
29 

De buurtschap Portengensebrug in de eerste 
helft van de 20ste eeuw 

A. van der Linden (illustraties) en Arie A. Manten (tekst) 
Oud Aa 28, 3621 LC Breukelen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

He t voorafgaande ar t ikel gaat over het aloude Portengen-Nijenrodes-
gerecht. Wij willen daarop aansluiten met een aantal plaatjes van de buurt
schap Portengensebrug. Die twee hadden wel met elkaar te maken, maar 
waren beslist niet hetzelfde. 

De buurtschap Portengensebrug ontstond bij een kruising van land- en 
waterwegen, te weten in de noord-zuidrichting de Portengense Dijk met de 
d a a r n a a s t gelegen wetering en in de oost-westrichting de grensweter ing 
me t naas tge legen dijk tus sen aan de ene kant de gerechtsheer l i jkheid 
Oud Aa en het gebied Portengen-Noordeinde en aan de zuidkant de polder 
Kortrijk en de gerechtsheerlijkheid Portengen-Zuideinde. Deze west-oost
wetering werd omstreeks 1400 verbreed en opgenomen in het tracé van de 
Grote Heycop. Oud Aa werd later deel van het Breukelen-Nijenrodesgerecht, 
Portengen-Noordeinde en Kortrijk behoorden tot het Ruwielsgerecht. 

In he t Portengen-Nijenrodesgerecht stond lange tijd een gemeenschappe
lijk rechthuis voor dat gerecht en het Ruwielsgerecht. Ook dat kan hebben 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nederzetting bij de Portengense Brug. 

He t Portengen-Nijenrodesgerecht bestond uit delen van de veenontgin-
ningen Portengen-Noordeinde en Portengen-Zuideinde en reikte naa r het 
oosten niet verder dan tot aan de Portengense Dijk. 

Het overgrote deel van de buurtschap Portengensebrug ligt ten oosten van 
de Portengense Dijk en maakte dus vóór de Franse Tijd deel uit van de ge
rechtsheerlijkheid Oud Aa, later Breukelen-Nijenrode. 

Afb. 1. De Portengense Brug over de Heycop, met direct ten noordoosten van de brug de 
levensmiddelenwinkel van Jafe th Br inkman, hier gezien vanui t he t wes ten . He t meest 
l inks de winkeldeur en een winkel raam. In he t huis aan de Heycopzijde woonde Brink
man en had ook het polderbestuur van Groot en Klein Oud Aa zijn vaste vergaderplek. Met 
de schui t werden vermoedelijk handelsgoederen voor Brinkman aangevoerd, die met de 
onaangespannen kaasbr ik n a a r zijn opslagplaatsje (zie Afb. 10) werden vervoerd. Prent -
briefkaart uit omstreeks 1925. 
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Afb. 2. Logement Welgelegen bij de Portengense Brug, op een prentbr iefkaar t u i t omstreeks 
1900. De stroschuur, die op Afb. 6 te zien is links (oost) van he t logement, ontbreekt hier nog. 
Links he t hu is van bakker J . Verhoef. 

Afb. 3. He t Logement Welgelegen van J . J . van der Wilt stond aan de zuidzijde van de 
Heycop, oost van he t in Portengen-Zuideinde gelegen deel van de Portengense Dijk, da t op 
deze foto (rechter deel) nog duidelijk een ongeplaveide weg is. De Portengense Brug lag 
niet recht in he t verlengde van de Portengense Dijk, maar wat meer naar he t oosten (direct 
rechts van he t op de foto afgebeelde gebied). Het smalle pad naar l inks is de weg naa r Breu-
kelen. De man me t de fiets is s igarenmaker G.J. Vermeulen ui t Kockengen, b i jgenaamd 
Gert Japchen vanwege zijn grote bewondering voor dominee Japchen, toen NH-predikant te 
Kockengen. Links van de fiets zit op de gevel van Welgelegen, naas t de deur , al een snoep
au tomaat (toverballen). Prentbriefkaart uit dezelfde reeks als Afb. 1. 
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Afb. 4. De Heycop nabij de Portengense Brug op een prentbriefkaart uit omstreeks 1925. 
De nog ongeplaveide Nieuwendijk langs de Heycop was toen de hoofdweg vanuit Breuke-
len r icht ing Portengen en Kockengen. Achter de ophaalbrug is vaag de wipwatermolen 
van Portengen-Zuideinde te zien. De woonbebouwing aan de noordkant van de Heycop 
verkeer t in redelijk goede toestand. Het hoge pand bij de brug is het winkel/woonhuis van 
J . B r i n k m a n . 

