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Het huis Groenzicht aan de Poeldijk
(nu Marükestraat 26) te Breukelen
Henk J. van Es
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen

Het huis Groenzicht staat al ruim 160 jaar aan de
Kerkgracht met zijn voorgevel naar het water gekeerd. Tot omstreeks 1950 was het alleen over een
smalle houten draaibrug van de Poeldijk (nu
Stationsweg) af bereikbaar (zie Afbeelding 1). Deze
particuliere brug werd afgebroken toen de Gemeente Breukelen in het verlengde van de Engel de Ruyterstraat een ophaalbrug had laten leggen. De toegang naar Groenzicht kwam toen aan de zijkant van
het huis, waar de verbindingsweg naar de Marijkestraat was gekomen.
De smeedijzeren ophaalbrug was in 1891 bij de
Koninklijke Nederlandse Grofsmederij te Leiden
vervaardigd en bij de aanleg van het Merwedekanaal ter hoogte van Nieuwersluis in de Westkanaaldijk over de Angstel gelegd. Na zestig jaar
was deze brug aan vervanging toe, maar nog goed
genoeg voor het lokale verkeer tussen de wijken De
Eendracht en De Poel in Breukelen. De ophaalbrug
is, evenals de nabijgelegen sluis en de sluiswachterswoning, bij het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) in 1991 door de provincie Utrecht op de
lijst van potentiële jongere monumenten geplaatst
en bij het Monumenten Selectie Project in 1998

voorgedragen als rijksmonument. De gemeenteraad
van Breukelen heeft op 29 juni 1999 een positief
advies aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gegeven om deze en enkele
andere objecten' te Breukelen op te nemen in het
rijksregister van beschermde monumenten.
Ook het huis Groenzicht (Marijkestraat 26) is in
1991 op de MIP-lijst geplaatst. Een deskundige van
de Provincie Utrecht omschreef het als een "door
tuin omgeven pand van 1,5 bouwlaag onder afgewolfd zadeldak met een symmetrische drie-assige
ingezwenkte lijstgevel en een entree in de middenas; gevels van handgevormde baksteen met sierankers, kroonlijst en gepleisterde plint; T-vensters
met luiken; dak met blauwe Hollandse pannen, een
lijstgoot en houten bakgoten". De deskundige noemde de omgeving met grote beuken en ook de hoofdvorm "zeer gaaf'. De detaillering kreeg de waardering "gaaf. Het huis (categorie 2), de beuken en
de ophaalbrug (categorie 1) vormen samen een voor
Breukelen markant punt aan de Kerkgracht.
Het college van B&W was in 1998 niet zo onder
de indruk van de historische en landschappelijke
waarde van dit pand, dat sinds 1967 eigendom van

Afb. 1. De huizen
Groenzicht en Bohème aan de Poeldijk
(nu Stationsweg) te
Breukelen omstreeks
1910 (in 1914 kreeg
Bohème een eigen
brug). Oude prentbriefKaart.
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de gemeente is, want het zei bij herhaling het te
willen slopen. Op het vrijkomende terrein zou dan
sociale woningbouw moeten komen ter vervanging
van de af te breken woningen in de Kloosterhof. De
monumentenwerkgroep van de Historische Kring
Breukeien heeft in bezwaarschriften tegen het Centrumplan het college gevraagd de sociale woningbouw binnen dat plan te realiseren in plaats van op
de locatie Marijkestraat 26. 2 Ook de in 1998 door
de gemeenteraad ingestelde Monumentencommissie wilde het karakteristieke pand voor ons dorp behouden en schreef daarover een brief aan de gemeenteraad van Breukelen. In de raadsvergadering
van 27 april 1999 zegde wethouder M.J.M. Streng
toe, dat die brief in de gemeenteraadsvergadering
van 25 mei 1999 besproken zou worden. B&W
zouden dan met een notitie komen, omdat bij dit
pand niet alleen historische belangen gemoeid zijn,
maar ook belangen op het gebied van financiën en
volkshuisvesting. De Historische Kring Breukelen
was hierover zo verontrust, dat zij op 10 mei 1999
aan de leden van de gemeenteraad schreef:
Burgemeester en wethouders zouden de sloop van het gebouw gemakkelijk kunnen verhinderen, want het is al sinds
1967 eigendom van de Gemeente Breukelen. Kennelijk zijn zij
niet overtuigd van de cultuurhistorische waarde, want die moet
nu worden afgewogen tegen het financiële belang en het belang
van de volkshuisvesting. Dit zijn echter geen vergelijkbare
grootheden. De financiën kunnen immers op een andere wijze
worden verkregen, bij voorbeeld door de verkoop van het pand.
De gewenste bejaarden woningen kunnen voor het merendeel
ook op de hoek van Marijkestraat en Domineeslaantje worden
gebouwd. De cultuurhistorische waarde van het huis is echter
onvervangbaar en is na het slopen voor altijd verloren gegaan.
Een rechtgeaarde Breukelaar zal dat toch niet willen laten gebeuren ?

Behalve de Historische Kring en de Monumentencommissie maakten ook de Woningbouwvereniging Breukelen en enkele privé-personen hun bezwaren tegen de afbraak van dit MIP-pand kenbaar.
Hun inspanningen leidden tot een voorlopig positief
resultaat, want in de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 18 mei 1999 kozen
de commissieleden voor behoud van het pand. Bij
de bespreking van de door de wethouder beloofde
notitie bleek, dat de meeste commissieleden het
pand wilden verkopen onder restauratievoorwaarden, zoals met de pakhuizen aan de Brouwerij is gebeurd. De wethouder heeft toegezegd zijn notitie
nader uit te werken, waarna te zijner tijd het college
van B&W met een verkoopvoorstel naar de Gemeenteraad zal komen. We hopen dat de afbraakplannen nu definitief van de baan zijn.

