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Afb . 1. IJspret onder de Vechtbrug in Breukelen in januari 1987. Foto Gerard Hof.

Quarles: ‘Ook vroeger niet altijd ijstijd’
Voormalige Heer van Gunterstein over winters op en rond de Vecht
Gerrit Overdijkink
gerrit.overdijkink@gmail.com

et is een stralende dag in deze kwakkelwinter en Herman Quarles van Ufford
kijkt vanuit zijn comfortabele stoel in
de sfeervolle zitkamer van de voormalige orangerie van kasteel Gunterstein over
de zonovergoten buitenwereld. Het driehoekige
weiland, het Zandpad dat allang geen pad meer is,
een randje bos en de Vecht, waar op deze dag vrijwel
geen rimpeling is te zien. In het bos is recentelijk een
aantal bomen geveld. Het komt hem eigenlijk wel
goed uit, zegt hij. Want nu kan hij verder het Zandpad
afkijken richting Maarssen en de wandelaars, de
fietsers en het autoverkeer gemakkelijker observeren.
Hij prijst zich gelukkig met deze unieke uitkijkplek die wat weg heeft van een ouderwetse
kijkdoos. Steeds wisselende beelden, maar altijd
boeiend en verrassend. Al zou het verkeer langs de
Vecht wat hem betreft wel wat minder mogen zijn.
Die jakkerende auto’s, motoren en scooters doen bij
hem de wenkbrauwen nog wel eens fronsen. Maar het
leven aan de Vecht, op die voor hem zo vertrouwde
plek, omschrijft hij toch graag als aangenaam.
En Breukelen blijft voor hem, ondanks de vele

veranderingen en de problemen (zoals in die eeuwige
verkeerstrechter die Brugstraat heet), een geliefd
dorp om te wonen, met veel waardevolle sociale
contacten. Quarles hijst zich voorzichtig op uit zijn
stoel om de stand van de lamellen van de zonwering
wat aan te passen, zodat zijn gast minder tegen het
fel binnenstromende licht inkijkt. Hij verontschuldigt
zich hierbij voor zijn wat trage acties. Het is niet
alleen zijn leeftijd (86) zegt hij, maar heeft ook te
maken met wat naweeën van een operatie die hij vorig
jaar onderging en waarbij hij een knieprothese kreeg
aangemeten. Over die nieuwe knie is hij overigens
best tevreden. ‘Ik denk over een poosje weer een stuk
mobieler te zijn, misschien kan ik dan bijvoorbeeld
ook de fiets weer pakken. Het lijkt me fijn er weer
zelfstandig op uit te gaan. Lekker even snuffelen in
de boekwinkel. Dat soort dingen.’
Schaatsers
Kijkend in de richting van de Vecht vraag ik of hij
geen heimwee heeft naar schaatsers op de rivier die
Breukelen zo doordrenkt en samen met de plassen het
dorp in de loop der tijden zo bekend heeft gemaakt in
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Afb. 2. Schaatsers op de Vecht bij het Zandpad in Breukelen in januari 1987. Foto Gerard Hof.

de schaatssport, zowel nationaal als internationaal.
‘Tja,’ zegt hij, nippend aan zijn koffie, ‘dat is een
groot woord hoor, heimwee. Natuurlijk zou het mooi
zijn als er weer eens een winter kwam waarin de
mensen lekker over de Vecht en de plassen hier in de
buurt konden schaatsen, maar het klimaat verandert
nu eenmaal en de natuur laat zich nooit dwingen.’
We zijn helemaal vergeten dat ook in het verleden, waarvan de meeste wat jongere mensen
denken dat er toen altijd ijswinters waren, vele jaren
voorbijgingen waarin de schaatsen niet of nauwelijks
konden worden gebruikt, vindt Quarles. En ook als
er wel flinke vorst was kwam er van schaatsen op de
Vecht vaak niet zoveel. ‘Niet vergeten moet worden
dat er heel lang door veel bedrijven op de Vecht
werd geloosd. Dat maakte het ijs op veel plaatsen
vaak zeer onbetrouwbaar. Je kon tijdens een strenge
winter toch meestal maar kleine stukjes op de Vecht
schaatsen. Het werd al gauw linke soep.’
De plassen
Voor Herman Quarles van Ufford was het meeste
schaatsplezier vooral te vinden op de vele plassen die
in de omgeving van Breukelen zijn te vinden. Dáár
werden ook de grote schaatsers die de Vechtstreek in
de loop der jaren voortbracht vooral gevormd, zegt
hij met nadruk. Hij spreekt met groot respect over de
Elfstedenkanonnen Joop Bosman en Bertus Bakker,
over het natuurtalent Cor Heus en natuurlijk over het
superkanon Henk van der Grift, de automonteur uit

Breukelen die in 1961 wereldkampioen schaatsen
werd in het ijsstadion van Gotenburg in Zweden. Van
der Grift bracht de Grote Schaatspassie op gang die
sportief Nederland jarenlang in haar greep hield en
in feite nog steeds houdt.
Quarles heeft met deze kanonnen op het ijs
gestaan, kende ze van nabij en weet als bijna geen
ander wat ze ervoor hebben gedaan om de prestaties
te leveren die ze faam bracht. ‘Het waren echte
karaktertypes. Ze gaven zich met hart en ziel voor
hun sport. Ze vraten bij wijze van spreken hun
tegenstanders op. En hadden echt allemaal hier
in de buurt het schaatsen en het knokken tegen de
elementen geleerd.’

Afb. 3. Toerrijders op de plassen bij Tienhoven op 7
januari 2009. Foto Nordic Skating Center.
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Afb. 4. Winters plezier op de Vecht in januari 1987 in het hartje van Breukelen, gezien vanaf de loswal. Foto Gerard Hof.

Op het fietspad
Herman Quarles leerde het schaatsen niet in
Breukelen, maar in zijn geboortestad Utrecht,
waar hij op 4 januari 1929 het levenslicht zag als
jongste van acht kinderen van een bioloog uit een
oud adellijk geslacht. De eerste slagen werden op
zogeheten ‘doorlopers’ achter een oude keukenstoel
gemaakt op een stuk bevroren fietspad op de
Utrechtse Maliebaan, weet hij nog. ‘Als stadsjongen
was ik waarschijnlijk geen schaatser geworden,’
zegt hij terugkijkend op zijn eigen sportleven. Maar
toen ons gezin in 1936 verhuisde naar Breukelen

ging voor mij in de winters die volgden een nieuwe
wereld open.’ In het Tijdschrift van de HKB dat in
september 1981 verscheen ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de vereniging, schreef hij in
een artikel over zijn jonge jaren in Breukelen (19361963) dat het eigenlijk heel logisch was dat hij, nadat
hij als 7-jarige op kasteel Gunterstein aan de Vecht
was terechtgekomen, helemaal in de ban raakte
van het schaatsen. In een mooi kernachtig zinnetje
formuleerde hij het zo: “Water, heel veel water, en
dus potentieel veel ijs.’

Afb. 5. Groots ijsfeest op de vijfde plas bij Breukelen,
inclusief enkele ijszeilers, op 11 januari 2009. Foto
Nordic Skating Center.

Bijlen
Als dat vele water bevroor was hij met zijn
vele vriendjes – Gunterstein werkte met zijn bos,
zijn lanen en landerijen als een magneet bij jonge
speelkameraden – vaak te vinden op het ijs van de
Vecht en de plassen, ook als dat er eigenlijk nog niet
helemaal ‘rijp’ voor was. Niet alleen de schaatsen
gingen dan mee, maar vaak ook bijlen – want daar
kon je zo fijn wakken mee maken. Quarles herinnert
zich dat deze bezigheid ook vaak de snelste manier
was om door het ijs te zakken, want niet zelden
brokkelde bij het gemaakte wak de broze ijsvloer
onder de voeten verder af en belandden de jongelui
in het ijskoude water.
Gaandeweg ontdekte Herman dat hij aanleg
had voor schaatsen, trok hij met dorpsgenoten de
bevroren Kalverstraat en de trekgaten op en al gauw
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Afb. 6. Herman Quarles van Ufford in zijn zitkamer in de voormalige orangerie van Gunterstein. Foto Sarah Verwoerd.

Man met een lange en brede carrière
Hij heeft een fraaie, lange en brede carrière achter de rug, jonkheer mr. Wilhem Herman Daniël
Quarles van Ufford, in Breukelen onder meer bekend geworden als Heer van Gunterstein, een titel die
hij van 1991-2006 mocht dragen en stamt uit de Middeleeuwen. Zijn dochter Albertine is nu Vrouwe
van Gunterstein en bewoont het kasteel (officieel erkend als ridderhofstad) met haar man, Rein Koole.
Haar vader woont met zijn vrouw in de voormalige orangerie.
De eerste voornaam van mr. Quarles, Wilhem, is geen verkeerde spelling, maar al eeuwen in
zijn familie bekend. Hij noemt zich overigens altijd Herman, naar zijn tweede voornaam. Quarles
van Ufford doorliep het Christelijk Gymnasium in Utrecht, verliet deze school met het diploma ß en
studeerde daarna van 1949-1955 Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie was
hij korte tijd employé bij de Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen en vervolgens assistent staatsrecht
aan de Universiteit van Utrecht. Hij trad toe tot de VVD en zat voor deze partij bijna tien jaar in de
gemeenteraad van Breukelen (1953-1963) Hij was ook enkele jaren algemeen secretaris van de VVD.
Na korte tijd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken te hebben gewerkt was hij over een periode
van 21 jaar in drie verschillende gemeenten burgemeester. Eerst in Reeuwijk, daarna te Heemstede en
tot slot in Amstelveen. Daarna was hij van 1984 tot 1991 directeur van het Kabinet der Koningin.
Naast zijn ambtelijke functies was hij ook bestuurlijk actief in de sport. Hij was onder meer voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond (KNSB), bestuurslid van het Nederlands
Olympisch Comité (NOC), chef de mission van Nederland bij de Olympische Winterspelen van
Grenoble en Sapporo en voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) Mr. Quarles van Ufford
is sinds 1991 commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
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ook de grote plassen. Hij leerde er de fijne technische
kneepjes en het harde bikkelen waar geen schaatser
van enig formaat omheen kan. De progressie bleef
niet onopgemerkt. In 1949 werd hij door coach
Klaas Schenk, de vader van Ard, uitgenodigd voor
een wedstrijd in het Noorse Hamar als lid van een
nationale B-ploeg, waarvan o.a. ook het grote talent
Gerard Maarse deel uitmaakte. Maar Quarles had
uiteindelijk toch meer met het toerschaatsen dan met
de allround wedstrijden. Hij vond trouwens dat hij
na zijn 25e levensjaar steeds beter ging schaatsen.
Hij reed in de loop der jaren met succes een groot
aantal toertochten en besloot op 18 januari 1963 mee
te doen aan de 12e Elfstedentocht.
Harde worsteling
Het was de barre tocht met een Siberische
oostenwind en slecht ijs, die een legendarische
overwinning werd voor Reinier Paping. De man uit
het Overijsselse Ommen werd op slag een nationale
held. De toen 34-jarige Quarles bracht het na een
harde worsteling van 86 kilometer tot Workum,
wat gezien de verschrikkelijke omstandigheden een
goede prestatie was. ‘Ik ben onderweg wel zo’n
twintig keer gevallen, maar had het ook nooit willen
missen’, zegt hij.
Bij de volgende editie van de tocht der tochten,
een veel minder zware op 21 februari 1985, die
uiteindelijk een zege opleverde voor Evert van
Benthem, was hij er weer bij, inmiddels 56 jaar
oud. Het eerste deel verliep prima, hij reed in een
straf tempo mee met een groepje jongere schaatsers
en maakte vervolgens toen er een flink stuk moest
worden ‘gekluund’ wat hij noemt ‘de blunder van
m’n leven’. Quarles vergde teveel van een enkel en
kon vervolgens alleen nog maar ‘autopettend’ verder
– wat hem nabij Harlingen na 116 kilometer ‘met
een traantje in het oog’ deed besluiten de pijp aan
Maarten te geven.
‘Onderweg zeiden we tegen elkaar dat we als we
het tempo konden vasthouden ’s avonds om 7 uur
in Leeuwarden zouden zijn. Maar dat was snoeverij.
Je moet de dag nooit prijzen voor het avond is. Ik
had de tocht kunnen uitrijden als ik me niet door
die jongelui had laten forceren. Een stommiteit.
En weer geen Elfstedenkruisje dus. Ik had in feite
twee tochten nodig om de ruim 200 kilometer van
Elfstedentocht te overbruggen. Enfin, het blijven
mooie herinneringen.’

