 

witten erten 
1 melkpot 
1 scharrebord (= wasbord) 
1 backje met Delfs theegoed 
1 koffij'molentje 
1 tinne suyker bak 
1 plank daer op enig gesponne 

gaeren 
een ij sere pot 

In de schuur: 1 kaes pars (= kaaspers) 
1 vring kuijp 
1 oude krep (= kribbe) 
1 baktrog 
1 oud ijser potje 
eenige turf 

Int kammertie: 1 spinwiel 
1 kaes parse, 3 comijnen casen 
2 houte schale 
1 ijser balans 
1 emmer 
eenige geschilde hennip 
1 oude eike kist 
1 out bed met sijn toebehooren 

In de schuur op de werf: 1 beslage boerenwagen 
eenige ongeschilde hennip 
een ijsslede, 1 boere slee 
1 kruywagen 
enig reys en gehakt hout 
1 slijpsteen 
de tre van de karn 
2 teemse (= haren zeven om melk te 

zeven) 
1 griep, 1 spaa 
1 tobbe 
2 sloothaken, 3 baggernette 
1 bank, 1 bak 

Op de werf: 2 bergen (= hooibergen) 
1 schelf hooij 
1 praem 

Int land agter 't huys: 

eenig reijs (= rijshout) 
2 mistvaelte 
1 oud merrie paerd. 

Deze inventarislijst bewijst dat op de boerderij 
kaas en boter werd gemaakt en onder meer ook hen
nep werd verbouwd. Hennep leverde sterk vezelma
teriaal, als grondstof voor touw-, vis- en zeilwerk 
en uit hennepzaad werd plantaardige olie gewonnen 

Hakhout en turf waren in die tijd de enige brand
stoffen waarover men beschikte. 

De inventarislijst wijst bepaald niet op een wel
varend boerenbedrijf. 

Houten boerderijen 
In hoofdstuk XIX van het Archief van de Rid

derlijke Duitsche Orde bevindt zich onder inv. nr. 
207 een rekening uit 1760 wegens reparaties aan 
hofsteden en landerijen behorende aan de lands-
commanderij en gelegen onder Utrecht, Linschoten, 
Kortrijk, Ter Aa, Maartensdijk, Werkhoven, Groe
nekan en Alphen. 

Een aanzienlijk aantal daarin opgetekende beta
lingen (fol. 4 verso - fol. 7 recto) heeft betrekking 
op een ingrijpende verbouwing en renovatie van 
een boerderij gelegen in wat daar kortweg Kortrijk 
wordt genoemd. Deze reeks begint met "Betaalt aan 
Aart Verweij Mr. Timmerman, een somma van ses 
en seventig gulden en elf stuijvers wegens arbeijds-
loonen voor timmer en metselwerk wegens het 
maaken van een nieuw voorhuijs aan de Hofstede 
onder Cortrijk daar Jacob des Hit woond". Daarna 
volgen nog verscheidene andere uitgaven, aan di
verse personen, voor metselwerk, het bouwen van 
een schoorsteen, het maken van een pomp, het aan
brengen van een rieten dak, het plaatsen van een 
nieuwe hooiberg, de levering van hout, ijzerwerk en 
glas en betaling van de schipper voor het transpor
teren van allerlei materialen. 

Aart Verweij, mr. timmerman (6 rekeningen) 180 gld. 11 st. 
Willem van Vieanen, houtkoper 85 gld. 15 st. 
Arij Maandag, mr. metselaar (2 rekeningen) 18 gld 10 st. 
Pieter van Dijk, steenkoper 24 gld. 
Jan van den Akker, smid (2 rekeningen) 28 gld. 15 st. 
Jacob Tomasse, leveranties glas 13 gld. 
Claas Pot, rietdekker (2 rekeningen) 92 gld. 
Jan Baelen, schipper 17 gld. 13 st. 
Hendrik van Leen, schipper 7 gld. 10 st. 

Totaal 467 gld. 14 st. 