Gebouwd in 1837
Laten we de geschiedenis van het huis eens wat
nader bezien, want behalve een fraaie vormgeving
heeft het huis ook een boeiend verleden. In 1832
stond het er nog niet, want op de kadasterkaart lag
daar alleen een weiland van 2 ha 25 a 60 ca. De
eigenaar van die grond was Jan van der Veen, caféhouder in de Achterstraat te Breukelen.3 Omstreeks
1836 verkocht hij het terrein aan de Amsterdamse
juwelier Barend Jan de Groot, die er in 1837 een
huis liet bouwen.4 De Groot verhuurde het perceel
waarschijnlijk als tuinderij, want in het oudste bevolkingsregister van Breukelen-Nijenrode uit 1849
stond de 45-jarige hovenier Cornelis van Zeijst als
bewoner vermeld van dit huis Wijk B nr. 353. Hij
was weduwnaar van Maria Geerlings en overleed
op 14 juni 1854 in de leeftijd van ruim 49 jaar,
waarna zijn kinderen uit Breukelen wegtrokken.

Willem en Evert Schuurman
De nieuwe huurder van de tuinderij was de 60jarige tuinman Willem Schuurman uit BreukelenSt. Pieters. Op 24 oktober 1854 betrok hij met zijn
vrouw en zeven kinderen de woning aan de Kerkgracht en was daar bijna twaalf jaar lang "warmoesier" of groentenkweker.5 Op 5 juli 1866 overleed
Willem, twee weken na zijn vrouw Stijntje Magarijn die op 19 juni 1866 op de leeftijd van 64 jaar
was overleden. In 1866 heerste er cholera in Breukelen, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat Willem
en zijn vrouw aan deze ziekte zijn bezweken. In
Breukelen-Nijenrode werden dat jaar tussen 11 juni
en 16 september 44 personen door de ziekte aangetast, waarvan er 23 stierven.6
Tot de slachtoffers behoorden ook vier leden van de familie
Gerwig, die toen op de werf van de familie Van Stam aan de
Dannestraat woonde.7 De grootouders Gerwig, die van 1852 tot
1860 in Breukelen hadden gewoond en toen naar Ede waren
verhuisd, kwamen tijdens de cholera-epidemie naar BreukelenNijenrode om hun kleindochter Helena Petronella Gerwig, het
kind van timmerman Nicolaas Engelbert Gerwig, te verplegen.
Toen het meisje op 19 juli 1866 overleden was, ging grootmoeder Johanna haar eigen dochter Helena Petronella verzorgen,
die met de Breukelse timmerman Jan Stokvis was getrouwd en
ook in de Koekenbuurt woonde. Op 31 juli bezweek ook deze
Helena Petronella aan de gevreesde ziekte. Grootmoeder
Johanna was besmet en overleed twee dagen na haar dochter.
Haar man Dirk Nicolaas kreeg ook cholera en stierf op 7
augustus.8

De nog bij zijn ouders wonende 30-jarige Evert
Schuurman werd in 1866 hoofdbewoner en huurder
van het huis Groenzicht. Hij trouwde datzelfde jaar
nog met de acht jaar jongere Lena Overman uit
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Afb. 2. De Stationsweg te Breukelen
met wandelaars ter
hoogte van de draalbrug van Groenzicht.
(Foto Jac. Schippers
Jr., omstreeks 1900.)

Ouderkerk aan de Amstel. Evert was rietdekker,
maar heeft waarschijnlijk ook de tuinderij van zijn
vader voortgezet. Op 20 januari 1875 verhuisde
Evert met zijn gezin naar Amsterdam, waarna huis
en grond voor een jaar gehuurd werden door de 40jarige in Breukelen geboren kuiper Johannis Antonius Rijnders.9
Hendrik Frederik Zelders
Eigenaar Barend Jan de Groot had in 1874 de
tuinderij verkocht aan zijn stadgenoot Hendrik Frederik Zelders, die zonder beroep op de Herengracht
woonde.10 Twee jaar later verkocht Zelders de tuinderij aan Jacob Gerwig, bloemist te Utrecht, die er
een groenten- en bloemenkwekerij begon.11
Jacob Gerwig
Jacob Gerwig trouwde op 25 februari 1876 met
Engeltje van Stam uit Breukelen-Nijenrode en betrok met haar op 1 maart 1876 de tuinderswoning
aan de Poeldijk. Engeltje was Jacobs tweede vrouw,
want vier jaar eerder, op 14 augustus 1872, was te
Breukelen-Nijenrode zijn eerste huwelijk voltrokken met de twee jaar oudere zuster Helena Wilhelmina van Stam. Zij woonden in Utrecht, waar
Helena kinderloos overleed. Engeltje kreeg wel
kinderen en beviel op 20 november 1876 van een
dochter Johanna. Het kind was genoemd naar Jacobs
moeder, die in 1866 te Breukelen-Nijenrode aan de
cholera was overleden.