tweede achter de Friese triomfator Auke Adema
en Bertus Bakker 25ste. Herman Quarles weet nog
hoe het tweetal bij het station van Breukelen werd
opgewacht door een enthousiaste menigte en in
een open landauer door het dorp werd gereden. En
dat er op verschillende plaatsen in het dorp – o.a.
bij bakker Van den Hoven en smederij Takke –
aanplakbiljetten waren opgehangen waarop stond
‘Bosman 2, Bakker 25’. Hij hoort als het ware nog
het uitbundige gejuich van de mensen. ‘Het was
de gemeenschap van Breukelen die 2e en 25e was
geworden. Zo voelde dat.’
Huizenhoge golven van enthousiasme joegen
er ook door Breukelen toen op 8 februari 1947
bij strenge vorst en een beukende oostenwind de
eerste naoorlogse Elfstedentocht werd verreden
en dorpsgenoot Joop Bosman weer een hoofdrol
vervulde in dit klassieke winterdrama. De wedstrijd
zou deze keer vooral de boeken ingaan als de tocht
van de Grote Fraude. Na een bittere strijd op vrijwel
onbegaanbaar ijs gingen Joop Bosman en Klaas
Schipper uit Steenwijkerwold tenslotte op de finish
bij de Oldehove in Leeuwarden af. In het zicht
van de eindstreep kwam Schipper ten val door een
strootje, waarna de trots van Breukelen na 10 uur en

Landauer
Herinneringen, vooral mooie, uit de schaatstijd
rijgen zich bij hem aaneen. En bij een groot aantal
speelt Breukelen een prominente rol. Hij was nog
maar een jongetje van net twaalf toen op 6 februari
1941, het tweede oorlogsjaar, Breukelen op zijn kop
stond nadat dorpsgenoten Joop Bosman en Bertus
Bakker in de 7e Elfstedentocht geweldige prestaties
hadden geleverd. De nieuwkomer Bosman werd
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Afb. 8. Deze winterse schoonheid op de landerijen achter kasteel Gunterstein (bij de Scheendijk) werd het winnende
beeld van de wedstrijd Mooiste foto van Nederland 2014. Foto Aart Reitsma.

35 minuten als eerste over de streep ging. Hij kreeg
de lauwerkrans omgehangen en poseerde voor het
leger van fotografen. Breukelen ging weer uit zijn
dak.
Protesten
Maar nog voor Joop Bosman het ijs in Leeuwarden
op die barre februaridag kon afstappen stroomden de
protesten binnen bij het Elfstedenbestuur. Talloze
wedstrijdrijders zouden zich hebben schuldig
gemaakt aan ‘opleggen’ (de handen laten rusten op
de rug van de voorganger) of aan het laten ‘zuigen’
(achter iemands rug rijden) Ook regende het klachten
over rijders die uit de wind waren gehouden door
niet-deelnemers of op bepaalde trajecten waren
vervoerd met karren, motoren en auto’s. Bosman en
Schipper werden eveneens van onregelmatigheden
beschuldigd. Er circuleerde al gauw een foto waarop
de twee koplopers stonden afgebeeld op een door
boeren voortbewogen handkar in Parrega. Niettemin
werd op 10 februari 1947, twee dagen na zijn betwiste
finish, Joop Bosman in Breukelen bij zijn huldiging
door het samengestroomde thuisfront vurig bejubeld.
Hij ontkende niet dat hij (zoals zovelen) hier en daar
was gedragen, maar zei dat het overal oogluikend

was toegestaan en dat hij ervan was overtuigd de
tocht op eigen kracht te hebben volbracht. Quarles
zucht als het verhaal langskomt.
Het land, vooral het Friese land, trilde op zijn
grondvesten door de enorme emoties die her en
der losbarstten na de beschuldigingen van fraude
en onsportief gedrag door talloze deelnemers.
De tocht leidde tot de krankzinnigste echo van
een sportwedstrijd die er tot nu toe in Nederland
is geweest, met een nasleep die wonden sloeg die
nooit zijn genezen. Achtendertig dagen na zijn finish
bij de Oldehove werd Bosman gediskwalificeerd –
samen met een reeks andere rijders. De als vijfde
over de streep gekomen Jan van der Hoorn uit Ter
Aar werd tot officiële winnaar uitgeroepen. Van de
eerste twaalf aangekomen rijders kregen er na een
uitgebreid onderzoek uiteindelijk maar vier een
prijs. Bosman deed nooit meer als wedstrijdrijder
aan de Elfstedentocht mee en bleef tot aan zijn dood
getekend door de affaire.
Van der Grift
Het waren pikzwarte pagina’s in het rijke
boek van herinneringen dat Herman Quarles van
Ufford heeft overgehouden aan de jaren dat hij de
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schaatssport intens beleefde, als deelnemer en als
toeschouwer. Maar gelukkig kwam er ook nog een
heel mooi vervolg. Dat was het hoofdstuk Henk van
der Grift, wiens kracht hij kende van wedstrijden op
de plassen en wiens naam steeds vaker voorkwam bij
de besten in de uitslagenlijstjes. Hij werd provinciaal
kampioen, mocht in deelnemen aan de nationale
kampioenschappen allround, werd lid van de
nationale kernploeg en nam in 1961 deel aan het WK
voor heren in de Zweedse stad Gotenburg. Quarles
behoorde tot het groepje supporters uit Breukelen dat
hem in het Nya Ullevistadion kwam aanmoedigen (‘ik
kon het laatste plaatsje in het vliegtuig bemachtigen’)
en zag hoe Van der Grift na 56 jaar Nederland weer
aan een wereldtitel schaatsen hielp.

Quarles vertelt hoe hij in zijn enthousiasme
zonder papieren binnenkwam bij de huldiging en het
daarop volgende diner met de schaatsbonzen. ‘Ik riep
alleen maar Van der Grift, Holland ! en iedereen liet
mij door. En toen ik eenmaal bij Henk was riep ik
tegen hem: ‘En wat denk jij dat er nu in Breukelen
gebeurt?’ Hij had geen idee en ik kon hem snel uit de
droom helpen, want ik had contact met het thuisfront
gehad. ‘Het is zondag en de vlaggen in Breukelen zijn
uit!’ En breed lachend: ‘Het was de allereerste keer in
de geschiedenis dat dit in ons dorp gebeurde’
.n
Interview jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford,
16.01.2015

Kasteleins organiseerden wedstrijden
Een van de vele goede schaatsers die Breukelen heeft gekend is voormalig oliehandelaar Wim Blok (76),
die tegenwoordig met zijn echtgenote in ’t Heycop woont. Wim herinnert zich Herman Quarles als schaatser
nog heel goed. ‘We schaatsten graag achter hem. Dan kon je veel leren van zijn techniek’. Wim Blok was ook
altijd een verwoed verzamelaar van schaatsen, schaatsboeken en knipsels. Van de schaatscollectie heeft hij
afstand moeten doen toen hij naar ’t Heycop ging – een deel ervan bevindt zich nu in het schaatsmuseumpje
in Tienhoven.
Blok, die ook een actieve rol heeft vervuld bij de nu 94-jarige IJsclub Breukelen, beschikt o.a. uit gegevens
over wedstrijden die in het verre verleden op de Vecht werden georganiseerd en waaruit blijkt dat het vooral
de plaatselijke kasteleins waren die achter de schermen een grote rol speelden. Door hun inzet trokken zij veel
extra klanten in hun café’s en groeide de omzet flink.
De winter van 1847-1848, zo blijkt uit de gegevens die Blok ooit kreeg van sportjournalist Ron
Couwenhoven, was een zeer lange en begon al op 16 december. Precies een maand later – 16 januari 1848 –
organiseerde kastelein J.L. Kubatz uit Breukelen een grote hardrijderij, die eerder gepland had gestaan voor 9
januari, maar toen wegens dooi moest worden verschoven. De uitslag van deze wedstrijd is helaas onbekend.
Maar de volgende dag, 17 januari 1848, werd er op de Vecht bij kasteel Nijenrode, weer een hardrijderij
gehouden. Lucas Mur uit Breukelen-Nijenrode werd de winnaar en kon naar huis met een zilveren tabaksdoos.
Gijs van Koten uit Breukelen-St. Pieters werd tweede en ontving een zilveren pijpedop en een sigarenpijp.
Uit krantenknipsels die in het bezit zijn van de familie Blok van door de IJsclub Breukelen georganiseerde
wedstrijden op 18 februari 1956 springt tussen alle namen van prijswinnaars er één uit: die van H. van der
Grift, die bij de senioren alle nummers won. Jawel, Henk van der Grift, die vijf jaar later in het Zweedse
Gotenburg zou worden gekroond tot wereldkampioen allround. De familie Blok heeft ook nog de officiële
uitnodigingskaart (‘strikt persoonlijk’) voor de huldiging van Van der Grift – op 6 maart 1961 in ’t Statewapen
(nu ZiZi) aan de Stationsweg, hoek Straatweg.
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Unieke Statenbijbel terug in Tienhoven
F.L. van Muiswinkel

V

orig jaar werd het College
van Kerkrentmeesters (CvK) per
e-mail geattendeerd op hetfeit dat
er op Marktplaats een originele
Statenbijbel te koop werd aangeboden die ooit, volgens de tekst in
het voorblad van deze bijbel, was
geschonken aan de Hervormde
gemeente van Tienhoven. Op de
kaft van deze bijbel uit het midden

van de 19e eeuw staat Tienhoven
duidelijk vermeld. De afzender van
het bericht vroeg zich af of dit wel
zuivere koffie was, aangezien hij
vermoedde dat deze bijbel eigenlijk
bij ons in de kerk zou horen te
liggen. Mogelijk was hij afkomstig
van een diefstal? Na de tipgever te
hebben bedankt zijn we vervolgens
snel gaan zoeken op de website van
Markplaats.
Nadere bestudering van tekst
en foto’s van de advertentie op

Markplaats leerde ons dat deze
bijbel inderdaad in het jaar
1837 door jonkvrouwe Johanna
Maria Elisabeth van Collen ‘bij
gelegenheid van haar huwelijk op 14
december 1837 aan de Nederlands
Hervormde Kerk te Tienhoven ten
geschenke was gegeven.’. Hiermee
was deze bijbel dus ook verbonden
aan de bijzondere historische relatie
die onze kerk heeft met Kasteel
Gunterstein te Breukelen. Dit kasteel
kent een lange geschiedenis, die al begint in de 13e eeuw. Na in het bezit te zijn geweest van Ferdinand van
Collen, hoofdschout van Amsterdam (1651-1735), kwam kasteel Gunterstein in1853 in handen van de familie
Willink, zich later noemende Willink van Collen. Het huwelijk waar ‘onze’ bijbel bij hoort vormt hierin een
belangrijke schakel.
Door het huwelijk in 1680 van Ferdinand van Collen met Maria de Bordes, vrouwe van Gunterstein en
Tienhoven (1649-1719) kwam het landgoed Gunterstein in de familie van Collen. Bij koninklijk besluit van
21 augustus 1815 werd hun nazaat, Ferdinand van Collen (1781-1835) ingelijfd in de Nederlandse adel. Via
zijn dochter jonkvrouw Johanna Maria Elisabeth van Collen, vrouwe van Gunterstein en Tienhoven (18201853) kwam Gunterstein, na haar overlijden in 1853, in de familie van haar man, Daniel Willink van Collen
TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 1, 2015

9

Afb. 2. De bijbel is een lijvige foliant.