Van de totale kosten ging dus 57% naar timmer
man en houthandelaar, 9% naar metselaar en steen-
handelaar en 20% naar de rietdekker. Dat wijst dus 
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heel sterk op een rietgedekte, overwegend houten 
boerderij. 

Volgens fol. 7 recto voerden dezelfde timmer
man en rietdekker ook enige werkzaamheden uit 
aan "de hofsteede daar Cornelis van Rooijen op ge-
woont heeft in Cortrijk, naast voorenstaanden", 
waarvoor 8 gulden, respectievelijk 2 gulden en 19 
stuivers in rekening werd gebracht. De metselaar 
kwam er hier helemaal niet aan te pas. 

Hoewel de naam Vijfhoeven in dit document nergens staat, 
is het vrijwel zeker dat beide in 1760 grondig opgeknapte hof
steden stonden op land dat het Duitsche Huis in 1278 van Bar-
told Radinc en de zijnen had gekregen in Vijfhoeven, direct ten 
zuiden van Kortrijk. Thans staan daar boerderijen die genum
merd zijn Kortrijk 32, 34 en 36. Hiervan valt de eerstgenoem
de, die de naam Zuivelhoeve draagt, en waarop nog een agra
risch bedrijf wordt uitgeoefend, af. Uit oude contracten blijkt 
dat de Zuivelhoeve in 1816 en de jaren daarna een particuliere 
eigenaar had, maar aan de zuidkant werd begrensd door de 
Duitsche Orde Balije van Utrecht (Arch. D.O. 1811 - 1950, inv. 
nr. 303). Resteren dus twee boerderijen, op de standplaatsen 
van de huidige panden Kortrijk 34 en 36, tussen de Zuivel
hoeve en de grensweg de Meent. Opmerkelijk is overigens wel 
dat de huizen van Kortrijk 32 en 34 er lange tijd vrijwel iden
tiek uitzagen, maar door verbouwingen in de tweede helft van 
de 20ste eeuw is daar verandering in gekomen. 

Een gedeeltelijk bewijs dat het in 1760 om Vijfhoevense 
boerderijen ging, levert de verpachting van de hofstede waarop 
vóór 1760 Cornelis van Rooijen had gewoond. 

Na de reparatie verpachtte de Ridderlijke Duit
sche Orde de hierboven als tweede genoemde boer
derij in 1760 aan Willem Oosterlaken. Dat blijkt uit 
een verlenging van de pachtovereenkomst welke op 
3 mei 1766 werd afgesloten tussen de Duitsche 
Orde en Willem Oosterlaken, wonende op de hof
stede "bestaande in een huiszinge, berg en schuur, 
met omtrent vier en twintig mergen zo wei-, hooij-
als henniplanden en gelegen onder den gerechte 
van Vijfhoeven op Kortrijk . . . voor den tijd van zes 
aan den anderen volgende jaren" voor een prijs van 
"dertien guldens de mergen, makende een somme 
van drie honderd en twaalf guldens" per jaar 
(Archief D.O., hoofdstuk XIX, inv. nr. 203). Over 
een pachtprijs voor de opstallen staat niets beschre
ven; die was vermoedelijk omgeslagen over de 
grondpacht. 

De pachtovereenkomsten met Oosterlaken doen twijfel op
komen inzake de omvang van het landbezit van de Duitsche 
Orde in Vijfhoeven bij Kortrijk. Bij zijn boerderij hoorde 24 
morgen (ruim 20,4 hectare) land. Was de hoeveelheid land die 
bij de andere boerderij in gebruik was, na de moeilijkheden 
waarin Gerrit Gijsbertsen Broer in 1750 verzeild was, met 24 
morgen teruggebracht, of moeten we denken aan 30 plus 24 
morgen land van de Duitsche Orde, dus zelfs meer dan de 42 

morgen die ze in 1278 van Bartold Radinc had gekregen? Vóór 
1750 zal bij de andere boerderij, toen in gebruik door Cornelis 
van Rooijen, toch ook grond behoord hebben? Is het oud-ar-
chief van de Orde op dit punt onvolledig? Of is in de 18de 
eeuw weer land bijgekocht? 