De relatie tussen de families Gerwig en Van Stam dateerde
al uit de tijd dat ze buren waren en onder hetzelfde dak woonden. De vader van Nicolaas Engelbert en Jacob Gerwig was opzichter geweest bij de Rhijnspoorweg en had acht jaar in Breukelen gewoond. In juli 1852 was hij als pikeur (= opzichter) uit
Oudewater naar Breukelen gekomen, waar hij met vrouw en
acht kinderen op het adres Broekdijk, wijk B nr. 294 ging
wonen. In 1855 verhuisde hij naar de westzijde van de Nieuwstraat (wijk A, nr. 62) en tenslotte naar Dannestraat 134a. Dat
was het zuidelijke deel van huis nr. 134 waarin de familie Van
Stam woonde. Toen het gezin op 28 februari 1860 naar Ede
was vertrokken, ging timmerman Nicolaas Engelbert Gerwig in
het huis van zijn ouders wonen, dat toen het adres Dannestraat
141 kreeg.12

Op 19 juli 1878 werd op Groenzicht een zoon
geboren, die naar Jacobs vader werd genoemd. De
jonge Dirk Nicolaas is niet oud geworden, want op
15 maart 1887 werd er opnieuw een Dirk Nicolaas
Gerwig geboren, die eveneens jong overleed. Er
kwamen nog drie dochters: Neeltje op 11 december
1879, Petronella op 21 februari 1882 en Helena
Wilhelmina op 21 mei 1885. De vier dochters van
Jacob en Engeltje bereikten wel de volwassen leeftijd. Intussen had moeder Engeltje van juni 1881 tot
haar overlijden op 17 december 1882 een bejaarde
tante verzorgd. Het was een tot dan in Utrecht
wonende zuster van Jacobs vader, Maria Clazina
Gerwig, die in 1809 te Linschoten geboren was.
In 1881 liet Jacob achter zijn huis een schuur
bouwen en ten oosten ervan een houten huis, dat de
naam Bohème kreeg. 13 De naam werd door de
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Breukelaars uitgesproken als Bohemen, maar dat is
onjuist, want het is niet genoemd naar de landstreek
in Tsjechië. Bohème betekent "de wereld van jonge
kunstenaars (bohémiens) die van de hand in de tand
leven". De naam is aan het huisje gegeven door de
kunstschilders Nicolaas Bastert en George Poggenbeek, die het van 1881 tot 1887 van Jacob Gerwig
huurden.1* Daarna woonde Neeltje Barneveld, de
moeder van Jacobs vrouw Engeltje van Stam, zes
jaar in het huis.
De vader van Engeltje, de in 1826 te Breukelen
geboren fruit- en teenhandelaar Dirk van Stam,
woonde, evenals zijn zeventien jaar jongere broer
en zakenpartner Willem van Stam, op het ouderlijk
erf in de Dannestraat. Dirk was van 1869 tot 1886
een gewaardeerd wethouder in Breukelen-Nijenrode. Op een zomeravond in juli 1886 ontstond er
tussen Dirk en zijn broer Willem een heftige woordenwisseling, waarna Dirk in de daaropvolgende
nacht overleed. 15 Zijn weduwe wilde niet op de
plaats van het onheil blijven wonen. Ze verkocht
haar bezit in de Dannestraat aan haar zwager Willem van Stam en betrok met haar dochter Pietje het
huis Bohème aan de Poeldijk, waar ze tot 1893
woonde.
In 1889 moest Jacob Gerwig een groot deel van
zijn land aan Waterstaat afstaan voor de aanleg van
het Merwedekanaal, de sluiswachterswoningen en
het verbindingswater tussen Kerkvaart en Heycop.16
In het Bevolkingsregister van 1890 kreeg de tuinderswoning het adres Poeldijk 75, het huis Bohème
het adres Poeldijk 74. Moeder Neeltje Barneveld
verhuisde in 1893 naar haar kinderen op Groenzicht, waar ze tot 1913 de houten draaibrug over de
Kerkgracht bediende. Bohème werd tot 1896 verhuurd aan de brigadier van de rijksveldwacht J.M.
Bergman, daarna tot 1900 aan de in Sliedrecht geboren onderbaas Joost Lansen
Van 1 april 1899 af verhuurden Jacob en Engeltje Gerwig een kamer van Groenzicht aan mejuffrouw F.D. van Dränen, het hoofd van de Christelijke Naaischool. In 1906 verhuisde die naar een
woning aan het Korenpad, nu Willink van Collen straat 7.17 Jacob Gerwig, die astmapatiënt was,
overleed plotseling op 14 september 1901 in de
leeftijd van 58 jaar. Zijn vrouw had geen inkomen
en verhuurde daarom nog een kamer aan pensiongasten, onder andere aan de gemeentesecretaris Eke
van der Zee en daarna aan veearts D.M. Hoogland.
De weduwe Gerwig verkocht in 1902 haar huis
Poeldijk 75 aan haar broer Ruth Johannes van
Stam, die veehouder en melkslijter in Breukelen

was.18 Een jaar later verkocht Ruth het aan Gerrit
Buys, een koopman in granen uit de Achterstraat
(nu Kerkbrink 18), die al eigenaar van de boomgaard was.19 Het huis Bohème (Poeldijk 74) verkocht Engeltje omstreeks 1903 aan de postbode
Dirk Johannes de Jager, de enige zoon van Dirk de
Jager uit de Dannestraat.20