(1808-1871), heer van Gunterstein en Tienhoven. In
1845 kreeg deze van Collen bij koninklijk besluit
goedkeuring voor de naamswijziging van Willink
tot Willink van Collen. Via de tak Willink van
Collen, namelijk via een dochter van het echtpaar
Willink-van Collen, Albertina Margaretha Catharina
Willink van Collen (1853-1935), kwam Gunterstein
uiteindelijk in het geslacht van haar echtgenoot
Jonkheer Louis Corneille Quarles van Ufford (18421888) in welk geslacht het kasteel en landgoed zich
nog steeds bevinden. 1
Toen ons het historische belang van deze bijbel
duidelijk werd heeft het CvK besloten om er alles
aan te doen om deze bijbel weer in ons bezit te
krijgen en terug te brengen naar Tienhoven.
Allereerst hebben we proberen te achterhalen of
deze bijbel in het recente verleden soms gestolen
was uit de Hervormde kerk. Uit het contact met
onze verzekeringsmaatschappij bleek dat er,
althans naar aanleiding van de laatste inbraak in
de jaren negentig, geen melding is gedaan van de
ontvreemding van deze bijbel. Ook op basis van onze
huidige inventarislijst en gesprekken met een aantal
leden van onze kerk konden we niet anders dan
concluderen dat de bewuste bijbel al langer geleden
moet zijn verdwenen. De bijbels die nog wel bij ons
bekend zijn bevonden zich zoals verwacht nog veilig
in onze kluis. Zo zijn er nog oude bijbels van de
vroegere Kerkvoogden, Diakenen en Ouderlingen.
Vervolgens hebben we, mede gezien de relatie met
kasteel Gunterstein, ook direct contact opgenomen
met mevr. Bertine Koole-Quarles van Ufford met de
vraag of zij mogelijk meer wist van deze bijbel.
Deze specifieke bijbel was haar niet bekend,
maar in haar antwoord maakte ze wel melding van
een inbraak die ergens in de jaren ‘70 van de vorige
eeuw had plaatsgevonden. Haar vader had dit ooit
aan haar verteld. Het lijkt dus goed mogelijk dat er
toen een gestolen bijbel in omloop is geraakt. Ze
herinnerde zich ook dat er destijds als reactie op deze
inbraak uit voorzorg een aantal bijbels in

veiligheid was gesteld door haar oom Louis. Deze
zijn toen naar Gunterstein gehaald.
Naast ons onderzoek naar de geschiedenis
van de bijbel, heeft het CvK ook een aantal zaken
nagetrokken bij de aanbieder van de bijbel. Uit
ons contact met de aanbieder bleek al snel dat hij
een verzamelaar was, hij had de bijbel in zijn bezit
gekregen via een erkende restaurateur, koperslager
en bijbelverzamelaar te Rijssen. Deze laatste kon
zich nog wel herinneren dat de bewuste bijbel hem
in 2012 ter restauratie was aangeboden door een
voor hem bekende en te vertrouwen verzamelaar.
Omdat deze persoon gezien zijn zeer hoge leeftijd
inmiddels niet meer aanspreekbaar was liep ons
spoor naar de recente geschiedenis van de bijbel
daarmee helaas dood. De restaurateur had destijds
overigens nog gezocht naar de kerkelijke gemeente
van Tienhoven aan de Lek, maar die kerk bestond
inmiddels niet meer. Dat er ook een Tienhoven in
Utrecht bestond, was hem niet bekend. Uit het
bovenstaande recherchewerk, dat Wulf Kraaij met
veel enthousiasme heeft uitgevoerd, werd ons echter
wel duidelijk dat de laatste ‘eigenaren’ alle drie te
goeder trouw waren.
Nadat we zo een aantal zaken zo goed als zo
kwaad hadden opgehelderd, hebben we opnieuw
contact gezocht met de aanbieder met de vraag of we
de bijbel voor een redelijk bedrag van hem konden
overnemen. Omdat de huidige eigenaar net als ons
meende dat deze bijbel echt thuis hoort in Tienhoven,
kwamen we snel tot overeenstemming.
De overdracht van de bijbel heeft inmiddels op
woensdag 27 augustus plaatsgevonden, waarbij de
verkopende partij zelfs de moeite had genomen om
deze bijzondere bijbel persoonlijk te komen brengen
om hem aan ons te overhandigen in onze prachtige
kerk die ooit, in een ver verleden, het decor was van
de feestelijke huwelijksvoltrekking van jonkvrouwe
van Collen. 2

Afb. 3. De schenking beschreven
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Nb. Het spreekt vanzelf dat we zeer
zuinig zijn op deze bijbel, hij ligt nu dan
ook net als al onze andere bijbels op
een veilige plek alwaar mogelijk dieven
geen kans maken! Als u hem eens wilt
bewonderen, neem dan contact op met een
van de leden van het CvK.
n
Noten

1. E. Munnig Schmidt en J. Jonker-Duynstee, De
Vechtgids (2012)
2. F.L. van Muiswinkel, ’t Kerkraam (Tienhoven
2014) jaargang 22, september nr.

Afb. 4. Overdracht van de
bijbel in onze kerk,

Afb. 5. De bijbel is voorzien vAn veel
prachtige illustraties. Hier De HEYLIGE EN
WYTVERMAERDE STADT IERUSILEM
EERST GENAEMT SALEM met linkdsonder
Golghota met de Calvarieberg
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Meubelfabriek “de Eendracht”
Deel 2: de oprichting van de meubelfabriek
Hans Aalbers
aalbers1960@kpnmail.nl

nieuw bedrijfspand. Omdat de aan- en afvoer toen
nog hoofdzakelijk per schuit plaatsvond, viel het oog
op een stuk grond van boerderij “De Eendracht”,
dat eigendom was van de gemeente BreukelenNijenrode. De boerderij met grond was door de
gemeente aangekocht als bouwterrein.

Afb. 1a. Briefhoofd.

Op 17 september werd door de gebroeders een
verzoek gedaan om 1000 m2 grond van de gemeente
te kopen. Het verzoek werd op 22 september
besproken in de gemeenteraad.2 De raad vroeg
in deze vergadering advies aan burgemeester en
wethouders (B en W). De toenmalige burgemeester
van Breukelen-Nijenrode was de heer Mr. M.P.
Thomassen à Theussink van der Hoop van Slochteren
(burgemeester in Breukelen van 1910 tot 1930). Een
man van adellijke afkomst die in de volksmond
“broek, jas en vest” werd genoemd. De burgemeester
leunde sterk op de secretaris van de gemeente, de heer
E. van der Zee. Als de burgemeester een beslissing
moest nemen, keek hij eerst naar de secretaris, als
deze ja knikte dan was het ja, schudde hij nee dan
was het nee.
De verkoop van het bouwterrein hield de
burgemeester in eerste instantie tegen. Hij wilde geen
industrie met het risico “rode” arbeiders in Breukelen
te krijgen. De gebroeders Aalbers probeerden door
gesprekken de voornaamste wethouders voor het
plan te winnen. Dit lukte, want er werd uiteindelijk
besloten om het stuk grond toch aan de gebroeders te
verkopen. Maar voordat het zover was moest de raad
nog debatteren over de vraag wie de brug over het
Heicop ging betalen, de gebroeders of de gemeente.

Afb.1b. Briefkaarten. 1

De oprichting van de meubelfabriek
In deel 1 van de meubelfabriek “de Eendracht”
in tijdschrift van de Historische Kring Breukelen
(jaargang 29, nummer 4) was te lezen hoe de
gebroeders Aalbers zich ontwikkelden van
timmermansknechten tot meubelmakers. In dit deel
zal de oprichting van de meubelfabriek centraal staan.
Eind 1924 zochten de gebroeders Aalbers naar
een geschikte locatie voor het opzetten van een

Afb. 2. Brug over ’t Heicop. Op de achtergrond het
Merwedekanaal.

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 1, 2015

13

Afb. 3. Brief van de gebroeders Aalbers aan de gemeenteraad 17 september 1924.

Het terrein was alleen te bereiken via het
Domineeslaantje, een smal weggetje (1,5 meter
breed) met aan weerszijden een rij populieren en
daarachter een sloot. Om het verkeer op het terrein te
laten komen moest er een brug over het Heicop (een
polderwater van ongeveer 15 meter breed) worden
gebouwd.

Gemeenteraad ter plaatse
In de vergadering van B en W van 29 september
1924 werd naar aanleiding van het verzoek van de
gebroeders Aalbers besloten het terrein te bekijken
in gezelschap van de gemeentearchitect. Dit bezoek
vond plaats op vrijdag 3 oktober om 10.00 uur.
Diezelfde avond, in de vergadering van B en W,
werd aan de gemeenteraad voorgesteld een stuk van
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het terrein, dat op dat moment voor volkstuintjes
werd gebruikt, te koop aan te bieden voor f 2,- de
m2, onder bepaling dat de kopers de brug, naar
goedkeuring door B en W, moesten aanleggen, met
het recht van de gemeente daar te allen tijde gebruik
van te mogen maken.
Hieronder volgt het letterlijke verslag van de
raad zoals dit is opgeschreven in de notulen van de
“Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen
Nijenrode, op 14 October 1924, des avonds 7½
uur. Tegenwoordig de heeren P.G.B. Verbiest en W
Vermeulen Wethouders. J Molenkamp, H. van Dijk,
S. Breuninghoff, J.C. van Ginkel en K. Westermann,
benevens de Secretaris. Voorzitter Mr. M. P. Th. à Th.
van den Hoop van Slochteren, Burgemeester.
Prae-advies verzoek Gebr. Aalbers omtrent
Grond. koop.
In behandeling komt het prae-advies van
Burgemeester en Wethouders op het verzoek van de
Gebroeders Th.G. en D.W. Aalbers, omminstens 1000
m2 bouwterrein van de gemeente te koopen van de
boerderij “de Eendracht”. Het prae-advies luidende
als volgt wordt voorgelezen:
Aan den Gemeenteraad,
Onder wederaanbieding van het verzoekschrift van
de gebroeders Th.G. en D.W. Aalbers om bouwterrein
van de gemeente te kopen, in onze handen gesteld om
prae-advies, hebben wij de eer Uwe vergadering het
volgende meetedeelen en voortestellen.
Na een onderhoud met adressanten bleek ons dat
zij wenschen te koopen een strook bouwterrein ter
lengte van 40 en ter breedte van 25 Meter = 1000 m2,
deel uitmakende van de kadastrale perceelen bekend
in sectie B. no. 931 en 932, grenzende ten Zuiden
aan het z.g. “Dominee’slaantje” en ten westen aan
de Oostelijke Kade van de kleine Heicop. Het komt
ons gewenscht voor langs de Zuidzijde een strook
grond ter breedte van 12 Meter en langs de Westzijde
een strook ter breedte van 10 Meter in eigendom
te behouden, om wanneer in de toekomst aanleg
van een weg noodig mocht blijken, de daarvoor
benoodigde grond ter beschikking te hebben.
Hierbij hebben wij inbegrepen de breedte van het
“Dominee’slaantje”bovengenoemd. Voorts meenen
wij dat het nodig is adressanten de verplichting op
te leggen op een door ons aan te wijzen plaats en
overeenkomstig door ons goed te keuren plannen
een brug te leggen, die voor het algemeen verkeer
moet worden opengesteld. Het komt onsbillijk voor
hiervoor in de kosten bij te dragen door een som van
f 500,- uit gemeentekas beschikbaar te stellen.
Een en ander heeft ons aanleiding gegeven Uwen
raad voor te stellen aan Gebrs. Aalbers voornoemd
onder de voorwaarden door ons genoemd, te
verkopen 1000 m2 bouwterrein voor f2,- per m2. Een
daartoe strekkend ontwerp besluit bieden wij U ter
vaststelling aan.”

Aldus getekend in Breukelen-Nijenrode op 3
oktober 1924, namens burgemeester en wethouders
door de secretaris Van der Zee en de burgemeester
zelf.3

Afb. 4. Kadaster - Bijlage aanvraag Hinderwet vergunning.

In de vergadering van burgemeester en wethouders
van 14 oktober werd door B en W voorgesteld om
de gebroeders Aalbers uit de gemeentekas een som
van f 500,- te verlenen als bijdrage voor de door hen
te maken brug. In de notulen van de raad staat een
uitgebreid betoog met betrekking de besluitvorming
om een stuk gemeentegrond te verkopen aan de
gebroeders Aalbers.4

Afb. 5. Gezicht op ’t Heicop, meubelfabriek en beide
woonhuizen (links Derk en rechts Theo).