Stenen boerderij in Nieuwer Ter Aa 
Bij een stenen boerderij zag de kostenverdeling 

van een renovatie er heel anders uit dan bij een 
hoofzakelijk uit hout opgetrokken boerderij. 

Op fol. 3 recto - 4 verso van hetzelfde archief
stuk als waarin de uitgaven voor de Kortrijkse boer
derijen verantwoord werden, begint een hele reeks 
bij elkaar horende boekingen met "betaalt aan Ger-
ret van Beusekom Mr. Timmerman een somma van 
vijftien guldens en seven stuivers wegens leverantie 
en arbeijdsloonen aan de Hofstede onder Tr A". De 
daarop volgende betalingen betreffen timmerwerk, 
metselwerk, rietdekkerswerk, de levering van 
stenen, glas, ijzerwerk en bergroeden en de aanvoer 
per schip van veel materialen voor deze boerderij 
van het Duitsche Huis in Nieuwer Ter Aa. Een sa
menvatting ziet u hieronder: 

Gerrit van Beusekom en Willem Piek, 
mr. timmerlieden 148 gld. 7 st. 
Dirk van Emmerick, metselaar 317 gld. 
J.V. Stuijvesant, steenbakker 174 gld. 
Hendrick van den IJkel, mr. smid 40 gld. 15 st. 
Paulus van Stikerke, glasmaker 51 gld. 5 st. 
Jan Pot, mr. (riet)dekker 106 gld. 
Corn. Maertense Buijs, leverancier bergroeden 5 gld. 15 st. 

Maarten de Reus, schipper 18 gld. 15 st. 

Totaal 861 gld. 17 st. 

In dit geval ging 57% van de kosten naar metse
laar en steenhandelaar, 17% naar de timmerlieden 
en 12% naarde rietdekker. 

De desbetreffende boerderij heeft thans het adres 
Julianalaan 18: een wit gepleisterde, 17de-eeuwse, 
gave krukhuisboerderij met een wat Frans uiterlijk 
en een rietgedekt zadeldak, pal tegen de weg staan
de, waar al enige tijd geen agrarisch bedrijf meer 
wordt uitgeoefend, maar dat bij oudere inwoners 
van Nieuwer Ter Aa nog wel bekend staat als de 
boerderij van het Duitsche Huis. 

De twee boerderijen in Vijfhoeven in het 
begin van de 19de eeuw 

In een ligger van de bezittingen en lasten der ba
lije, begonnen in 1816, treffen we ook de twee 
boerderijen in Vijfhoeven weer aan (Arch. D.O., 
Hfdst. XIX, inv. nr. 170, onder nr. 14 en 15). 
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De eerste wordt daar omschreven als een hofste
de ca . op Vijfhoeven te Kortrijk, met wei, hooi en 
hennipland, groot 20 bunder, 42 roeden en 16 ellen. 
De belastingen (zeedijklasten en molengeld) die op 
deze gebouwde en ongebouwde eigendommen 
drukten, beliepen ƒ 121,50 per jaar. De tweede 
boerderij wordt kort aangeduid als een hofstede c.a. 
met wei en hooiland te Kortrijk, groot 18 bunder, 
71 roeden en 98 ellen, met een belastingdruk van 
ƒ 87,62 per jaar. Verdere bezittingen in Vijfhoeven 
werden niet vermeld. 

