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Alles afwegend, menen wij dat in de keus tussen 
handhaven van de Kortrijkse molen op de eigen 
vaste plek of deze verplaatsen naar Leidse Rijn, de 
argumenten voor de eerstgenoemde optie het sterkst 
zijn. Dat geldt nog meer als we er ook een terechte 
portie Breukelse trots bijvoegen. 

Wij vragen het bestuur van de Gemeente Breu-
kelen dus heel indringend de cultuurhistorische en 
monumentale waarde van de Kortrijkse molen voor 
Breukelen nadrukkelijk te onderschrijven en ook 
van zijn kant al het mogelijke te doen om deze 
molen op zijn authentieke plaats binnen onze 
Gemeente te laten staan. 

Naschrift 
Afschriften van de aan het gemeentebestuur van Breukelen 

aangeboden notitie zijn door de HKB, met begeleidende 

brieven, gezonden aan het bestuur van de Stichting De Utrecht
se Molens, aan het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern en 
aan de directie van Hotel Breukelen. 

Naar aanleiding van persberichten over deze notitie liet de 
heer G.J. Pouw uit Naarden nagenoeg gelijkluidende ingezon
den brieven van zijn hand verschijnen in de VAR van 22 juli 
1999, blz. 7 ("Molen niet gebaat bij verplaatsing?") en het 
Utrechts Nieuwsblad, editie Midden Nederland, van 24 juli, 
blz. 17 ("Molen wel gebaat bij verplaatsing"). Wij nemen af
stand van de toonzetting van zijn stukken. Inhoudelijk hebben 
we zijn opmerkingen weerlegd in een ingezonden brief in de 
VAR van 5 augustus 1999, blz. 5. Het Utrechts Nieuwsblad 
publiceerde de op 28 juli van ons ontvangen reactie (bekort) 
op 13 augustus 1999, editie Midden Nederland, blz. 13. We 
betreuren het dat de heer Pouw zich voordeed als een onpar
tijdig commentator en in beide media onvermeld liet dat hij 
bestuurslid is van de Stichting De Utrechtse Molens, in de 
boezem waarvan het door ons aangevochten verplaatsingsplan 
is ontstaan. 

Uit oude raadsnotulen (15) 

Het Gemeenteplantsoen bü de Heicopperbrug, 1924 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Breukelen-
Nijenrode gehouden op 16 juni 1924. Tegenwoordig met den 
Voorzitter (burgemeester Mr. M.P. Thomassen à Thuessink van 
der Hoop van Slochleren), de heeren P.G.B. Verbiest en W. 
Vermeulen, Wethouders, benevens de Secretaris. 

"De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede een in
gekomen schrijve van den heer C.W. Matthes te Breukelen St. 
Pieters dd. 7 Juni 1924, waarbij deze onderhandeling vraagt 
over eventueele aankoop van het Gemeenteplantsoen bij de 
Heicopperbrug. Breedvoerige beschouwingen worden gehou
den, waaruit besloten wordt de heer Matthes het terrein aan te 
bieden voor ƒ 1250,-, met bepaling dat de voorgenomen ver
breeding van de Heerenstraat dan voor diens rekening zal 
komen, of, wanneer daartegen bezwaar mocht bestaan, een som 
van ƒ1000,- zal worden gevraagd. Bepaald zal in elk geval 
verboden worden op het terrein te bouwen. Donderdagavond 
19 Juni te 8 uur zal een samenspreking met den heer Matthes 
gehouden worden." 

(C.W. Matthes was eigenaar van de buitenplaats Queek-
hoven. Hij beoogde door de verwerving van een overtuintje aan 
de andere kant van de Vecht te voorkomen dat het uitzicht van
uit zijn huis zou kunnen worden aangetast.) 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders op 18 juni 
1924. Zelfde samenstelling. 

"De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede van den 
heer A.H. Colenbrander alhier, verzoek te hebben ontvangen 
om een onderhoud over eventueelen verkoop van het gemeente 

plantsoen b/d Heicopperbrug. 
De heer Colenbrander komt ter vergadering. De Voorzitter 

deelt den heer Colenbrander mee dat er nog een tweede 
gegadigde is voor het gemeenteplantsoen te koopen. De heer 
Colenbrander zegt bereid te zijn het gemeenteplantsoen te 
koopen voor ƒ 3,- per M2, mits hem het recht wordt gegeven er 
mee te doen wat hij wil. Wanneer beperkende bepalingen 
worden opgelegd, dan zou Spr. de helft van den genoemden 
prijs willen geven. 

De Voorzitter zegt dat B&W voornemens zijn den Raad 
voortestellen dat er niet gebouwd mag worden, en Spr. is van 
oordeel dat met een bod van ƒ 1,50 per M2 bij den gemeente
raad geen succes is te verwachten. 

Na breedvoerige beschouwingen handhaaft de heer Colen
brander zijn bod, waarna hij de vergadering verlaat." 

(A.H. Colenbrander woonde in het huis ten noorden van het 
plantsoen, thans "Meeuwenhoek" geheten.) 

In de vergadering van de gemeenteraad op 19 juni deden 
B&W mededeling over de onderhandelingen inzake de even
tuele verkoop van het gemeenteplantsoen bij de Heicopperbrug. 
Dit kreeg een vervolg in de raadsvergadering op 7 juli 1924. 
Daarin werd besloten "niet tot verkoop van het gemeenteplant
soen overtegaan" en het voor het publiek open te stellen. 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
63. Notulen van de vergaderingen van het college van burge
meester en wethouders, 16 juni 1924 - 26 juli 1926, en inv. nr. 
11. Raadsnotulen 5 oktober 1921-7 juli 1924.) 

A.A.M. 
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