Hieronder volgt een gedeelte uit de notulen over
de discussie in de gemeenteraad over ‘Wie zal dat
betalen?’ (Agenda no 41 G.)
“De heer Molenkamp merkt op dat zijn standpunt
tegenover verkoop van bouwterrein bekend is. De
voorwaarden door B en W voorgesteld om aan dezen
verkoop te verbinden, acht Spr. voor de koopers
bezwarend. Eenigen tijd geleden zijn er uit den boezem
der Raad meerdere stemmen opgegaan om aan het
eind van het Dominee’s laantje een brug van wege de
gemeente te doen maken. Spreker meent dat het beter
is de brug er nu door de gemeente te doen maken, daar
hij voorstander is dat de publieke bruggen, enz. in
handen der gemeente blijven. De gevraagde grondprijs
acht Spr. billijk.
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De Voorzitter zegt, dat bij B en W de overweging
heeft gegolden, dat de koopers de brug voordeeleger
kunnen maken dan de gemeente en zij om zeggenschap
over de brug te hebben, juist een bijdrage in de kosten
tot f 500,- uit de gemeentekas zouden willen verleenen.
De heer Westermann wijst er op dat de brug
waarvan nu sprake is niet op de zelfde plaats zal komen
dan bedoeld was bij het maken van het z.g. Wegenplan
op de boerderij “de Eendracht”. Zal deze brug ook in
de toekomst blijken op een goedpunt te liggen?
De Voorzitter zegt dat de brug op het z.g. groote
plan, waaromtrent in beginsel is besloten dit achter
uittezetten, bedoeld was tegen over de ophaalbrug
bij het sluisje aan den Stationsweg. Burgemeester
en Wethouders meenen dat het beter is de brug nu te
leggen recht tegenover het Dominee’s laantje. De heer
Westermann kan hiermee wel accoord gaan.
De heer van Dijk gaat grootendeels met het door
den heer Molenkamp gesprokene mede. Ook Spr. acht
de verplichting om een brug te maken voor de koopers
te bezwaarlijk. Liever zou hij de grondprijs b.v. op f
2,50 per m2 willen brengen en de brug voor
rekening der gemeente te leggen. Dit laatste
komt hem vooral ook gewenscht voor met het
oog op latere koopers van bouwterrein ter
plaatse.
De heer Breuninghoff wijst er op dat de
koopers toch een brug moeten hebben en hij
acht het voor de gemeente voordeeliger, dat
de brug voor rekening van de koopers komt.
Wel zou Spr. er voor te vinden zijn de brug
later in onderhoud en beheer bij de gemeente
over te nemen. De heer van Ginkel meent dat
een oplossing is te vinden door de verdere
koopers een hoogeren prijs te doen betalen
en zoo de kosten van de brug terug te betalen
aan de tegenwoordige koopers.
De Voorzitter gevoelt wel waar de heer
van Ginkel heen wil, doch kan zich nog direct
geen juiste voorstelling maken hoe een en
ander goed geregeld zou moeten worden.
De heer Westermann meent ook dat de
practische oplossing zal zijn de grondprijs te
verhoogen. De heer Molenkamp onderstreept
nog nader de door hem naar voren gebrachte
bezwaren. Wanneer Spr. bedenkt dat de
kostprijs voor de gemeente destijds is geweest
50 cent per m2, dan acht hij een prijs van
f 2,- een aardig winstcijfer.
De heer Vermeulen zet voorop dat er in
het voorstel van B en W veel goeds is, doch
gevoelt er veel voor de brug voor rekening
der gemeente te nemen. Spr. wil er even op
wijzen dat de gevraagde grondprijs van f 2,per m2 zeer billijk is ener dus van de koopsom
totaal f 2000,- nadat strooken grond voor
eventueele straten er af gaan, er voor de
gemeente niet veel overblijft.
De heer Breuninghoff blijft er bij dat

de kooper voor zijn bedrijf een brug moet hebben
en de voordeeligste weg voor de gemeente is, hem
de verplichting op te leggen voor zijne rekening die
brug te maken. De Voorzitter meent als de gemeente
de brug zal leggen, de prijs verhoogd moet worden.
Breedvoerige onderlinge beschouwingen waar aan alle
leden deelnemen worden gehouden, waarbij de heer
Verbiest het voorstel van Burgemeester en Wethouders
verdedigt.
De heer Vermeulen zou de prijs op f 2,50 willen
bepaald zien en dan de brug voor rekening der
gemeente doen maken, waarop de heer Breuninghoff
zegt dan in elk geval f 2,50 te moeten betalen. De heer
van Dijk stelt voor om de grond voor f 2,25 per m2 aan
te bieden en de brug voor rekening der gemeente te
nemen. Dit voorstel wordt door den heer Molenkamp
ondersteund. De Voorzitter brengt het voorstel, als
zijnde van de verste strekking, in stemming.Voor
verklaren zich de heeren Molenkamp, van Dijk,
Westermann en Vermeulen. Tegen stemmen de heeren
Verbiest, Breuninghoff en van Ginkel.” 5

Afb. 6. Vergunning, afgegeven aan de
gebroeders Aalbers.
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Op 12 december 1924 werd door B en W de
vergunning verleend aan de gebroeders Aalbers voor
het oprichten van een meubelmakerij. Voor deze
vergunning werd geen bezwaar ingediend.
De beschrijving van de inrichting was:
“Een werkplaats voor machinale houtbewerking.
In de inrichting zullen meubels vervaardigd worden.
Beweegkracht, welke zal worden aangewend bestaat
uit electriciteit op 8 motoren, waaronder 2 van
5 P.K., 1 van 4 P.K., 1 van 3 P.K., 3 van 2 P.K. en
1 van 1 P.K. totaal 24 P.K.”. Verder: “Alle ramen
en deuren draaien naar buiten, alle bovenramen
zijn tuimelramen. De inrichting zal voltooid en in
werking gebracht moeten zijn vóór 1 maart 1925.” 7

Afb. 7. Situatieschets Breukelen.

Na deze discussie ging de raad verder met een
wijziging van de gemeentebegroting en de rondvraag.
Aldus werd besloten dat de gebroeders het terrein
voor twee gulden vijfentwintig per vierkante meter
konden kopen. Hiermee gingen de gebroeders
akkoord. Op 18 november 1924 gaf de Raad van
State goedkeuring tot verkoop. De gemeenteraad
besloot ook dat de brug in het verlengde van het
Dominee’slaantje moest komen en dat de brug
“eenvoudig, doch sterk moet zijn.” 6

De materialen voor de bouw van de werkplaats,
alsook het timmerwerk werd door de gebroeders
Aalbers zelf verzorgd. Het metsel- en betonwerk
werd door Ernst van Reenen en Gerrit Coljé voor
een vastgesteld bedrag aangenomen. Met beide
heren zijn later (in 1925) ook de beide woonhuizen
gebouwd, die in begin december van dat jaar werden
betrokken door de beide gezinnen Aalbers.

Vergunning rond
Het duurde enige tijd voordat de brug gereed was.
In het begin werd de oversteek gemaakt met een
geleende schouw, van de gemeente, door de schouw
dwars in het Heicop te leggen met aan weerskanten een
plank. Toen de gemeente de schouw later weer nodig
had werd een noodbrug van drie planken gemaakt.
Naast het aanleggen van de brug over het Heicop
moest ook rest van de infrastructuur nog worden
aangelegd. Zo werd in 1926 een verzoek ingediend
door de gebroeders Aalbers om een straatlantaarn
aan te brengen bij de Heicopbrug (notulen 11 oktober
1926). En pas in 1928 werd het waterleidingnet en
het riool aangelegd.

Afb. 9. Hinderwet Proces Verbaal.

Afb. 8. Hinderwetvergunning ter inzage.

Ook in die tijd vonden er ongevallen plaats
tijdens de bouw. Eén van de stukadoors kreeg kalk
in zijn oog, wat gevaarlijk is. Zijn baas had zoiets
blijkbaar al eens eerder meegemaakt en wist een
perfect middel. Hij zette betrokkene met de rug tegen
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de muur, nam een mond vol water en blies met volle
kracht het water in het open oog. Een paardenmiddel,
maar afdoende.
Nadat het fabrieksgebouw gereed was, werden
de machines geplaatst. Het machinepark werd
uitgebreid met een pennenbank, een vandiktebank
en een freesmachine. Met ingang van februari 1925
leverde de P.U.E.M. stroom, zodat 2 februari gestart
kon worden met de productie van rompen voor de
enige afnemer daarvan, de firma G. van Voort. 8
Naar de notaris
Op 23 maart 1925 is bij E.B. van Julsingha
(notaris) te Breukelen-Nijenrode ten kantore,
(lees gemeentehuize) het bewijs van eigendom
getekend van het stuk grond dat van de gemeente
was aangekocht. (groot 10 aren 85 centiaren). Bij
de ondertekening waren de volgende personen
aanwezig:
Vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders der gemeente BreukelenNyenrode: Meester Matthys Pieter Thomassen à
Theussink van der Hoop van Slochteren, burgemeester der gemeente Breukelen-Nyenrode en Eke
van der Zee, secretaris der gemeente (handelende
de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad
van veertien Oktober negentien honderd vier en
twintig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten

van Utrecht achttien november negentien honderd
vier en twintig), Theodoor Gerhardus Aalbers en
Derk Willem Aalbers beide meubelfabrikant te
Breukelen-Nyenrode. Getuigen: Wubbelt Karssien
Bloemhoff, ambtenaar ter secretarie en Jan Nicolaas
den Boggende, boekhouder te Breukelen-Nyenrode.
De verkoop van het stuk grond bedroeg f 2441,25
(twee duizend vierhonderd en veertig gulden vijf
en twintig cent). Zo werd de oprichting van de
Meubelfabriek “De Eendracht” een feit. 9
n
Noten

1. Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen afkomstig uit
het familiearchief ‘De familiegeschiedenis Aalbers’,
D.W. (Derk) Aalbers (1973)
2. Raadsnotulen, nr. 12. In: Streekarchief Rijnstreek
Woerden.
3. Ibidem, nr. 13. In: Streekarchief Rijnstreek Woerden.
4. Notulen B&W, nr. 63. In: Streekarchief Rijnstreek
Woerden.
5. Ibidem, nr. 64. In: Streekarchief Rijnstreek Woerden.
6. Ibidem, nr. 65. In: Streekarchief Rijnstreek Woerden.
7. Hinderwetvergunning-Inventarisstukken, 1597, 1624,1627,
1628 en 1629. In: Familiearchief ‘De familiegeschiedenis
Aalbers, D.W. (Derk) Aalbers (1973)
8. Familiearchief ‘De familiegeschiedenis Aalbers,
D.W.(Derk) Aalbers (1973)
9. Ibidem, D.W. (Derk) Aalbers (1973)

Afb. 10. De meubelfabriek met beide woonhuizen.
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Verhalen uit het dorp
‘Het steenovenvolk’
G. J. Aalbers en Kim Schoonman
Dejong.kim@gmail.com

“M

Afb. 1. Originele delen van de steenfabriek Vecht en Rhijn anno 2015.

ij, Gert Jan Aalbers, is gevraagd
een verslag te maken van het leven van mijn moeder
Wilhelmina Hussen, later getrouwd met Derk Aalbers.
Ze heeft als kind gewoond nabij de ‘Vecht en Rhijn’,
de steenoven gelegen aan de Straatweg nummer 5. Ze
woont nu in de Aa en is negentig jaar oud.” 1
Dit verhaal gaat vier generaties terug, vier generaties
Breukelaars. Het zijn de herinneringen van mevrouw
Wilhelmina Aalbers-Hussen aan haar grootvader,
Coenraad Hussen, geboren te Breukelen-St. Pieters op
3 juni 1871 en de plek waar hij werkte, de steenoven
‘Vecht en Rhijn’. Hij was menger van de klei die tot
stenen verwerkt moest worden en hij woonde op het
fabrieksterrein.

Rivieren hebben altijd een belangrijke rol gespeeld
in de ontwikkeling van de samenleving. Zo ontstonden
vanaf de middeleeuwen bijvoorbeeld overal langs
de Vechtoever productielocaties voor baksteen en
aardewerk. Grondstoffen als turf en klei waren
gemakkelijk te verkrijgen. De klei werd direct langs de
rivier afgegraven, de turf om de ovens te stoken werd
afgegraven in het achterland. De Vecht was de ideale
transportweg om de populaire ‘kleine Vechtsteentjes’
naar de herenhuizen langs de Vecht te brengen en om
naar de steeds maar groeiende steden Amsterdam en
Utrecht te vervoeren.
Al vanaf het begin kreeg de vervaardiging van
bakstenen uit leem of klei weinig aanzien. Men vond
het maar een modderig gebeuren. Hoe ze in het verleden
over de baksteenfabricage dachten, wordt moraliserend
voorgesteld door de etsenmakers Jan en Caspar Luyken
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(1694).
Afb. 2. Mechanisch gedrukte reproductie van een prent
van P.J. Lutgers uit ca. 1835, afkomstig uit P.J. Lutgers,
Gezichten langs de Vecht, uitgegeven in 1836.

‘De Tichgellaar
De Godsdienst maakt ons vrij
Van SaatansSlaavernij.
Gelijck als Isrël van te vooren,
Den tichel boude in dienstbaarheid,
Soo wordt de Mens oock slaafs
gebooren
En wurmd in ‘t leem van deesen tijd:
Maar al die ‘t lust, die word van
Goode,
Genaade en vrijheid aan gebooden.’

Deze tekst vertelt op zijn minst dat het zwaar
werken was op de steenovens en het werd vergeleken
met slavenarbeid. Het aanzien van de arbeiders die
in deze tak hun brood verdienden was hetzelfde:
een ongeschoolde, laag gewaardeerde arbeid, die
er niet beter op werd tijdens de mechanisatie.
Het productieproces bleef lang onveranderd, tot
in de tweede helft van de negentiende eeuw de
steenfabricage langzamerhand werd gemechaniseerd,
gevolgd door een automatisering in de tweede helft
van de twintigste eeuw. De invoering van machines
en de daarmee verbonden groei van de steenfabrieken
leidde tot het ontstaan van een ‘steenovenvolk’:

Breukelen en Maarssen in stond. Behalve naar de
Vecht verwijst de naam naar de Haarrijn, een gegraven
wetering die het water uit de polders rond kasteel De
Haar naar de Vecht afvoerde. Delen van deze fabriek
zijn waarschijnlijk al ouder dan het oudst gedateerde
archiefstuk uit 1774. Het bestond toen uit twee ovens
met een haakhuis, loodsen en tasvelden van eigenaar
J. van Stuyvesant, een Dom kanunnik uit Utrecht.
Coenraad Hussen woonde en werkte op de fabriek in
de tijd van, wat later zou blijken, de laatste eigenaar,
François Jacques de Freytag. “Freytag heeft in 1911
de steenoven overgenomen en hij woonde in de
directeurswoning van de fabriek,” vertelt Gert Jan.
“De baas van de arbeiders woonde in een huisje
tegenover de Oliphant, later is dit afgebroken in
verband met het verbreden van de Straatweg.”

