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Reinier Wolfert Koole
geboren te Rotterdam op 12 februari 1953 en overleden te Breukelen op 26 maart 2015
Op donderdag 2 april jl. hebben het bestuur en de redactie van de Historische Kring Breukelen afscheid
genomen van zijn vicevoorzitter en haar corrector in een herdenkingsbijeenkomst in de Pieterskerk.
Rein was geboren en getogen in Rotterdam, maar raakte 33 jaar geleden door zijn huwelijk met Bertien
Quarles van Ufford, zeer geïnteresseerd in en betrokken bij de geschiedenis van Breukelen en de Vechtstreek.
Hij was met hart en ziel verbonden aan zowel zijn vrouw en hun twee dochters als aan de Ridderhofstad
Gunterstein, die zij sinds enige tijd weer bewoonden. Het is dan ook mooi en bijzonder dat Rein op dit landgoed,
midden in zijn geliefde natuur, zijn laatste rustplaats heeft gevonden.
Het bericht in april 2014 van de ernstige ziekte van Rein kwam geheel onverwacht en heeft ons erg doen
schrikken. Ook zijn overlijden kwam eerder dan gedacht. Sinds enkele jaren zette Rein zich fulltime in voor
Gunterstein en hij had nog veel plannen, bijvoorbeeld voor het ordenen van het huisarchief en het vullen van
de website van de Historische Kring Breukelen. Tot het laatst bleef hij zeer betrokken bij de Kkring.
In de acht jaar dat Rein bestuurslid was bij de HKB hebben wij hem als een aimabel en integer persoon
leren kennen. Rein meldde zich aan na een noodoproep van het bestuur in de lokale krant en toen een tijd
later het Tijdschrift extra hulp nodig had, kon er wederom een beroep op hem worden gedaan. Rein voerde
nauwgezet zijn taak als corrector uit en zorgde tevens voor de aanvoer van artikelen. Het laatste artikel betrof de
vondst van een oude Statenbijbel, ooit geschonken door de vrouwe van Gunterstein aan de kerk in Tienhoven.
Als vertegenwoordiger van de HKB had Rein tevens zitting in het bestuur van de Stichting Vechtsnoer, de
koepelorganisatie voor de cultuurhistorie. Als penningmeester van deze stichting hield hij nauwkeurig de
geldstromen van diverse ambitieuze projecten bij. Zo konden niet alleen fietsroutes en publicaties worden
gerealiseerd, maar werden ook vele historische archieven gedigitaliseerd.
Wij hebben afscheid moeten nemen van een dierbaar lid van onze vereniging. We zullen Rein missen en de
vele goede herinneringen aan hem bewaren.								 n
Bestuur en redactie Historische Kring Breukelen

Rein en tuinbaas Arnold
met de ‘Bronzentroffel 2012’
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Meubelfabriek
“de Eendracht”
g.
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Meubelfabriek
“de Eendracht”
Deel 3: Spiraalmatrassen
Hans Aalbers

I

aalbers1960@kpnmail.nl

n het eerste deel van de serie over de
meubelfabriek “de Eendracht” is beschreven hoe
de gebroeders Aalbers zich ontwikkelden van
boerenzonen tot meubelmakers. In deel 2 ging
het over de oprichting van de meubelfabriek aan
het Domineeslaantje te Breukelen. En in dit deel
wordt een periode beschreven waarin naast houten
meubels, ook stalen meubels werden vervaardigd.

Afb. 1. Catalogus 1926

In 1927 -2 jaar na de oprichting- kwam de heer
G. van de Voort (hij was ook diegene die in 1923 één
van de eerste partijen rompen voor houten meubels
afnam; zie deel 1, Tijdschrift HKB, jaargang 29,
nr. 4) praten om voor gezamenlijke rekening de
fabricage van spiraalmatrassen ter hand te nemen.
Hij dacht dat daarmee wel wat te verdienen viel.
De gebroeders Aalbers stemden met het voorstel in.
Maar vervolgens was er de vraag over de ruimte:
Van de Voort had geen ruimte en geen terrein en de
gebroeders Aalbers hadden geen ruimte maar wel
terrein. Een tweede fabriekshal werd erbij gebouwd,
waarin de matrassenfabricage plaats zou vinden.

Op 6 maart 1928 werd door de Gebrs.
Th. G. en D.W. Aalbers een vergunning
aangevraagd voor het oprichten van een
staaldraadmatrassenmakerij.
Tegen de vergunning waren geen
bezwaren ingebracht. Op de vergadering
van Burgemeester en Wethouders van 4
april 1928 werd de vergunning verleend.
Afb. 2. Aanvraag vergunning 1928
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Afb. 3. Nieuwbouwhal voor de productie van gezondheidsmatrassen (1928)
Afb.4 gezondheidsmatrassen
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Afb. 6. Uitbreiding van de werkplaats