De bruiloft van Petronella Gerwig
Engeltje Gerwig-van Stam bleef met haar vier
dochters en haar moeder op Groenzicht wonen. De
dochters vertrokken in de loop der jaren naar
Utrecht; als laatste vertrok de toen 25-jarige Petronella op 31 augustus 1907. Dat was een dag na haar
huwelijk met de 31-jarige Lodewijk Willem Hendrik Belser, een ambtenaar bij het Staatsspoor te
Utrecht. Als getuigen waren daarbij aanwezig de
ooms van de bruid, Comelis en Ruth van Stam uit
Breukelen-Nijenrode en Egbert van den Broek,
drogist te Utrecht. De later beroemde Jean Louis
Pisuisse en de later beruchte Max Blokzijl hebben
deze bruiloft nog als muzikanten opgevrolijkt.21
Vermomd als Italiaanse straatmuzikanten waren ze
een week langs de Veluwezoom getrokken. Daarna
reisden ze per trein van Zutphen terug naar Amsterdam. In Breukelen waren ze echter uitgestapt om
een bezoek te brengen aan Kees de Tippelaar. Over
hun reiservaringen schreven ze in het Algemeen
Handelsblad en die stukjes vielen zo in de smaak,
dat ze in boekvorm werden uitgegeven. 22 In dat
boek, "Avonturen als straatmuzikant", staat de volgende passage:
Maar ten slotte ging de trein toch heusch nog weg en
boemelden we voort van Utrecht naar Amsterdam. Juist dat
geboemel bracht ons op 't idee, dat we toch eigenlijk nog wel
een bezoek konden gaan brengen aan dien anderen "wereldzwerver" wiens gastvrijheid wij, zij het ook in andere qualiteit,
zoo vaak hadden mogen genieten: Kees de Wit op "Slangenvecht". Doch 't geluk diende ons niet. Na in Breukelen uitgestapt te zijn en een korte wandeling gemaakt te hebben langs de
lieflijke Vecht, vonden we Kees niet thuis en zijn juffrouw
ziek, zoodat er niet eens muziek mocht worden gemaakt op 't
erf. Jammer, zeiden we, en kuierden terug, besloten in het
"State wapen" op een geschikten trein te wachten en dan weer
verder naar 't goede Amsterdam te gaan.
Maar neen. Er was daar op een buitenhuisje, terzijde van
den weg naar 't station aan de overzijde van een vaart, op een
buitenhuisje met den landelijken naam van "Groenzicht", een
bruiloft. Dat wil zeggen, een bruiloft waar ze nog niet aan 't
eten en toasten toe waren, maar waar ze zaten te wachten, op 't
oogenblik van uit te rijden naar de kerk. Dat lijken me altijd
wel moeilijke uren voor bruiloftsgasten. Moeder pleegt dan
doorgaans een preludium te huilen en vader zegt, dat ze toch op
moet houden met die malligheid, en de bruid, tussen lachen en
huilen in, weet niet goed, hoe ze tegen 'r bruidegom zal zijn,
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Afb. 3. Gezicht
vanaf de kerktoren
op de Poeldijk met
de huizen Bohème
en Groenzicht, het
Merwedekanaal,
de sluizen, het station en een stoomtrein in de richting
Amsterdam. (Foto
Jac. Schippers Jr.,
omstreeks 1910.)

die dan toch wel weer heel wat anders is dan galant. En de
oudere mannelijke familieleden zijn al aan de port en de sigaren, waar de dames nog niet aan durven - aan de port bedoel ik;
trouwens aan de sigaren ook niet; enfin, de lezers begrijpen me
wel, hoop ik ... En de meisjes in 't gezelschap willen niet gaan
zitten, bang voor 't kreuken van japonnen. En de jongens zijn
lastig, omdat ze niet mogen weten waar 't lekkers staat.
In zoo'n situatie zijn een joviale oom en twee muzikanten
'n uitkomst. In dit geval waren èn de joviale oom - daar zag ik
den man tenminste voor aan - èn de muzikanten, - twee Italiaansche nog wel - ter plaatse. De oom wenkte ons en een neefje
assisteerde hem door "heè!" te roepen. Dadelijk kwamen we
't bruggetje over en hoedezwaaiden onzen groet. - "We wouen
wat muziek, En wat moet dat kosten." - "Nous ne comprenons
pas l'hollandais, monsieur." - "Oh, je ... Wacht maar 's eventjes." En er werd een andere oom of een neef - we wisten
natuurlijk van de verhoudingen in de familie niets af; een van
de ooms kan ook best de vader van de bruid zijn geweest geroepen, die Fransch sprak. - "Vraag eerst maar 'ns wat ze
hebben moeten".
De vraag werd gesteld en ik antwoordde met een wedervraag: "Voor hoelang?" Ja, dat wisten ze zelf niet. - "Geef ons
een gulden", opperde ik. - "Nee, waarachtig niet", zei de eerste
oom, die een gekleede jas en een witte das droeg, "gelukkig dat
ik 't eerst heb laten vragen". - "Ze doen 't wel voor minder
ook," meende de ander, in een zwarte colbert, als ik me nog

wel herinner. - "Un demi-florin, alors, monsieur". - "Zie je wel,
nou doet ie 't al voor vijftig centen". - "Vooruit dan maar".
En we speelden, speelden voor de bruiloftsgasten en voor
een heel rijtje oude en jonge Breukelaars, die aan de overzij
van 't vaartje in 't gras kwamen zitten. We speelden met enthousiasme en zongen bruid en bruidegom onze meest Italiaansche liederen toe, ofschoon het eigenlijk niet te pas kwam,
mensen in die positie zooveel kwaad van de liefde te vertellen:
"De liefde is als de zee, schoon, maar verraderlijk" of "O
vrouw, zonder geweten en zonder hart, wee hem die u zoekt,
maar u niet vindt"....
Gelukkig verstonden de lui 't niet. - "Moeten die mannen
niet gaan zitten?" vroeg de moeder van-de-bruid, die in een
weeke stemming was. - "Mensch, hoe wil je nou, dat die menschen gaan zitten? Dat kanne ze ommers niet. Kijk ze daar nou
op d'r eigen muziek staan te danse. Denk je dat die er rustig bij
kunne zitte. Dat zit die menschen in d'r bloed, Italiane. Da's 'n
heel ander slag, dan wij, Hollanders. Wij luisteren alleen naar
de muziek, maar zij worden er compleet gek van".
We werden vriendelijk onthaald en dronken, ongedekten
hoofde en met diepe buigingen het bruidspaar toe, dat hand in
hand voor 't raam te luisteren zat. Maar de oom in de gekleede
jas vond de stemming onder de menschen nog altijd niet vroolijk genoeg, wou ze wel aan 't dansen hebben, wipte op 'n bank
de wijs van de "Macchichne" mee. Daar wouen de anderen
echter niet aan. Muziek, goed, maar geen uitbundigheid .... De
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koetsen waren er nog niet .... En hèt moest toch nog gebeuren,
niet waar? ....
Wel heel aardig was 't, dat we, toen we klaar met spelen
waren, in plaats van de twee kwartjes, waarvoor we hadden
geaccordeerd, toch nog een heele gulden kregen. Dankbaar
buigend en "Italiaansche" zegenbeden voor het jonge paar opzendend - waar de mensen wel veel aan gehad zullen hebben verlieten we de plaats. Net waren we weg, toen reden de
koetsen voor.
Breukelen is een van die kleine plaatsen, waar je in een onbedacht oogenblik afstapt, denkende, dat je er ook wel weer
eens weg zult komen. De locomotief, die je er brengt, trekt
zoo'n goedmoedig-gerust-stellend snuit van: "al mijne kameraden stoppen hier ook" (zie Afbeelding 3). Maar 't is vuig verraad. Want als je eenmaal in Breukelen bent, dan rijden er verder alle treinen met treiterend geratel voorbij en ik zweer, dat ik
locomotieven heb zien omkijken met zoo'n gemeene tronie
van: "we laten je lekker staan". Wij wandelden dus genoegelijk
in 't zonnetje langs 't kanaal naar Nieuwersluis, wat 'n veel
eerlijker station is. Daar moesten we weliswaar nog een klein
uur wachten, maar er hield ten minste toch ook nog eens 'n
trein stil, die ons in den voorgeschreven tijd naar Amsterdam
W.P. voerde.23