Afb. 5. Twee huizen aan de noordkant van de Heycop die ook s taan afgebeeld in Afb. 4, 
iets rechts van het midden. Op deze foto uit vermoedelijk omstreeks 1900 is de onder -
houdstoes tand een stuk slechter; de welstand van de bevolking was toen blijkbaar veel 
ongunst iger dan een kwar t eeuw later. Het linker huis werd, gelet op de klompenhokken, 
vermoedel i jk door drie hu i shoudens bewoond; ook de drie schoors tenen op h e t dak 
(een enkele vooraan en een dubbele achteraan) wijzen daarop. Het rechter pand, met de 
armenwoningen, is hier nog met dakpannen gedekt. Op de voorgrond de Heycop. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 1, 1998 



32 

Afb. 6. De Portengense Brug gezien vanuit het westen. Op de brug over de Heycop he t tolhek. 
Rechts (zuid) van de brug Logement Welgelegen, hier met een afdak ervoor en een stro-
schuur ernaast ; deze laa ts te werd gebouwd voor zoon Gerrit van de Wilt die een s t rohandel 
was begonnen. Links van de stroschuur he t huis met winkel van bakker Verhoef. Links op 
de foto is nog een stukje te zien van he t pand van J . Br inkman, u i tgever van de serie 
prentbriefkaarten waarvan deze deel uitmaakt, samen met die uit de Afb. 1, 3, 4, 8 en 10. 

Afb. 7. Hetzelfde beeld als in Afb. 6, m a a r dan omstreeks 1900. De s t r o s c h u u r n a a s t 
Welgelegen ontbreekt nog. Op de brug een oudere uitvoering van het tolhek, met een boog 
bovenop. Op de hoek van het pand van Brinkman een medelingenbord met de toltarieven. 
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Afb. 8. "Br inkmans levensmiddelen" bij de Portengense Brug en een deel van de daar
naas t gelegen meelhandel, gezien vanuit he t oosten. Op de brug de jongere versie van he t 
tolhek. Links op de achtergrond de watermolen van Portengen-Zuideinde, die in 1926 werd 
afgebroken en vervangen door een ruwoliegemaal. Zelfde reeks als Afb. 1. 

, 

Afb. 9. De meelhandel aan de Heycop nabij de Portengense Brug (zie ook Afb. 8) op een 
prentbr iefkaar t uit omstreeks 1900. In de dubbele-deuropening van he t pakhuis een door 
p a a r d e n getrokken wagen, met daarop Teuntje Barreveld en Willem Fronik. Links een 
hondenka r van een venter uit Harmeien. Op de foto rechts van de paardewagen Jafeth 
B r i n k m a n , smid S tar ing , Marcel is Br inkman , J a n Verhoef, een knech t van M. Brink
m a n , Aal Vendrik (bi jgenaamd "dikke Aal"), vrouw Verbrugge ("ouwe Kee"), d a a r a c h t e r 
Ber tus Brinkman, een dochter van J . Verhoef (later getrouwd met Floor Brouwer J r , zoon 
van Floor Brouwer Sr, die s taa t afgebeeld in jaargang 11, nr. 2, blz. 82, afb. 31), Anna 
B r i n k m a n , twee onbekenden (waa rvan de rechtse bijna geheel schuil g a a t ach te r de 
l inkse) , de vrouw van Ber tus Br inkman, hun dochter Aartje Br inkman, een knecht van 
Van Muiswinkel en "ouwe" J a n Verhoef (met pijp en de handen in de zij). 
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Afb. 10. Por tengen-Noordeinde , gezien vanu i t de buur t s chap bij de Po r t engense Brug . 
Pren tbr ie fkaar t ui t dezelfde reeks als Afb. 1. Er s taan reeds mas ten me t electr ici tei ts-
leidingen langs de weg. Rechts nog een stukje van he t pand van Jafeth Br inkman, me t op 
de stoep zijn twee dochters, Bep en Nel (jongste, vooraan) en (achter Bep) zijn zoon Celis 
(Marcelis). He t lagere gebouwtje achter de kinderen was de opslagruimte van B r i n k m a n . 

Afb. 11 . Een Daf-personenauto op weg n a a r Por tengen-Noorde inde p a s s e e r t op deze 
prentbr ie fkaar t uit circa 1965 de Portengense Brug en de kruidenierswinkel van Brink
man. De tol op de brug is er niet meer, maar met de in 1968 gestarte werkzaamheden voor de 
rui lverkavel ing, die een wegverbreding inhield, is hier nog niet begonnen. 
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