Afb. 3. Gezicht op de steenoven vanaf de Straatweg,
geheel links restaurant de Olifant en in het midden de
directeurswoning. H. v. Walderveen, 1993. (archief HKB)

14 Augustus 1896 trouwde Coenraad met
Wilhelmina Goedee en hun zoon Dirk Hussen huwde
op 15 april 1921 met Lijsje de Graaf. “Mijn moeder
werd 24 juni 1924 geboren te Breukelen-St. Pieters
en zij trouwde met mijn vader, Derk Aalbers, in de
Tweede Wereldoorlog. Het stadhuis van BreukelenSt. Pieters was aan de overkant van de Vecht. Ze
hoefden alleen maar met het pontje bij de Oliphant
over te steken,” vertelt Gert Jan met een glimlach.
“Ze woonde in bij haar ouders, achter de Oliphant op
nummer 7, omdat er geen woning beschikbaar was,”
vertelt Gert Jan. “Het huis bestaat nog. Daar zijn mijn
oudste zus en ik ook geboren. In 1950 zijn we verhuist
naar straatweg 16, waar mijn jongste zus is geboren.”

“De steenfabrieken geven werk aan 350 à 400
werklieden gedurende de zomer. De steenfabrikanten
trekken hunne werklieden in het voorjaar aan uit alle
streken des lands en deze zijn bij hun aankomst reeds
van armoede vergezeld. Na het eindigen van het
werkseizoen worden zij door de steenfabrikanten aan
het Armbestuur overgelaten. Met recht kan gesteld
worden dat naarmate het getal der steenfabrieken
zich uitbreidt, de armoede evenredig toeneemt ...”
De steenovens stonden aan de rand van de stad of
het dorp, maar ook aan de rand van de maatschappij..3
Een van die locaties was de voormalige steenen pannenbakkerij ‘Vecht en Rhijn’, die tussen
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Afb. 4a. Trouwboekje vader en moeder Hussen.

zeggen,” vertelt Gert Jan gniffelend.

Afb. 4b. Trouwboekje vader en moeder Hussen.– dochter
Wilhelmina.
Afb. 6. Spelende kinderen bij de steenfabriek Vecht en
Rhijn, 1930. Met dank aan Hans v. Bemmel

Het werk op de steenoven was zwaar. Zowel
mannen als vrouwen begonnen het werk om 6.00
uur in de ochtend. Na het middageten (klaargemaakt
door de vrouwen) werd er van 14.00 uur tot 18.30
uur continue doorgewerkt. Wilhelmina herinnert
zich hoe grootvader Hussen tot aan zijn knieën in de
klei stond, scheppend met een grote houten schop,
water er bij en verder scheppen, de hele dag door.
“Aan het einde van zijn leven stonden zijn vingers
zo krom als klauwen door de reuma.”
De beide ovens werden tweemaal per jaar zes
weken achter elkaar gestookt, waarvan in de laatste
drie weken de arbeiders er dag en nacht bij bleven
om de ovens op temperatuur te houden. In de kleinste
oven werden in één keer 800.000 stenen gebakken,
terwijl de grootste ongeveer een miljoen stenen kon
bevatten. Daarna moesten ze zes weken lang afkoelen,
waarna er kogels doorheen werden geschoten,
zodat de hoop stenen instortte, om een te snelle
afkoeling te voorkomen. Achter de fabriek werden de
geproduceerde stenen op de tasvelden ‘opgetast’.

Afb. 5. Trouwfoto Derk en Wilhelmina Aalbers.

Omdat haar opa daar woonde en werkte en
omdat het aan de overkant van de weg lag, speelde
Wilhelmina als kind veel op het terrein van de fabriek
met de kinderen van de arbeiders die daar woonden.
Met zes gezinnen hadden ze een wc. Het waren
twee L-vormige bouwblokken van zes met luiken.
“De arbeiders waren zo arm, dat ze vaak maar 1 set
kleren hadden. Mijn moeder herinnert zich nog dat
ze een keer in de week de kleding stonden te wassen
in grote wastobbes met een schort voor. Als de wind
dan hun schort deed opwaaien, zag je dingen die
verborgen hoorden te blijven, om het maar netjes te

Afb. 7a Steenfabricage 1941, kleiwinning. Fotograaf
onbekend. Het Leven, Spaarnestad Photo (Bron: www.
geheugenvannederland.nl)

Ze herinnert zich niet hoe de stenen werden
gemaakt, maar wat ze wel nog weet is dat de stenen op
tassen stonden te drogen en met riet werden afgedekt.
Als het weer slecht werd, werden de arbeiders
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opgetrommeld om de stenen in veiligheid te brengen.

dunne platte steen, noemde men de Mop.”

5

Afb. 8. Foto uit jaarboekje 2013-2014 Oudheidkundig
genootschap Niftarlake. Op de voorgrond een vlot met
stapel bakstenen 1891(Coll. HUA)

Afb. 7b Steenfabricage 1941, mixers. Fotograaf
onbekend. Het Leven, Spaarnestad Photo (Bron: www.
geheugenvannederland.nl)

Afb. 7c Steenfabricage 1941, opgetaste stenen.
Fotograaf onbekend. Het Leven, Spaarnestad Photo
(Bron:www.geheugenvannederland.nl)

Ze weet nog dat het stenen voor huizenbouw en
straatstenen waren. Het verschil was goed te zien,
want de straatstenen hadden een andere kleur.”
“De blauwe stenen voorin de vuurmonden waren
de beste, omdat deze bij de hoogste temperatuur
waren gebakken. Deze dienden dan ook als
straatstenen. Van de andere stenen onderscheidde
men drie soorten: de kleinste was de Rijnvorm, die
voor schoorstenen werden gebruikt: de Waalvorm
was de grootste en de dikste steen, die voor de
woningbouw waren bestemd. De tussenvorm, een

In de tijd dat opa Hussen op de steenfabriek
werkte, kwam de klei en de turf per boot naar de
fabriek met een zogenaamde Keulenaar of Keulse aak
en werd met de hand in manden gelost. Het afgraven
en verschepen van klei naar de steenovens werd
‘afvletten’ genoemd. “De vrouwen hielpen dan ook,
om de boten zo snel mogelijk leeg te krijgen. Als ze
thuis kwamen zaten ze helemaal onder het stof,” weet
Wilhelmina nog. De afgebakken stenen werden klaar
gezet voor afvoer per boot of de Straatweg. Kleinere
hoeveelheden werden ook per praam geleverd (zie
afb. 8., wellicht een overvolle praam..)

Afb. 9. Foto vanuit de Oliphant genomen. Links wordt een
schip geladen met stenen bij Vecht en Rhijn, rechts bij
steenoven Cromwijck. In het midden is het Vechtpondje
te zien. ca. 1900. Particuliere collectie, Hans v. Bemmel.

Na schooltijd moesten de kinderen ook meewerken.
Als ze dat niet deden dan kon voor het gezin de huur
van het steenovenhuis worden opgezegd. Op zaterdag
duurde het werk tot 16.00 uur. In de winter was er
geen werk en was het ‘steenovenvolk’ aangewezen
op ondersteuning van de diaconie. De kleine kinderen
kregen in de tijd dat er wel werk was weinig aandacht,
tot er een bewaarschooltje voor hen kwam. 7
Een bijna-overbuurman van de steenfabriek was
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de maatschappelijk betrokken Kees Dudok de Wit.
‘Slangevecht’ ligt op een afstand van vijf minuten lopen
van het fabrieksterrein. Toen zijn moeder de eerste helft
van de jaren 1890 ziek werd en langdurige verzorging
nodig had, werd daarvoor hulp ingehuurd. Een van die
dames was de weduwe Jans Stroomenbergh-Homoet,
die in de tuinmanswoning van het huis ‘Vrede en Rust’
woonde. Zij was ook erg begaan met de zorg en aandacht
voor de kinderen van de arbeiders op de steenfabriek
en misschien is Kees op die manier ook betrokken
geraakt met hun lot. Kees begon persoonlijk met het
trakteren van kinderen op poffertjes in de laat-19de
eeuw. Vanaf 1914 gebeurt dat door een speciaal fonds
dat hij daarvoor heeft opgericht. De kinderen kwamen en komen - ieder jaar een keer naar de poffertjeskraam
toe voor hun traktatie, maar er was een uitzondering.
Hij zorgde er voor dat er altijd zo’n twintig porties in
speciale draagbare, vuurrode poffertjes-bussen naar
de bewaarschool bij de steenfabriek gingen.” Die
kinderen hadden namelijk geen mogelijkheid om
naar de poffertjeskraam te komen in het dorp. 8

Na een kwijnend bestaan moest directeur Freytag,
zijn ‘Vecht en Rhijn’ als laatst steenfabriek eind
jaren ‘30 sluiten.
In de jaren ‘50 is de fabriek verbouwd tot
bedrijfsruimte en ontkwam als enige steenfabriek
langs deze rivier aan de sloophamer. In 1959 zijn
wegens bouwvalligheid 10 arbeiders ‘woninkjes’
gesloopt en in 1987 kwam er een nieuwe eigenaar,
expeditiebedrijf Coppoolse. Die maakte van de
overige huisjes auto boxen en later zijn ook die huisjes
afgebroken. In 2004 werd de fabriek aangewezen
als gemeentelijk monument. De naam ‘Vecht en
Rhijn’ staat nog steeds groot op het nog originele
middengedeelte van de voormalige fabriek. Ook de
buitenplaats, de ‘directeurswoning’, staat nog steeds
en is ook in monumentaal opzicht gewaardeerd. 10
Ironisch genoeg zat tot voor kort het bedrijf
‘Schoehuijs Tuinhout & Steengoed’ op de
Straatweg nummer 5. Zij verkochten onder andere
sierbestrating…, maar ook die zijn niet gebleven.
Momenteel staat het complex te koop.
n
Noten

Afb. 10. Ligging van de fabriek, ten opzichte van restaurant
de Olifant en restaurant Slangevecht, huidige situatie.

Gert Jan zegt dat zijn moeder zich heel goed kan
inleven in de verhalen over de fabriek. Ze denkt
bijvoorbeeld met plezier terug aan de vrouw van
de directeur, mevrouw Freytag, die als een van de
eersten in de buurt een fiets bezat. “De arbeiders
hadden altijd heimelijk pret als ze langs kwam
fietsen, want na elke derde trap met de pedalen,
deed ze een klein hupje op het zadel. Ze konden dat
‘hupje’ precies nadoen.”
De steenindustrie aan de Vecht stond onder zware
economische druk. De Vechtstenen ondervonden
geduchte concurrentie van de Waalstenen, die in
grotere hoeveelheden geproduceerd werden en dus
goedkoper waren. Ook werd het moeilijker om in de
buurt van de Vecht nog aan geschikte klei te komen en
moest de grondstof steeds meer van andere plekken
worden aangevoerd, wat geld kostte. Daar kwam bij
dat de steenbakkers onvoldoende moderniseerden.