Na de bruiloft van haar dochter woonde Engeltje
op Groenzicht, tot ze op 10 augustus 1913 in de
leeftijd van 60 jaar overleed. Haar moeder, Neeltje

Barneveld, verhuisde toen naar de boerderij van
haar zoon Ruth van Stam, Broekdijk 44 te Breukelen-Nijenrode, waar ze op 6 februari 1915 overleed
in de leeftijd van ruim 90 jaar.
1914- heden

Van 1914 tot 1917 was Groenzicht nog eigendom van Gerrit Buys en werd het bewoond door de
familie J.G. Löcke. Dirk Johannes de Jager wilde
voor de toegang tot Bohème niet langer afhankelijk
zijn van zijn buren en liet in 1914 door zijn neef, de
timmerman Jacobus de Jager uit Nieuwersluis, een
eigen draaibrug vervaardigen. Dirk Johannes overleed in 1920; zijn weduwe bleef met pensiongasten
op Bohème wonen tot ze in 1935 naar Tuindorp in
Maartensdijk verhuisde. Het huis Bohème verkocht
ze aan Hendrik van den Broek.24 Omstreeks 1985
werd het huis eigendom van Dick Brouwer, die het
liet afbreken en vervangen door een stenen woning
met de naam Bohème.
Groenzicht kwam in 1940 in het bezit van de
pluimveehouder en melkhandelaar Teunis van der
Waay en zijn vrouw.25 Zij lieten het huis gedeelte-

.

;;*|

m;;:;

"«%„i

i

Afb. 4. Het huis Marijkestraat 26 in 1999 (foto T.M.A. Simonis, in Foto-archief Historische Kring Breukelen).

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 3, 1999

141
lijk vernieuwen, waarna het kadasternummer 1488
werd (huis schuur tuin 85 a 99 ca). In 1958 werd de
kadastrale aanduiding Sectie Bnr. 1841 (huis tuin
schuren 74 a 19 ca), want Van der Waay had een
gedeelte (Sectie B nr. 1840 erf 11 a 80 ca) aan de
Gemeente Breukelen verkocht. Waarschijnlijk was
dit voor de aanleg van de weg tussen de ophaalbrug
en de Marijkestraat. In 1967 werd Groenzicht onteigend voor de aan het Domineeslaantje te bouwen
Vijverhofschool voor speciaal onderwijs. Na het
vertrek van de familie Van der Waay werd in het
huis Groenzicht het Bureau Gemeentewerken gevestigd, dat omstreeks 1976 naar het pand van de
voormalige Boerenleenbank, Markt 15 verhuisde.
Groenzicht, dat inmiddels het adres Marijkestraat
26 had gekregen, werd door de Gemeente Breukelen als woonhuis verhuurd aan de heer J.C. van
Rhee, die met zijn gezin het zomerhuis van boerderij De Poel, Joris Dircksenstraat 20 moest verlaten,
omdat daar de muziekschool in gevestigd werd. Nu
in 1999 woont de familie Van Rhee nog op dit
adres.
We hopen dat het huis Groenzicht (zie Afbeelding 4) voor ons dorp behouden kan blijven. Het in
1837 gestichte "warmoesiershuis" verdient het om
als gemeentelijk monument te blijven voortbestaan.
Noten
1 Dat zijn onder andere de voormalige boerderij Korte Kerkweg 1, de boerderijen Straatweg 27 en 179 (respectievelijk
van H. Brockmeier en B. Molenkamp), de kerken Straatweg 37 en 146 (de gereformeerde en de rooms-katholieke)
en het huis Guarda (Straatweg 43).
2 Bezwaarschriften d.d. 19.9.1998 en 11.11.1998. In het laatste staat onder punt d: "Als door het afbreken van de
Kloosterhof sociale huurwoningen verloren gaan (zie BROrapport blz. 19), dan zal dit verlies in het centrumproject
moeten worden gecompenseerd. Als een compensatie elders nodig wordt geacht, dan moet dat niet op het aan de
Kerkgracht grenzende deel van de locatie Marijkestraat 26
gebeuren. Het daar gelegen MTP-pand is een van de oudste
huizen aan de Stationsweg en ligt zeer fraai naast de MIPbrug over de Kerkgracht. De brug zal evenals het nabijgelegen sluiswachtershuis worden voorgedragen als rijksmonument. Deze voor ons dorp zeer karakteristieke locatie mag
niet verstoord worden door moderne bejaardenwoningen.
Daarvoor is nog wel een plaats te vinden op het achter- of
naastliggende terrein van het perceel Marijkestraat 26".
3 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te
Breukelen), art. 127 t.n.v. Jan van der Veen, tapper te Breukelen-Nijenrode: Sectie B nr. 206 (weiland groot 1 bunder
15 roeden 90 el) en nr. 207 (weiland 1.09.70). Jan van der
Veen had op 29 oktober 1816 de tapperij Achterstraat 49
(nu Kerkbrink 12 ?) van schipper Adrianus Koster overgenomen [Notarieel Archief (in Het Utrechts Archief), inv.
nr. 552, akte nr. 75].