Aankoop van nog een boerderij in die om
geving 

De Duitsche Orde was toen geïnteresseerd in 
uitbreiding van zijn bezittingen in deze omgeving. 
Op 20 februari 1819 passeerde voor Hendrik Jan 
van Loenen, openbaar notaris te Utrecht, een koop
akte waarbij de orde een hofstede kocht "met 19 
morgen zoo weij als hooiland onder Breukelen Nij-
enrodesgerecht in de Otterspoorbroekse polder". 
Verkopers waren Matthijs Knijff, bouwman, wo
nende in Kortrijk onder Breukelen Nijenrodes-
gerecht in de Otterspoorbroeksepolder, en zijn 
vrouw Anna van Dijk. (Arch. D.O. 1811 - 1950, 
inv. nr. 297a.) Er was nogal wat te doen aan deze 
nieuwe aanwinst. Daarvan getuigen de rentmees
tersrapporten en rekeningen inzake deze boerderij 
over de jaren 1819 - 1820. (Arch. D.O. 1811 -
1950, inv. nr. 297b.) 

In Otterspoorbroek had de orde meer bezit. Dat blijkt uit 
een huurcedulle van 22 december 1827. (Arch. D.O. 1811 -
1950, inv. nr. 340.) Daarbij verpachtte de Duitsche Orde aan 
Johannes Frowijn, bouwman, wonende in de gemeente van 
Kortrijk (!), "voor zes aaneenvolgende jaren, ingaande met den 
eersten Januarij achttien honderd acht en twintig".. . "drie bun
ders veertig roeden en dertig ellen wei en hooiland gelegen on
der de gemeente van Breukelen, strekkende van den Kortrijker-
dijk tot aan den Broekdijk, belend aan de eene zijde de Heer 
Duuring en aan de andere zijde de weduwe Berkensteijn". De 
huurprijs bedroeg ƒ 90,- per jaar, plus de gewone en buitenge
wone personele en huurderslasten, "de kosten en regten van het 
huurcontract met de grosse en expeditie vandien" en het onder
houd van "de hekken, tillen, heulen, schoeijngen en hevelin
gen" op het gehuurde land. 

Verkoop door de orde van bezit in Vijfhoe
ven en nabije omgeving 

Spoedig kenteerde de kijk op de Vijfhoevense 
boerderijen in kringen van de Duitsche Orde aan
zienlijk. 

Op 13 oktober 1828 besloten de heren comman-
deuren, in vergadering bijeen, om "bij de aanstaan
de Kapitulaire Vergadering, aan dezelve voortestel-

len om de hofsteden en landerijen gelegen onder 
Kortrijk en Vijfhoeven in huure gebruikt bij Hen
drik Oosterlaken, A.H. Schepers, J. Frowijn en 
Matthijs Jorisse Knijff bij rekening geexploteerd 
onder Nrs. 15, 16, 17, 18, 19 en 20 in het volgende 
jaar publiek te verkoopen, uit hoofde de bruikers 
dezer hofsteden en landerijen in de betaling zeer ten 
achteren zijn, en deze percelen wegens derzelver 
lage ligging en daardoor gedurege schaden voor de 
bruikers, waardoor zij veelal in de pacht ten achte
ren komen, niet zeer voordeelig zijn voor de Orde 
en bij de hooge prijs der Landerijen meerdere voor
deden voor de Orde bij verkoop te voorzien zijn." 
(Arch. D.O. 1811 - 1950, inv. nr. 157.) De algeme
ne vergadering stemde met dat voorstel in. 

Zowel de pachters van de beide boerderijen in 
Vijfhoeven, die de orde al zeer lang in bezit had 
(Andries Schepers en Hendrik Oosterlaken) als de 
pachters in Otterspoorbroek (Matthijs Knijff en Jo
hannes Frowijn) verkeerden dus ernstig in financië
le problemen. 

Het zat de rentmeester en de orde echter niet 
mee. In zijn verslag aan de heren gecommitteerden 
op 26 oktober 1829 moest de rentmeester meedelen 
dat "de bij de laatste Kapitulaire Vergadering beslo
ten verkoop der hofsteden en landerijen onder Kort
rijk en Vijfhoeven niet had kunnen plaats hebben, 
uit hoofde dat de landerijen onder water stonden, en 
is besloten den rentmeester te gelasten, uit aanmer
king van het thans invallend droge weder te beproe
ven om alsnog dien verkoop te doen; zoo echter dat 
in geval zulks ondoenlijk mögt bevonden worden, 
als dan dezelve uit te stellen tot in het volgend jaar, 
en inmiddels de hofsteden en landerijen nog weder
om voor één jaar te verhuren tot zoodanige prijs, als 
hij zal kunnen bedingen, na alvorens daarvan aan de 
Commissie kennisgeving te hebben gedaan". 