1., Interview G.J. Aalbers, 16-1-2015.
2. www.dbnl.org: Digtale bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren
3. Gemeenteverslag Ubbergen, 1873.
4. Warmerdam, Paul van, Tijdschrift Historische Kring, jg. 3
(1988) nr. 3, p. 109-110.
5. Ibidem, Tijdschrift Historische Kring, jg. 3 (1988) nr. 3, p.
109-110.
6. Veen,T. van, Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek,
Walburg Pers (1989)
7. Manten, Arie A. en Wisse, Gerjet, Tijdschrift Historische
Kring, jg. 22 (2007) nr. 1, p. 6-11.
8. Ibidem, Tijdschrift Historische Kring, jg. 22 (2007), nr. 1,
p. 6-11.
9. Ibidem, jg. 11 (1996), nr. 5, p. 281-285.
10. E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen
van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel,
Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen,
buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van
Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, (1985,
2e druk) p. 262.
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Breukelen móet de lucht in
Woningbouw tussen 1948 - 1968
Irma Gondrie
irmagondrie@gmail.com

B

reukelen in 1968
In de zomer van 1968 werden in Breukelen de
zogenoemde hoge flats opgeleverd aan de G. van
Doornikstraat, de Wiardi Beckmanstraat, de Titus
Brandsmastraat en de Johannes Poststraat. ‘Vier
torenhoge flatgebouwen, die in deze omgeving
even dwaas verdwaald aandoen als tv-antennes in
een wuivend korenveld’, schreef Frits Koffijberg,
journalist van het Utrechts Nieuwsblad, die in 1968
een serie artikelen maakte over dorpen in de groei. In
de krant van zaterdag 16 maart van dat jaar was de
beurt aan Breukelen.
‘Vroeger was het eenvoudig. Je had steden en
je had dorpen. Stad was synoniem met drukte,
vertier (soms), achterbalkonnetjes en een zekere
onverschilligheid – dorp met rust, verveling (soms),
voortuintjes en intimiteit. Maar met die goeie ouwe

Afb. 1. Breukelen vanuit de lucht (1949). Waar we
weilanden, koeien en boomgaarden zien, zouden in de
jaren daarna De Poel, De Eendracht en Noord gebouwd
worden (foto RHCVV).

tijd zijn ook die duidelijke verschillen verdwenen.
We kennen ze allemaal wel, de dorpen die na de
oorlog uit de plattelandssleur van gezapigheid en
geleidelijkheid zijn losgebroken en de laatste 10, 20
jaar een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt,
die zowel in de breedte als in de lengte zijn
uitgeschoten in verrassend snel tempo. Zo’n bruuske
toeneming in omvang blijft niet zonder gevolgen.’
Enkele daarvan werden aangestipt door Koffijberg
in zijn reportage over ‘Dorpen in de groei.’ In
Breukelen mocht niet uitgebreid worden naar het
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westen vanwege het Groene Hart, naar het zuiden
vormde Nijenrode een bezwaar en aan de oostkant
van de Vecht lagen de Loosdrechtse Plassen, ‘een
gebied van ongeëvenaard landschapsschoon dat
in een grote recreatiebehoefte voorziet, aldus
burgemeester Bijleveld in een artikel in Elseviers
Magazine op dezelfde dag. Breukelen moést wel de
hoogte in! Maar voordat het daadwerkelijk tot de
bouw van meergezinswoningen kwam, ging er nog
heel wat water door de Vecht.

Bij de uitbreiding hoorde ook de bouw van de
wijk die nu De Poel wordt genoemd. Gerealiseerd
werden de volgende straten, die volgens opgave van
de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken alle
in 1957 werden opgeleverd.
Dudok de Witstraat
G.W. van Couwenhovenstraat
Huyck Aertsenstraat
Jan Evertse Boutstraat
Joris Dircksenstraat

Plannen van uitbreiding: geen villa’s maar
volkswoningen
De eerste plannen van na de oorlog voor
woningbouw dateerden van 1946. In 1948 volgde
een uitbreidingsplan waarbij het bestaande plan
van uitbreiding voor ‘De Eendracht’ herzien werd
en een nieuw plan kwam voor de zuidelijk van de
Stationsweg en oostelijk van de Rijksstraatweg
gelegen gronden. Het nieuwe plan werd zonder
stemming op 8 november 1948 vastgesteld,2 al
was er wel enige discussie in de raad. Was het
aanvankelijke plan meer gericht op villabouw, nu
was er sprake van industriebouw, maar men vroeg
zich af hoe het zat met de belangen van de boeren die
gingen rentenieren? Een ander raadslid merkte op
dat villabouw mooi was, maar ook dat je er niets aan
hebt want Breukelen had industrie nodig. Ook was er
verzet tegen de bouw van meergezinswoningen (flats
dus): men verwachtte moeilijkheden met de mensen
er later uit te krijgen, terwijl sommige raadsleden
meergezinswoningen ook niet erg bevorderlijk
achtten voor het aanzien van de straat. In de raad
vond men dat Breukelen eerst een mooi dorp aan de
Vecht was, maar deze nieuwbouwplannen hadden
teveel woningblokken. Wie het raadsverslag leest,
denkt ‘dit plan gaat het niet redden’, maar niets is
minder waar. Na deze opmerkingen werd het plan
gewoon vastgesteld.

Gemiddelde gezinssterkte: vier personen 3
Het behoeft geen betoog dat er in de jaren 19491958 flink gebouwd werd in Breukelen. Dat neemt niet
weg dat op 20 oktober 1953 de gemeente Breukelen
van Gedeputeerde Staten van Utrecht een verzoek
ontving om het gemeentelijk Plan van Uitbreiding
aan een algehele herziening te onderwerpen.
Een week later gaf het college van B en W aan ir.
E.J. de Maar daartoe opdracht. Deze architect en
stedenbouwkundige uit De Bilt liet vervolgens
weten dat genoemd plan economisch gezien voor
verbetering vatbaar was. Het uitbreidingsplan, door
de gemeenteraad vastgesteld op 31 januari 1951,
was in de loop der jaren al op onderdelen herzien.
Zo was er in 1951 bijvoorbeeld al een wens om het
plan aan te passen aan de bouw van twee scholen.
De Maar ging in 1953 aan het werk, voortbordurend
op de eerdere plannen en ging daarbij uit van een
‘gemiddelde gezinssterkte’ van 4 personen, waardoor
met 426 nieuwe woningen de bevolking van
Breukelen zou groeien met ongeveer 1700 inwoners.
De Maar meende dat het plan gedurende 15 jaren in
de behoefte zou kunnen voorzien. Het plan bestond
vooral uit arbeiderswoningen, aan grote villabouw
had Breukelen geen behoefte. Er was commentaar op
de plaats van de geplande bejaardenwoningen langs
het kanaal: men vond die locatie niet gunstig vanwege
de westenwind. Aldus
de toelichting bij het
ontwerp, dat uiteindelijk
op 8 juli 1957 door de
gemeenteraad
werd
aangenomen.
Eerder
waren er berichten in
de krant met betrekking
tot de ter inzagelegging,
maar bezwaarschriften
werden in de stukken
niet aangetroffen.

Volgens deze eerste herziening (1948) van het
bestaande plan voor uitbreiding van ‘De Eendracht’
werden de volgende sociale huurwoningen in de wijk
gebouwd, volgens opgave van de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, voorheen Woningbouwvereniging ‘Breukelen’:
Wilhelminastraat, 1949
Marijkestraat, 1949
Eendrachtlaan, 1949
Bernhardstraat, 1950
Irenestraat, 1951
Margrietstraat, 1951
Beatrixstraat, 1954
Julianastraat, 1955
Ameland, 1958
Otterspoor, 1958
Hofwerk, 1958
Boomrijk, 1958
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Afb. 2. Advertentie in het
Utrechts Nieuwsblad van
30 maart 1957.

rechts:
Afb. 3. Uitbreidingsplan in
onderdelen (1957).
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Nog verder uitbreiden: 1963 4
Die 15 jaar waren nog lang niet om
toen in augustus 1962 de gemeente
in zee ging met Bureau Wieger
Bruin, Vink en Van de Kuilen uit
Amsterdam. Op het briefpapier van het
architectenbureau staat de heer Bruin
aangeduid als Prof. Wieger Bruin,
architect B.N.A. , Stedenbouwkundige
B.N.S. In de correspondentie werd naar
hem verwezen als ‘de professor’. Hij
kwam met een nieuw uitbreidingsplan
en er werd gesproken van Noordwijk
als aanduiding van het verder te
ontwikkelen gebied, dat tegenwoordig
Noord genoemd wordt. De voortgaande
bevolkingsgroei van de gemeente
Breukelen en het toenemend belang
van deze gemeente als streekcentrum
maakten het noodzakelijk over te gaan
tot vaststelling van een verderstrekkend
uitbreidingsplan dan het in 1957 vastgestelde. Het nieuwe plan voorzag
in bebouwing van het gedeelte der
gemeente, dat begrensd werd door het
Amsterdam-Rijnkanaal in het westen,
de Straatweg Amsterdam-Utrecht in
het oosten, in het noorden door de
grens met de gemeente Loenen en
in het zuiden door de Eendrachtlaan.
Hier zou Breukelen-Noord groeien.
Voor het zuidelijke gedeelte van het
plangebied bleef het plan van 1957
van kracht.

Afb. 3b. Legenda).
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De stoot voor de woningbouw 5
Burgemeester T.T.M.H. Bijleveld
meldde in de raadsvergadering
van 3 januari 1964 dat het niet
zijn gewoonte is aan het begin van
het nieuwe jaar terug te blikken
op het voorbije jaar. Maar: ‘In
1963 werd de stoot gegeven om de
woningbouw op gang te helpen.
De eerste grote moeilijkheden zijn
overwonnen, zoals de afloop van
de pacht van de boomgaarden en de
moeilijkheden rond de verbreding
van het Amsterdam-Rijnkanaal,
hetwelk toch eigenlijk wel een loos
gerucht betrof. De zorgen rond de
uitbreidingsplannen vroegen veel
aandacht.’ Natuurlijk ook een blik
op de toekomst: ‘In de eerste plaats
wacht ons de taak de bestrijding van
de woningnood door woningbouw
[…]. Het streven naar vestiging van
een middelbare school in Breukelen
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Afb. 4. Uitbreidingsplan in onderdelen ‘Noordwijk’. De kaart met een omvang van ongeveer 1.50 x 0.90 cm is
indrukwekkend.

zal worden voortgezet. Overwogen wordt de
vestiging toe te staan van een bejaardencentrum
voor geestelijk gestoorden.’ In de vergadering komt
ook naar voren waarom er zo weinig bekendheid
aan de uitbreidingsplannen wordt gegeven: Dat
mag officieel niet gezien de voorschriften van
de Woningwet, maar ‘in gezelligheid’ mag je er
natuurlijk wel over praten.
Op vragen uit de raad wanneer het ontwerp nu
eindelijk eens vastgesteld kan worden, antwoordde
de voorzitter van de raad, burgemeester Bijleveld,
dat ‘de professor heeft toegezegd dat het plan voor
1 maart 1964 bij de gemeenteraad zal zijn, zodat
het nog in de oude raad behandeld kan worden.’
Begin maart volgde inderdaad een presentatie
van Bruin, na afloop van de raadsvergadering.
Er is helaas geen verslag van de bijeenkomst
beschikbaar.
Het lijkt dan allemaal voorspoedig te gaan:
op 22 april stuurde de gemeente een persbericht
aan het Nieuw Utrechts Dagblad, Het Utrechts
Nieuwsblad, Dagblad Trouw, Het Centrum
en de VAR met de bekendmaking van het
uitbreidingsplan Noordwijk, met het verzoek dit
bericht te plaatsen op vrijdag 24 april. Iedereen
kon de plannen komen inzien ter secretarie der
gemeente van 27 april tot en met 24 mei 1964. De
uitbreiding van Breukelen kreeg nu echt vorm.