4 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 191 t.n.v. Barend Jan de Groot, juwelier te Amsterdam: Sectie B nr. 206
en nr. 207. In d.j. 1838 werd nr. 207 gesplitst in nr. 499
(bouwland 1.07.00) en nr. 500 (huis erf, 2 roeden 70 el).
5 Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1849 - 1860 vermeldt op het adres Poeldijk wijk B nr. 353: Cornelis van
Zeijst, geb. Utrecht 1804, weduwnaar, R.C., hovenier,
overl. Breukelen-Nijenrode 14.6.1854. De volgende bewoner, Willem Schuurman, geb. Zeijst 1794, tuinman te
Breukelen-St. Pieters, werd op 24.10.1854 met vrouw en
kinderen in het bevolkingsregister ingeschreven. In het
Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1860 - 1874, had
het warmoesiershuis de aanduiding Straatweg wijk B nr.
112 gekregen. Als gezinshoofd stond ingeschreven: Willem
Schuurman, geb. Zeijst 27.5.1794, N.H., warmoesier, overl.
Breukelen-Nijenrode 5.7.1866, gehuwd met Stijntje Magarijn, geb. Huizen 15.5.1802, overl. Breukelen-Nijenrode
19.6.1866. Vier van hun kinderen waren uit Breukelen vertrokken, maar hun zoon Evert (geb. Huizen 20.3.1836,
N.H., rietdekker) bleef in het huis wonen en trouwde in
1866 met Lena Hendrika Overman, geb. Ouderkerk aan de
Amstel 25.3.1844.
6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr.
165 en 166, ingekomen en uitgaande stukken in 1866,
briefnummers 249, 293, 297 e.v. Nummer 249 is een rapport van 15 mei 1866 voor het provinciebestuur over de in
Breukelen getroffen voorzorgsmaatregelen. Op 11 juni
1866 berichtte de burgemeester over het eerste choleraslachtoffer, op 12 juni over de twee volgende. De choleraepidemie te Breukelen duurde tot half september. Volgens
de wekelijkse opgaven van de burgemeester aan de Commissaris des Konings in de provincie Utrecht steeg het aantal zieken in die periode tot 44 en liep het dodental op tot
23 (briefnummers 360, 378, 400, 413, 432, 443 en 484).
Over de cholera-epidemie in Breukelen is uitvoerig geschreven in de vorige aflevering van dit tijdschrift: A.
Schuurman, 1999. Breukelen-Nijenrode 1865-1900: vooruitgang in tegenstellingen (2). Tijdschrift Historische Kring
Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 49 - 58, in het bijzonder
blz. 54 - 58. De op blz. 54 en 55 genoemde voor cholera
bevreesde vrouw is waarschijnlijk de 64-jarige Stijntje
Schuurman-Magarijn. De auteur citeerde uit zijn bron: "De
vrouw woonde achter de begraafplaats op eene boerderij,
waar in vroegere epidemieën ook cholera was voorgekomen". Dat zou kunnen betekenen, dat Cornelis van Zeijst
op 14 juni 1854 eveneens aan cholera was gestorven. Dat
lijkt echter niet waarschijnlijk, want het eerste slachtoffer
in dat jaar, Jan van Leersum, overleed pas op 24 oktober
(inv. nr. 142, briefnummer C7).
7 Zie H.J. van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en
Danne te Breukelen. 6. De tuinderij van Langezaal, later de
werf van Van Stam. Tijdschrift Historische Kring, jaargang
9, nr. 4, blz. 193 - 206, in het bijzonder blz. 195 bovenaan.
8 Helena Petronella Gerwig was 15 maanden oud, toen ze op
19.7.1866 op het adres Dannestraat 141 overleed. Haar
tante Helena Petronella Gerwig, geb. Oudewater 1838,
echtgenote van de timmerman Jan Adriaan Stokvis, Dannestraat 142b, was 28 jaar oud toen ze op 31.7.1866 stierf.
Haar moeder Johanna van der Rhee bezweek aan de ziekte
op 2.8.1866 in het huis van haar zoon, Dannestraat 141. Ze
was 55 jaar oud, evenals haar echtgenoot Dirk Nicolaas
Gerwig die vijf dagen later aan de ziekte overleed. Tot mijn
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verrassing schreef de heer A. Schuurman in de vorige aflevering van ons tijdschrift, zij het met enige afwijkingen, op
blz. 55 kolom 1 en 2 over deze tragedie. Hij noemde als
besmettingsbronnen de pomp op de werf van Van Stam en
het nabij gelegen gemeenschappelijke privaat. De woonplaats van de grootouders was in 1866 niet Veenendaal
maar Ede (zie de doorhalingen in de overlijdensakten).
9 In het Bevolkingsregister 1874 - 1884 heeft het huis de aanduiding Breukelerwaard wijk B nr. 131. Evert Schuurman
vertrok op 20.1.1875 met vrouw en drie kinderen naar Amsterdam. De nieuwe huurder van het huis was Johannis Antonius Rijnders, geb. Breukelen-Nijenrode 17.10.1837, die
er een jaar met zijn vrouw en dochter zou blijven wonen.
10 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 601, t.n.v.
Hendrik Frederik Zelders, zonder beroep, te Amsterdam,
regel 1 - 3, Sectie B nr. 206, nr. 499 en nr. 500.
11 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 634, t.n.v.
Jacob Gerwig, bloemist te Utrecht, regel 1 - 3. Het bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1874 - 1884 vermeldt
als hoofdbewoner: Jacob Gerwig, geboren Oosterbeek
26.10.1842, overleden Breukelen-Nijenrode 14.9.1901,
N.H., warmoesier, gehuwd met Engeltje van Stam, geboren
Breukelen-Nijenrode 30.1.1853, overleden aldaar 10.8.
1913. Zij gingen op 1 maart 1876 op het adres Breukelerwaard 135 wonen. In 1885 werd dit adres veranderd in
Poeldijk 75. Volgens het trouwboek van de Burgerlijke
Standvan Breukelen-Nijenrode, akte nr. 15 d.d. 14.8.1872,
was Jacob Gerwig, bloemist, oud 29 jaar, geboren te Renkum en wonend te Utrecht, die dag getrouwd met Helena
Wilhelmina van Stam, zonder beroep, oud 21 jaar, dochter
van Dirk van Stam, koopman en Neeltje Barneveld, wonend te Breukelen-Nijenrode. De ouders van de bruidegom
waren beiden overleden, maar als getuige was aanwezig
zijn negen jaar oudere broer Nicolaas Engelbert Gerwig,
timmerman te Breukelen-Nijenrode.
12 Uit de huwelijksakte van Nicolaas Engelbert Gerwig, die
op 4.11.1857 te Breukelen-Nijenrode trouwde met Kuinera