In twee gevallen waarin de boerderij al was verlaten, lukte 
dat ook nog. Daarvan getuigen twee verhuurcedullen die op 7 
maart 1829 passeerden voor notaris Gerardus Hendrikus Ste
vens, openbaar notaris te Utrecht. (Arch. D.O. 1811 - 1950, 
inv. nr. 297c) 

De hofstede "in huur geweest door Andries Scheepers", 
met 18 bunder 71 roeden en 98 ellen wei en hooiland, gelegen 
onder Kortrijk Vijfhoeven, Gemeente Laag-Nieuwkoop werd 
voor ƒ 389,- verhuurd aan Teunis Floor, bouwman, wonende te 
Asgat onder de Gemeente Leusden, het land voor de duur van 
10 maanden, ingaande 1 maart 1829, en het huis voor 12 
maanden, ingaande 1 mei 1829. 

De tweede verhuurcedulle betrof drie kavels: (1) Een hof
stede "bestaande in eene huizinge, berg en schuur benevens 
twintig bunders drie en zestig roeden zes en veertig ellen wei-, 
hooi- en hennipland staande en gelegen onder de Gemeente van 
Breukelen Nijenrodes". (2) Twee bunders vijf en vijftig roeden 
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zeven en twintig ellen wei en hooiland gelegen onder de Ge
meente van Ruwiel. (3) Een bunder, zeventig roeden, achttien 
ellen wei en hooiland gelegen onder Kortrijk-Ruwiel. "Alles in 
hure gebruikt geweest door den landman Knijff'. Huurder was 
Gijsbert Kersbergen, bouwman, wonende te Portengen, voor 
ƒ 648,-, "de landerijen voor tien aaneenvolgende maanden in
gaande met primo Maart en de huizinge en verdere getimmer-
tens voor twaalf aaneenvolgende maanden ingaande met den 
Eersten Mei, beide van dezen jare" (1829). 

We zagen dat Frowijn nog een pachtovereenkomst had met 
de orde, die liep tot 31 december 1833. Oosterlaken zat in 1829 
naar alle waarschijnlijkheid nog op de door hem gehuurde 
boerderij in Vijfhoeven. 

Volgens een naderhand toegevoegde notitie in 
de sedert 1816 bijgehouden ligger van de bezittin
gen en lasten der orde werden alle drie de boerderij
en toch nog in 1829 door de Duitsche Orde ver
kocht; de drie verkoopakten passeerden op 20 no
vember 1829 voor notaris G.H. Stevens te Utrecht. 
Met de eerstgenoemde boerderij werd ook een ge
deelte van 19 bunder, 12 roeden en 38 ellen wei- en 
hooiland te "Breukelen bij Ruwiel" meeverkocht; 
de gezamenlijke prijs bedroeg ƒ 6650,- (het reste
rende land bij Ruwiel bracht nog ƒ 1210,- op). De 
verkoopprijs van de tweede boerderij was ƒ 3150,-. 

Vermoedelijk waren de oppervlakte-aanduidin
gen in feite in metrische eenheden, alhoewel nog de 
oude termen bunder, roede en el werden gebruikt in 
plaats van hectare, are en centiare. Bij de twee boer
derijen te zamen hoorde dan bijna 39,15 hectare 
land. 

Het verslag van de rentmeester, opgenomen in de notulen 
van de commissoriale vergadering van de commandeurs op 24 
november 1830, geeft een iets ander beeld van de opbrengsten. 
Welke de meest accurate is, heb ik niet kunnen vaststellen. 