Bezwaren 6
Maar liefst 36 personen kwamen de plannen
inzien onder wie C.J. de Jeu (architect), Ir. Mertens
(architect), J, de Bruin (aannemer), de Spoorwegen,
Rijkswaterstaat, PTT, T.C. Akkerman (notaris) met
zijn kandidaat-notaris en J.T. Vermeulen (architect).
Maar er werd daadwerkelijk bezwaar gemaakt door
de bewoners van de Looijersdijk, die hun woningen
en bedrijfjes van de kaart zagen verdwijnen. Zij
sloegen de handen ineen in een gezamenlijk bezwaar,
naast de enkeling die ook individueel bezwaar
maakte: ‘Een zo ver ontwikkeld woon-, werk- en
opslaggebied in slopershanden te doen komen, lijkt
de ondergetekenden, nog afgezien van de grote
kosten, onvoorstelbaar!’ Zij lazen in de toelichting
op de plannen dat de Looijersdijk, ‘met zijn weinig
waardevolle bebouwing’, zou komen te vervallen.
C. en A. Kerker, aannemer aan de Looijersdijk,
constateerde dat zijn hele bedrijf aan de Looijersdijk
zou moeten verdwijnen en hij wilde daar blijven
zitten. Beeldhouwer Schippers zag zijn plannen
om op een bepaalde locatie een vrijstaande stenen
woning te bouwen, in rook opgaan. Geld om dat
plekje te kopen, had hij nu niet, maar hij was wel
bereid, ‘in ruil voor deze grond, voor de gemeente
Breukelen het bevrijdingsmonument uit te voeren,
waarvoor het ontwerp reeds jarenlang in zijn bezit
is.’ De Hoogendoorns maakten bezwaar tegen het
verdwijnen van hun woonhuis met groentetuintje. De
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PUEM constateerde dat er een woonblok gerealiseerd
ging worden op de plek waar een transformatorhuisje
stond. Rijkswaterstaat oordeelde dat in het plan
niet voldoende rekening werd gehouden met de
toekomstige functie van de Rijksweg als weg voor
doorgaand verkeer binnen het secundaire wegennet.
Ook de firma G. Korver & D.C. v.d. Geer achtte het
van zeer veel belang dat de firma (varkenshandel,
met opslag en handelsvoorraad varkens) gevestigd
zou blijven op het huidige adres, ‘daar dit zeer nabij
gelegen is van de wekelijkse kaasmarkt, waardoor
het mogelijk is binnen korte tijd de door de firma
aangeboden varkens te tonen aan boeren, welke
tevens deze markt bezoeken.’
De professor reageerde snel zodat het
uitbreidingsplan voor de zomer door de raad kon
worden vastgesteld. Een aantal bezwaren werd
‘niet-ontvankelijk’ verklaard, omdat ze niet aan de
raad waren gericht. ‘Daarnaast hoeven bedrijven, zo
oordeelde de professor, tegenwoordig niet meer dicht
bij de klanten te zitten gezien de huidige vervoersen verbindingsmogelijkheden. Een varkenshandel
hoort qua reuk en geluid niet in een woonwijk thuis.
En het algemeen belang zal moeten prevaleren.’ Het
trafo huisje, ‘door overleg komen we daar wel uit’ en
Rijkswaterstaat moest eerst maar eens met een plan
komen voor de Rijksweg. Weg bezwaren! De raad
kon het plan vaststellen.
Breukelen moest met deze plannen de komende
10 jaar verder kunnen. Het plan bestond uit 1293
woningen, waarvan er in 1965 878 moesten worden
gebouwd. 240 woningen waren in aanbouw. Maar
met 200 woningzoekenden en nog extra 150 huizen
die nodig waren in verband met de in voorbereiding
zijnde sanering van de dorpskern, moest er
doorgepakt worden. Maar de Commissie voor de
uitbreidingsplannen en andere stedenbouwkundige
regelingen van de Provinciaal Planologische Dienst
in Utrecht oordeelde anders: De capaciteit van het
plan voor een periode van 10 jaar vonden zij te groot.
Het advies was de plannen in fases te realiseren en
derhalve de capaciteit van de eerste periode van
10 jaren niet volledig te benutten. De gemeente
wilde echter eerst de woningnood oplossen en was
van plan daarna de uitvoering van het plan naar
eigen behoefte te temporiseren, aldus de brief aan
genoemde commissie van 20 oktober 1965.
De provinciale overheid wil eigenlijk een rem op
de groei. Maar het gemeentebestuur wil verder.
In de jaren die volgen wordt er druk gebouwd aan
de Schepersweg:
Schepersweg L-flats, oneven nummers in 1965
Schepersweg I-flats, even nummers aan het
kanaal, 3 woonlagen, in 1966
Schepersweg Kleine flatjes aan het kanaal met 1
woonlaag, in 1969
Schepersweg. Eengezinswoningen, in 1969.

Afb. 5. Uit de toelichting bij de nieuwe
uitbreidingsplannen, 20 augustus 1965. Een tweede
Vechtbrug?

Reactie van de dominee in het Utrechts
Nieuwsblad
Ten tijde van het verschijnen van het artikel in
het Utrechts Nieuwsblad maakt cabaretier Wim
Sonneveld (1917-1974) furore met zijn onemanshows
en werd zijn weemoedige liedje ‘Het dorp’(1965)
een absolute topper. Koffijberg, die dominee F.J.
ter Beek interviewde over de groei van Breukelen,
droeg het eerste couplet aan de dominee voor. Over
de teloorgang van een dorp door uitbreidingen in
beton.
Wat leefden ze eenvoudig toen
in simp’le huizen tussen groen
met boerenbloemen en een heg.
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,
het dorp is gemoderniseerd
en nu zijn ze op de goeie weg.
Want ziet, hoe rijk het leven is,
ze zien de televisie-quiz
en wonen in betonnen dozen,
met flink veel glas, dan kun je zien
hoe of het bankstel staat bij Mien
en d’r dressoir met plastic rozen. 8
De dominee moest er om lachen: ‘Dat is op elk
dorp van toepassing. Het is zo heerlijk overtrokken.
Het verleden wordt wel erg geïdealiseerd. Want zo
fraai als de cabaretier van nu (zijn tekstschrijver
althans) zich het dorpsleven van toen voorstelt,
was het in Breukelen bepaald niet’. Ogenschijnlijk
heeft het lied gelijk, aldus de schrijver van het
artikel: aan de westelijke rand van het eens zo
pastorale Vechtdorp, waar tussen de lage huisjes
de kerktorens domineerden, verrijzen nu vier
torenhoge flatgebouwen. Hij vindt het nergens op
slaan. Tegelijkertijd zegt hij dat het lied iets vergeet:
in zo’n ‘betonnen doos met flink veel glas’ is het,
ook zonder bloembakken en een heg, nog altijd vele
malen prettiger wonen dan in een van die tientallen
‘simpele huizen’ die het Breukelen van vroeger zo’n
pittoresk aanzien gaven, maar die zo ellendig waren
om in te wonen dat men ze na de oorlog zonder een
sprankje spijt heeft opgeruimd.
Als je er moest wonen, was het narigheid
‘Voor de oorlog’, vertelde de 61-jarige
bedrijfsleider G. van der Vlis, die van 1947 tot
1967 wethouder van openbare werken is geweest,
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Afb. 6. De vroegere bebouwing op de Kerkbrink,
waarover door Van der Vlis gesproken wordt. (foto:
RHCVV).

‘was Breukelen landelijk, ja erg landelijk. Er is
opmerkelijk veel veranderd. Maar ik ben hier nog
nooit mensen tegengekomen die treuren om die
goede ouwe tijd.’
‘Vroeger had je hier van de nauwe straatjes
en steegjes. Daarin zaten een heleboel huisjes
verborgen, die nergens uitzicht op hadden, waar geen
zonnestraaltje doordrong, waar soms 24 gezinnen
zich met één WC moesten behelpen. Het was een
ondoelmatige, in elkaar gefrommelde bebouwing.
Men vond dat ergens wel bijzonder mooi, het zag
er zo gezellig uit, maar als je er in moest wonen,
was het narigheid. Er waren tientallen huisjes bij
die alleen te bereiken waren via gangetjes waar
men met de fiets aan de hand niet door kon. In de
periode 1950-1960 hebben we 150 van die krotten
vervangen.’De oud-wethouder wilde daarmee niet
de flatbouw excuseren, die nu als een wilde tak aan
het laaggesnoeide Breukelen is ontsproten. ‘We zijn
er zelf ook niet zo gelukkig mee, willen voorlopig
geen flats meer. Maar dit was noodgedwongen.
Ruimtegebrek. We moesten wel de hoogte in.’
‘Breukelen kan namelijk niet uitbreiden naar het

noorden (Loenen) of ’t zuiden (Nijenrode). Wil niet
uitbreiden naar het oosten, richting plassen, met het
oog op de steeds belangrijker wordende recreatieve
functie van het dorp (Visitez Breukelen, seslacs, son
chateau, sesmaisons de campagne sur la rivière).
En mag niet, van de provinciale overheid, naar het
westen, nog niet tenminste’.
‘Men zit er maar mee – ingesnoerd als
een welvarende matrone in een japon uit haar
meisjesjaren. Want Breukelen, wat eertijds zo ruim
in zijn vel zat, is na de oorlog enorm uitgedijd. Er is
opmerkelijk veel nieuwbouw, vooral in het dorp zelf
(689 woningen op 1 januari 1945 en meer dan 1.750
begin dit jaar (1968)). Het aantal inwoners groeide in
die tijd van 4.732 tot 8.951.’
Import
‘Ondanks al die nieuwbouw (bijna 200%, de
krotvervanging meegerekend) staan er nog steeds
300 woningzoekenden ingeschreven. Hoe dat kan?
Er is na de oorlog veel ‘import’ geweest, ook al werd
vrije vestiging (waarvoor nog steeds veel animo
bestaat) slechts incidenteel toegestaan.
Enkele van Breukelens sterkst werkende
groeipillen zaten namelijk verpakt in zijn functie als
streekcentrum. Een functie die steeds belangrijker is
geworden, vooral de laatste tien jaar. Zo was er na 1960
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een stormachtige ontwikkeling op onderwijsgebied,
met als resultaat dat je nu in deze nog altijd
betrekkelijk kleine gemeente een h.b.s. vindt, met 260
leerlingen, een u.l.o., een landbouwhuishoudschool,
een gewone huishoudschool, een l.t.s., een b.l.o.school enzovoort. Verder zit de belastingdienst er en
is er een postkantoor, die ook allebei zijn uitgebreid.
En al die scholen en die diensten (we praten nog niet
eens over de industrie) moeten bemand worden –
meestal met mensen van buiten de gemeente.
En er wordt nog steeds geïmporteerd. In de vier
‘NTS-flats’ 9, zoals de Breukelaars de betonnen
kolossen aan de rand van het dorp noemen, is
van 252 woningen bijna de helft bestemd voor
omroeppersoneel – een deel heeft er al zijn intrek
genomen.’ 10
Arabieren
Ds. Ter Beek: ‘In al die uitbreidingen van na de
oorlog, die in de eerste plaats bedoeld waren voor
de Breukelaars, zie je toch dat de meeste bewoners
‘buitenlanders’ zijn. Soms letterlijk buitenlanders,
want in die televisie-flats moet je met Frans, Duits
en Engels terecht. Er zitten daar zelfs een paar
Arabieren.’
Worden al die nieuwkomers (de Fransen,
Arabieren en andere echte buitenlanders daargelaten)

vlot geïntegreerd in de dorpsgemeenschap? Ds. Ter
Beek, die sinds 1950 als hervormd predikant in
Breukelen werkzaam is, vooral in de nieuwe wijken,
heeft het idee van niet. ‘De mensen die zich hier
vestigen, hebben al gauw het gevoel: we zijn hier
ergens achterin de wereld terechtgekomen. Ze komen
er niet in. De import blijft apart. Met uitzondering
van Koninginnedag, dan is het hier werkelijk een
echt ouderwets dorpsfeest, iedereen doet dan mee.’
Het doet ons weer denken aan Sonnevelds liedje:
Wat leefden ze eenvoudig toen…
Maar zo eenvoudig leefden ze toen heus niet,
weet de dominee te vertellen, die van het uitpluizen
van Breukelens verleden zijn hobby heeft gemaakt.
Hij vertelt een heel verhaal over de eeuwenlange
stille strijd tussen het kasteel Nijenrode en de
ridderhofstad Guntersteyn over wie in het dorp het
meest te vertellen had. Over het feodale ‘bewind’
dat, tot in de twintigste eeuw, vanuit Guntersteyn
door de Willinks werd gevoerd, die weliswaar
veel goeds voor het dorp deden (ze gaven het
pompen, kleuterscholen, een naaischool, een
catechisatiegebouw), maar zonder wie niets mocht
gebeuren. ‘In de jaren dertig was het nog zo, dat als
een vrouw die weduwe was geworden, een winkeltje
wilde opzetten, zij eerst toestemming moest hebben
van de dames van Willink van Collen. Vonden die het

Afb. 7. Begeleidende foto uit het Elseviers Magazine: Stand van zaken in 1968: de hoge flats in aanbouw.
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niet goed, dan gebeurde het gewoon niet.’ Hij vertelt
over de rangen en standen in het oude Breukelen en
hun onhebbelijkheden. De Amsterdamse kooplieden
die ‘speelhuisjes’ langs de Vecht kochten en op het
geestelijk leven in het dorp een ‘verlicht stempel’
drukten; de Breukelense boeren en boerenarbeiders
in de polder ‘die veel conservatiever en in kwade zin
orthodoxer waren dan de mensen in het dorp; het
industrieproletariaat (‘toen er wat industrie kwam
in de vorm van een melkfabriek, een steenoven, een
sigarenfabriek’); de latere bewoners van de buitens
‘die een aparte clan vormden, waar de boeren noch
de dorpelingen iets mee te maken hadden’, die voor
eigen genoegen een zwembad en een ijsbaan lieten
aanleggen en een groep die later kwam, ‘de witteboordenmensen, die wel mee wilden doen met de
clan, op een afstandje dan.’
‘Voor de oorlog leefde hier nog echt het
standsverschil.’In het Breukelen van 1968 zijn
die maatschappelijke scheidlijnen goeddeels
weggevallen. Maar nu gaat het er eerder op lijken,
dat iedereen een standje op zichzelf vormt. ‘Je krijgt
hier typisch de mentaliteit die je in de stad hebt:
mensen die naast elkaar in een flat wonen, kennen
elkaar niet.’
Problemen
Ds. Ter Beek betitelt Breukelen als ‘een
plattelandsgemeente met grotestadsproblematiek.
Dat komt ook, omdat door de mensen hier, de
forensen bijvoorbeeld, heel wat impulsen in de steden
worden opgedaan. Vroeger woonde en werkte je in
een dorp. Nu heeft men het gevoel in een buitenwijk
van een stad te zitten, maar tegelijkertijd te zijn
afgesneden van de stad. Want kijk, de stedeling die
in een buitenwijk woont, kan nog altijd terugvallen
op zijn centrum. Ik voorzie problemen over een
aantal jaren. Eén ervan: ‘Het jeugdwerk dat maar
niet van de grond wil komen. In de nieuwe wijken
wonen overwegend jonge gezinnen met kinderen
van meestal onder de vijf jaar. Die kinderen zijn
nu nog geen probleem, ze spelen binnen of voor
de deur, maar over een paar jaar wordt dat anders.
En dat is iets dat het gemeentebestuur te weinig
in de gaten houdt. Men maakt wel ruimte voor
woningbouw, met bouwt ook wel scholen, maar het
derde milieu? Dat wordt vergeten. ‘Anders gezegd:
onze matrone, die het zo benauwd heeft in de japon
uit haar meisjesjaren, moet bij al haar zorg om meer
bewegingsvrijheid voor zichzelf, ook aan haar kroost
denken.’ (UN, 16 maart 1968)
Interview van Jaap de Vries met burgemeester
Bijleveld op 16 maart 1968 in Elseviers Magazine,
in de rubriek Het moderne leven, onder de kop
‘Urbanisatie’ . Opvallend is dat dit artikel verscheen
op dezelfde dag als het hierboven geciteerde artikel
in het Utrechts Nieuwsblad.