Hoogendoorn, bleek dat hij een zoon was van Dirk Nicolaas Gerwig, opzichter van den Rhijnspoorweg en van Johanna van de Ree. Dirk Nicolaas Gerwig (geb. Linschoten
1811, overl. Breukelen-Nijenrode 6.8.1866, zoon van Nicolaas Gerwig en Engelina Beijer te Linschoten) was omstreeks 1832 te Oudewater getrouwd met Johanna van der
Ree (geb. Oudewater 1811, overl. Breukelen-Nijenrode
2.8.1866, dochter van Pieter van der Rhee en Helena Westerhout te Oudewater). Ze woonden lange tijd in Oudewater, onderbroken door enkele jaren in Oosterbeek en Maarssen. Dirk werkte bij de spoorwegen waar hij opzichter was.
Adriaan Prins, wiens grootvader Dirk Willem Gerwig eerst
manufacturier en na 1901 timmerman was in de Dannestraat (nu nr. 7), gaf mij de familieherinneringen ter inzage,
die tante Co Gerwig uit Goes in 1972 had genoteerd. Zij
schreef, dat de stamvader van de familie uit Triberg in het
Scharzwald kwam, waar een Gerwig de grondlegger was
geweest van de spoorverbinding aldaar. Het station, een
standbeeld en een straat in Triberg dragen nu nog zijn
naam. Voor zijn veiligheid zou de stamvader in een der
Duitse oorlogen in een goederentrein naar Nederland zijn
gekomen, daar spoorwegen hebben aangelegd en tenslotte
in de Vechtstreek zijn blijven wonen. Het romantische verhaal van tante Co lijkt me echter op grond van de Breukelse
archiefstukken niet juist. De stamvader zou dan immers
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nog voor 1809 naar Linschoten zijn gekomen, maar toen
waren er nog geen spoorwegen in Duitsland of Nederland.
Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 634 t.n.v.
Jacob Gerwig, bloemist: Sectie B nr. 206 (boomgaard lha
15 a 90 ca), nr. 499 (bouwland 1 ha 7 a) en nr. 500 (huis erf
2 a 70 ca). In d.j. 1883 werd nr. 499 gesplitst in nr. 847
(weiland en boomgaard 64 a 40 ca) en nr. 848 (het huis
Bohème, la 10 ca); nr. 500 werd toen nr. 849 (Groenzicht,
woning schuur bloemisterij 34 a 57 ca). In 1889 verkocht
Gerwig een deel ( 62 a 60 ca) van kadasternummer 206 aan
Rijkswaterstaat; zelf behield hij daarvan kadasternummer
934 (boomgaard 53 a 30 ca). In 1896 werd nr. 934 samengevoegd met een deel van nr. 847 tot nr. 984 (tuin en
boomgaard 66 a 5 ca). In 1902 kreeg Bohème het kadasternummer 1021 (woning schuur bloemisterij 11 a 47 ca),
Groenzicht werd nr. 1022 (huis bloemisterij 33 a 46 ca), het
overige werd nr. 1023 (tuin en boomgaard 61 a 13 ca).
Zie hiervoor: Lia de Jonge, 1990. Nicolaas Bastert Vechtschilder 1854 - 1939. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn,
blz. 26 - 30.
Dirk van Stam, geb. Breukelen-Nijenrode 26.11.1826,
overl. aldaar 1.8.1886. Zie H.J. van Es, 1994, blz. 195 en
196.
Zie noot 13. Ook: H.J. van Es, 1992. Gravers, grondeigenaren en gevolgen van het Merwedekanaal bij Breukelen.
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 3,
blz. 121 - 137, in het bijzonder blz. 127.
H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1).
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1,
blz. 68 - 79, in het bijzonder blz. 68.
Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 817 t.n.v. Ruth
Johannes van Stam, koopman te Westbroek, na d.j. 1901 te
Breukelen-Nijenrode. Ruth van Stam werd boer op Oud Aa
5, vervolgens boer op Straatweg 125, daarna melkhandelaar
in de Dannestraat en tenslotte boer op de laatste boerderij
aan de Broekdijk.
Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 947 t.n.v.
Gerrit Buys, koopman in granen te Breukelen-Nijenrode.
Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 980 t.n.v. Dirk
Johannes de Jager. Zie ook H.J. van Es, 1994. Dirk de Jager, de onvermoeide polsstokdrager. Tijdschrift Historische
Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz.161 - 165.
De cabaretier Jean Louis Pisuisse (geb. Vlissingen
4.9.1880, overl. Amsterdam 26.11.1927) geldt als de pionier van de Nederlandse kleinkunst. Hij was oorspronkelijk
evenals Max Blokzijl journalist voor het Algemeen Handelsblad. Na een tournee in Nederland trokken zij samen
van 1908 tot 1914 als journalist-chansonnier door Europa,
Nederlandsch-Indië, China, Japan en Siberië. Pisuisse werd
in 1927 op het Rembrandtplein met zijn derde vrouw Jenny
Gilliams vermoord door een liefdesrivaal. De journalistchansonnier Max (Marius Hugh Louis Wilhelmus) Blokzijl (geb. Leeuwarden 20.12.1884, overl. 's-Gravenhage
16.3.1946) werd in 1903 verslaggever te Amsterdam en na
1917 correspondent in Berlijn. Tijdens de Duitse bezetting
werd hij in 1941 hoofd van de Afdeling Perswezen van het
departement van Volksvoorlichting en Kunsten en in 1942
leider van het Persgilde. Hij trad op als radiospreker ten
gunste van het Duitse standpunt. Op 9.5.1945 werd hij gearresteerd en op 11.9.1945 door het Bijzonder Gerechtshof
te 's-Gravenhage ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd op
16.3.1946 met de kogel voltrokken.
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22 J. Louis Pisuisse en Max Blokzijl ("Naphtalie de Rosa" en
"Joseph Pardo"), 1907. Avonturen als straatmuzikant (versierd met 23 teekeningen van Louis Raemaaekers en eenige
Schaduwbeelden van Jan Feith). H.J.W. Becht, Amsterdam.
Adriaan Prins, Straatweg 169 te Breukelen, maakte mij opmerkzaam op dit boek en was zo vriendelijk zijn exemplaar
aan mij te lenen.
23 De burgemeester van Loenen, de heer Doude van Troostwijk, had doordat hij grondeigenaar was, bij de aanleg van
de Rijnspoorweg in 1834 bedongen dat alle personentreinen in Nieuwersluis zouden stoppen. De Nederlandse
Spoorwegen hebben dit beding later voor veel geld moeten
afkopen. Om lange wachttijden te vermijden, stapten veel
Breukelaars die naar Amsterdam moesten, in Nieuwersluis