Die notulen melden: "Dat de verkoop van de hofsteden en 
landerijen onder Kortrijk en Vijfhoeven bij Commessoriale Re
solutie van den 26 October 1829 geschorst, den 20 November 
daaraanvolgende voortgang had gehad, hebbende de hofstede 
en landerijen onder Laagnieuwkoop No. 16 en 18 afgebragt de 
som van ƒ 6650,-. Welke gelde, in de Kapitaal Rekening van 
den jare 1829 zijn verantwoord, terwijl die onder Breukelen no. 
19 en 20 heeft afgebragt ƒ 5050, en die onder Laagnieuwkoop 
No. 15 ƒ 3150 en eindelijk het perceel land onder Breukelen 
no. 17 de som van ƒ 1210. Welke drie laatste posten in de vol
gende Kapitaal Rekening verantwoord zullen worden." 

De hofstede Zuivelhoeve in Vijfhoeven 
Na 120 jaar waren bij de Duitsche Orde de te

leurstellende ervaringen, die hen uit Vijfhoeven de
den vertrekken, vergeten. Men waagde zich aan een 
nieuw, kortstondig, avontuur aldaar. 

Op 28 januari 1950 kocht de orde van de gebroe
ders Jan en Gijsbertus van Eek voor ƒ 23 000,- "de 
boerenhofstede genaamd Zuivelhoef te Kortrijk 
68B onder Kockengen, groot 17.71.17 ha". Een 
deel van het bijbehorende land strekte naar oude ge
woonte nog van de Kortrijkse Dijk tot aan de Por-
tengense Dijk, een deel was minder diep en stuitte 
naar het westen op land van een andere eigenaar. 

In 1950-1951 liet de orde de vervallen veeschuur 
totaal vernieuwen voor de - in verhouding tot de 
koopsom niet geringe - aanneemsom van ƒ 15 865,-. 
Toch was men blijkbaar niet echt tevreden met dit 
nieuwe bezit. Op 16 maart 1961 werden boerderij 
en land voor een bedrag van ƒ 65 000,- verkocht 
aan Dr Niels Elink Schuurman, arts te Deventer. 

Momenteel bezit de Ridderlijke Duitsche Orde 
geen land en boerderijen meer in het voormalige 
Vijfhoeven. 

Uit oude raadsnotulen (14) 

Breukelaars wilden in 1930 naar de radio luisteren 

In 1919 zond H.H.S. à Stéringa Idserda het eerste omroeppro
gramma in Nederland uit. In 1920 - 1923 begonnen ook ande
ren. In 1923 ging de Rijksoverheid werken aan een wettelijke 
regeling van het omroepbestel. In 1924 - 1925 werden de om
roepverenigingen AVRO, NCRV, KRO en VARA opgericht; 
in 1926 volgde de VPRO. De belangstelling voor radio-ont
vangst nam snel toe. Eind 1926 waren er in Nederland circa 
1500 radio-distributie-aansluitingen, per eind 1930 al 175 403. 
Waar geen radiodistributie was, moesten de mensen zelf voor 
een ontvangstinrichting zorgen. 

Op 7 januari 1930 kwamen B&W van Breukelen-Nijenrode 
in vergadering bijeen. Burgemeester was toen Mr. M.P. Tho
massen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, wethouders 

waren J. Molenkamp en J.C. Godefrooij. Aan de orde was on
der meer "een verzoek van H. van Donkelaar om vergunning 
voor het hebben van draden over den openbaren weg" 
(Herenstraat) "voor Radio aansluiting". De burgemeester "licht 
toe dat er enkele ingezetenen zijn die ook reeds draden voor 't 
zelfde doel over de openbare straten of wateren hebben gespan
nen. Deze aangelegenheid wordt in den breede besproken. Be
sloten wordt geen vergunning te geven en daar waar ze reeds 
zijn aangebracht een aanschrijving te doen uitgaan, dat de dra
den opgeruimd moeten worden binnen 8 dagen na dezen". 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
65. Notulenboek vergaderingen van Burgemeester en Wethou
ders, 6 juni 1929 - 17 september 1931.) A.A.M. 
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