---------------Breukelen: 10 jaar stilstand?
‘Een gemeentebestuur als het onze’, zegt
burgemeester T.T.M.H. Bijleveld van Breukelen,
‘voert noodgedwongen een onzeker beleid. Wij
moeten een gezonde gemeenschap opbouwen in een
sfeer van dualisme tussen totale ordening en vrijheid,
in het spanningsveld tussen plaatselijk en regionaal
belang’.
Breukelen is een van die gemeenten in de
randstad Holland, die leven in de schaduw van de
ontwikkeling van de steden. Daar vinden de grote
veranderingen plaats, die hun stempel drukken op
het gewest. Daar komen de tendenties tot stand, die
beslissend zijn voor de welvaart van een volk. De
gemeenten tussen de broedplaatsen van nijverheid
en bevolkingsexplosies hebben zich aan te passen.
In de ordeningsplannen, die telkenmale opnieuw
moeten worden opgezet om de onstuimige groei van
de steden een schijn van begeleiding te geven, zien
de kleine gemeenten slechts aan zich gerefereerd
als “groengemeente”, “bevolkingskernen in een
landelijk gebied”, “recreatiecentra”, enz. Zij
kunnen niet anders dan zich geremd voelen in hun
ontwikkeling.
In Breukelen spitsen de problemen zich toe. ‘Wij
hebben’, aldus de burgemeester, ‘met onze 9000
inwoners onopzettelijk een functie gekregen voor de
hele Vechtstreek. Er zijn hier 19 scholen, er is hier
een bloeiende middenstand, een manege. Er komt
hier een sportschool en een streek-postkantoor. Het
streekbelastingkantoor is hier gevestigd, evenals
het GAB. Wij hebben uitstekende (trein- en weg)
verbindingen met Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.
Er zal hier een verzorgende industrie tot stand moeten
komen – ook volgens de provinciale planologen.
Deze hele kostbare infrastructuur behoort logisch
opgenomen te zijn in een gemeente, die althans enige
groei-elasticiteit bezit’. Aldus de burgemeester.
Aan Breukelen is thans elke expansiemogelijkheid
ontzegd. Voor de verzorgende industrie is een
terrein van 24 ha. nodig: ‘Het aangewezen terrein
is door hoogspanningskabels en pijpleidingen ten
dele ongeschikt en bepaald onaantrekkelijk voor
industrievestiging’. De natuurlijke bevolkingsgroei
samen met de vestiging van mensen die van buiten
naar Breukelen komen om daar te werken zal dit jaar
het bevolkingsaantal op rond 10.000 brengen. ‘Maar
volgens de plannen zullen wij dit aantal pas in 1980
mogen bereiken; wij zullen dus meer dan 10 jaar
volstrekt stil moeten staan.’
Breukelens burgemeester zetelt in een van de
statige buitens, die met hun parkachtige, aan de
Vecht grenzende tuinen, de streek haar karakteristiek
gezicht verlenen. Kijkend naar het spiegelend
wateroppervlak zegt hij peinzend: ‘Van een
gemeentebestuur wordt een wijs beleid verwacht.
Maar wat is wijs? Onze bebouwde kom wordt
ingeklemd tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal.
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Wij willen uitbreiden ten westen van het kanaal.
Dat kan niet, omdat wij op die manier het ‘groene
hart’ van de Randstad aantasten. Wij mogen volgens
de nieuwste richtlijnen wel uitbreiden ten oosten
van de Vecht. In een strook tussen de Loosdrechtse
Plassen en de Vecht, een gebied van ongeëvenaard
landschapsschoon dat in een grote recreatiebehoefte
voorziet – in tegenstelling met het weidegebied ten
westen van het kanaal. En in deze richting uitbreiden
willen wij weer niet: we zouden de Vechtstreek
onherstelbaar verminken’.
De planologen erkennen naar de mening van
burgemeester Bijleveld Breukelens problematiek:
de in de loop der jaren ontstane verzorgings-sfeer
kan niet anders dan mensen aantrekken. ‘Wil men
dit tegengaan dan zal men absolute ordening moeten
bedrijven’, zo zegt hij. ‘Dan zal men gewoon moeten
verbieden dat mensen in de randstad Holland zich
verplaatsen, de individuele vrijheid volledig moeten
inperken. Ik hoop, dat dat nooit zal gebeuren. Ik
kan mij voorstellen, dat een bepaald dirigisme
voor een centrale overheidsinstantie aanlokkelijk
is. Maar ik maak uit de halfslachtigheid van de
ordeningsmaatregelen vooral op, dat men er niet
naar streeft. Men remt nu natuurlijke expansie af
en probeert steden te bouwen op plaatsen die men
daar ten koste van grote uitgaven geschikt voor moet
maken, vaak zelfs in een sfeer van onenigheid. Wij in
Breukelen hebben alles om een groot aantal mensen
te accommoderen. Men wil hier graag wonen.
Tenzij Nederland een volstrekt dirigisme verkiest,
zal men toch eens naar normale toestanden moeten
terugkeren. Dan komen die mensen hier toch. Het
groene hart van de randstad volgens de huidige
opvatting zal in elk geval een illusie blijken. Elke
gemeente knabbelt eraan, omdat zij niet anders kan.
Het Rijk zelf gaat dat nu met de nieuwe rijksweg
Amsterdam-Lexmond, dat hart doorsnijden, ook
omdat het niet anders kan. Er is in de ruimtelijke
ordening, zoals die thans geregeld is, toch steeds
weer een uitzonderingsmaatregel mogelijk. Het
zal met Breukelen dan ook allemaal wel in orde
komen. Toch moet men de onduidelijkheid van dit
moment betreuren: zij bezorgt ons land economische
moeilijkheden, aan de ene kant doordat bepaalde
voorzieningen niet hun volle rendement kunnen
afwerpen, aan de andere kant doordat volstrekt
kunstmatige planologische bedenksels uitermate
kostbaar zijn’.-------------------

wordt Breukelen-Noord volgebouwd en met de
oplevering van de woningen aan de Linnausdreef in
1970 heeft de gemeente Breukelen de grenzen van
het plan bereikt.

Afb. 8.Zicht vanuit de Karel Doormanlaan op BreukelenNoord, met op de achtergrond de door journalist
Koffijberg zo gewraakte flats. Foto omstreeks 1970.

Noten

1. De aanleiding voor dit artikel ligt in het tegenkomen van
een krantenartikel in het Utrechts Nieuwsblad van zaterdag
16 maart 1968 over ‘Dorpen in de groei’. Over het dorp
Breukelen dat na de oorlog zo enorm is uitgedijd en waar
zelfs flatgebouwen zijn verrezen. Op zoek naar de plannen
voor de uitbreiding van Breukelen (in de Notulenboeken
van de gemeenteraad van Breukelen in het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen) kwam ik heel wat
plannen, herzieningen van plannen en uitbreidingsplannen
tegen. Wat me interesseerde was de reactie van de
raadsleden op de plannen. Helaas vond ik daar weinig over:
de plannen werden vaak zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd en er kwam slechts weinig kritiek uit de raad.
Daarbij moet aangetekend worden dat ik geen verslagen
heb gevonden van raadsbesprekingen hierover: na afloop
van de raad was er soms een presentatie en met mededeling
daarvan stokten de notulen. Wel werd door de jaren
heen veelal in de rondvraag geïnformeerd wanneer de
plannen nu eens eindelijk goedgekeurd konden worden.
In het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
bevindt zich een doos met archiefstukken betreffende
Noordwijk (Breukelen-Nijenrode, 1949-1988, inv. nrs.
786- 789. Momenteel wordt gewerkt aan een herziening
van de inventarislijsten, waardoor sommige dossiers een
andere nummering hebben gekregen. Geen probleem, ze
zitten allemaal in die doos! Deze stukken zijn samen met
notulenboeken van genoemde jaren de bronnen van mijn
verhaal.
2. ≠Vergadering 8 november 1948. In: Archief BreukelenNijenrode.
3. Correspondentie (1948-1988) Inventaris nr. 789. In: Archief
Breukelen-Nijenrode.
4. Raadsnotulen, inv. nr. 786. In: Gemeente Archief Breukelen
(1949-1988).
5. Ibidem, d.d. 3-1-1964, inv. nr. 148. In: Gemeente Archief
Breukelen.
Zo was de situatie in 1968. De burgemeester
6. Ibidem, inv. nr. 786. In: Gemeente Archief Breukelen.
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nieuws uit het Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen
E.drees@rhcvechtenvenen.nl

Het Karolingisch
zwaard dat bij de
baggerwerkzaamheden
van de Vecht werd
gevonden, is één van
de topstukken van de
tentoonstelling ‘Vondsten
uit de Vecht’.

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen is een groot voorstander van samenwerking.
Met elkaar kun je nu eenmaal een groter publiek
bereiken en ons prachtige erfgoed onder de aandacht
brengen. In Stichtse Vecht zijn wij aangesloten bij
Stichting Het Vechtsnoer. Het Vechtsnoer is een uniek
samenwerkingsverband waarin musea en culturele
instellingen de Vechtstreek als ‘museum zonder
muren’ voor een breed publiek willen ontsluiten.
Verleden jaar is besloten om voor ieder jaar
een thema aan te wijzen en dit centraal te stellen
bij evenementen. In 2015 is het thema ‘Water’.
Toepasselijker voor deze streek kan eigenlijk niet!
Aan de hand van tentoonstellingen, lezingen en
publicaties willen wij dit onderwerp aan het publiek
presenteren. In de kranten, de folder UIT in de
Vechtstreek, de website www.Vechtsnoer.nl èn onze
nieuwe gezamenlijke facebookpagina Vechtstreek
houden wij u op de hoogte van de diverse activiteiten.

Misschien kent u de tentoonstelling al. Verleden
jaar was hij te zien in het Vechtstreekmuseum te
Maarssen. Er is toen ook een film gemaakt over het
baggeren in de Vecht, maar deze was te laat klaar
om nog in het museum te vertonen. Wij zijn heel blij
dat het museum ons de gelegenheid geeft de film
Archeologische Vondsten uit de Vecht in ons archief
te laten zien. Ook krijgen scholen voor voortgezet
onderwijs uit Stichtse Vecht de film opgestuurd en
kunnen zij langskomen om de tentoonstelling te
bezoeken.
Over de bijzondere vondsten op de tentoonstelling
hoeft niet veel meer gezegd te worden. In de
plaatselijke pers zijn het marmeren hoofd, dat bij
Nijenrode is gevonden, en het vroeg middeleeuwse
zwaard al uitgebreid besproken. Wij zijn zeer
verheugd dat deze bijzondere vondsten ook bij ons
te zien zullen zijn.
n

In het RHC Vecht en Venen wordt 14 maart
de reizende tentoonstelling ‘Vondsten uit de
Vecht’ geopend. Vanaf dinsdag 17 maart kunt u de
tentoonstelling bezoeken tijdens de openingsuren
van de studiezaal (dinsdag t/m donderdag van 9.0016.00 uur).
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