op de trein.
24 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 1541 t.n.v.
Hendrik van den Broek, zonder beroep te Breukelen-Nijenrode. In d.j. 1938 naar art. 1471 r. 4 t.n.v. Hendrik van den
Broek, rijwielhersteller te Ruwiel, later in Breukelen-Nijenrode.
25 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 1647 tn.v.
Teunis van der Waay, pluimveehouder-melkhandelaar:
Sectie B nrs. 1022 (huis en bloemisterij 33 a 46 ca) en 1023
(tuin en boomgaard 61 a 13 ca). Teunis was op 17.4.1897
geboren in Zwammerdam, gehuwd met Helena Cazant,
geboren Loosdrecht 20.12.1898, en had zich op 11.9.1931
op Straatweg nr. 159 gevestigd. In 1940 verhuisde hij naar
Groenzicht, Stationsweg 4.

Correcties op een eerder gepubliceerd artikel
H.J. van Es, 1999. De boerderij-herberg Galgerwaard (2).
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14,
nr. 2, blz. 77 - 85.
Blz. 82, 1ste kolom, regel 5: "huis en werkplaats" moet zijn
"dubbele woning met winkel en werkplaats".
Blz. 82, 1ste kolom, regel 13-14: "Tussen ... gekomen" moet
zijn "In de westelijke woning van Van 't Hoff, Oud Aa 2b,

woonde Jan Hamoen en daarna H. Middelkoop".
Blz. 84, linker kolom, regel 8: "in de Dudok de Witstraat" moet
zijn "in de Van Couwenhovenstraat 24 bij de familie T. van
Ekris".
Dank aan de heren J. van 't Hoffen H. van Walderveen, die mij
attendeerden op deze onnauwkeurigheden.
HJvE

De Vecht
Er ligt een landhuis aan den stroom verlaten
Verbleekt, met donkre luiken, staart het bünd
En laat den stroom, die eenzaam voortglijdt, praten
En luistert niet naar 'tfluistrenvan den wind.
Maar vroeger, toen Hoogmogenden der Staten
Daar in den zomer poosden van 't bewind,
En staat en krijg voor huis en vree vergaten,
En kindren stoeiden over 't melkwit grint,
Toen leefde 't Huis en de bevolkte stroom
Wiegde de schepen, die blankzeilig gleden,
Vredig van gang naar 't schatrijk Amsterdam.
Nu droomt het landhuis daar zijn eeuw'gen droom
Van eindloos heimwee naar die lang geleden
Glorievoile eeuw, die nimmer wederkwam.
Frans Bastiaanse
Frans Bastiaanse (1868 -1947) was leraar Nederlands in Hilversum,
(met dank aan de heer P. Gerritse te Huizen, die ons dit gedicht toezond)
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