Een machine om netten te weven werd aangekocht,
alsook een ijzerschaar, een ponsmachine en een
ijzerboormachine.
Van de fabricage van matrassen had Van de
Voort noch de gebroeders Aalbers enige kennis. Een
Duitser, Rudolf Strasse, werd aangetrokken (in dienst
van 2 februari 1928 tot 26 mei 1928). Rudolf Strasse
zou het vak kennen, maar uiteindelijk bleek dat hij
alleen netten kon weven. Dus gingen de broers samen
met Van de Voort experimenteren, dat heel wat tijd
kostte, maar ze kregen het voor elkaar. De methode
was echter niet rendabel. De Duitser Strasse vertrok
en Albert Brons uit Almelo werd aangetrokken (in
dienst van 4 maart 1929 tot 2 mei 1936) die het vak
wel verstond. Er moest een excenterpers van 80 ton
druk komen met een schaar en diverse stempels, een
moderne weefmachine, een andere spanbank en een
klein draaibankje.
Voor de aankoop van een moderne weefmachine
waren de gebroeders Aalbers met Albert Brons naar
een machinefabriek van de firma L. Aug. Deiters te
Alfeld, in de buurt van Hannover, afgereisd. Daarna
kon de zaak eindelijk op volle toeren draaien.
In de tijd van Albert Brons werd de matrassenfabriek twee keer uitgebreid. Op 15 mei 1931
werd een vergunning aangevraagd (zie afb. 5.)
voor uitbreiding van de matrassenfabriek en het
plaatsen van een excenterpers “Als beweegkracht
wordt electriciteit aangewend, drijvende één motor
van 2 P.K.”. De vergunning werd verleend op 20
juni 1931. De tweede uitbreiding was op 19 februari
1932.

In de vergunning werd gevraagd
uitbreiden hunner matrassenfabriek,
plaatsing van twee electromotoren
gezamenlijk vermogen van 2,9 P.K.”
verleend op 15 maart 1932.

om: “het
door bijmet een
Dit werd

Na verloop van tijd werden ook stoelen van
stalen buizen en ledikanten gemaakt. Voor dit laatste
werd de heer Karel Spoor aangetrokken (in dienst
van 13 januari 1936 tot 8 mei 1943) uit Borne bij
Almelo. Vanaf dat moment waren er twee kapiteins
op één schip en dat botste regelmatig met elkaar. De
ene was conservatief en de andere was progressief.
Het geschil liep hoog op: het werd óf Karel Spoor óf
Albert Brons eruit en het werd uiteindeloijk Albert
Brons, aangezien hij het geschil op despits had
gedreven.
In het midden van de jaren dertig, de crisisjaren,
was er een overproductie in Nederland van
onder andere spiraalmatrassen. Om niet door een
moordende concurrentie ten onder te gaan, werd
een syndicaat (groep bedrijven die opkomen voor
een gemeenschappelijk belang) opgericht, dat de
totale productie zou regelen door een ieder een
toewijzing te geven van de geschatte behoefte
aan stalen matrassen. De verdeling geschiedde op
basis van de in een bepaalde periode afgeleverde
productie. Aangezien het voor de gebroeders
Aalbers een bijzaak was en de prijzen in die tijd
slecht waren, hadden ze zich niet erg ingespannen
voor het produceren van matrassen. Het gevolg was
dat de gebroeders een lage toewijzing kregen, wat
niet lonend was. In gezamenlijk overleg is toen de
productie stopgezet. Het toegewezen quotum en de
voornaamste machines zijn toen verkocht aan de
firma Hartman te Zevenbergen. Hiermee werd de

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 2, 2015

38

Afb. 5. Aanvraag voor de productie met staaldraadmatrassen (1931)
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periode van de productie van stalen matrassen en
stalen meubels afgesloten. De gebroeders Aalbers
hadden aan dit experiment niks verloren maar een
goudmijn was het ook niet geweest.
n

Afb. 7 Stalen meubelen

NOOT

1. Bron: ‘De familiegeschiedenis Aalbers’, D.W. (Derk)
Aalbers (1973)
Afb. 8. Stalen nachtkastjes

Afb. 9.WW Stalen slaapkamermeubels
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Veel draadjes van Mur verbonden de
Vechtstreek
Motorboot- en autodienst zette Breukelen op de kaart

W

Gerrit Overdijkink
gerrit.overdijkink@gmail.com

at zouden veel zaken in de Vechtstreek heel anders zijn gelopen als niet in of rond
1780 schipper Luchien Roelofs Murris vanuit
Amsterdam naar Breukelen was gevaren. Hij
kwam oorspronkelijk uit Kolderveense Bovenboer,
een gehucht in de vorm van een lang lint in het
zuidwesten van de provincie Drenthe, dat vroeger
tot de gemeente Nijeveen behoorde, maar inmiddels
is opgeslokt door Meppel. Murris was geboren op 9
augustus 1750 in Kolderveen en was naast schipper
ook cantor in de Nederlands Hervormde kerk in
Meppel. Hij was indertijd vermoedelijk uit Drenthe
vertrokken om in de hoofdstad werk te zoeken.
Familieleden van hem werkten daar als kaagschippers – waarmee het soort platbodem werd

aangeduid waarop ze voeren. Lang heeft zijn
Amsterdamse avontuur niet geduurd. Het was
blijkbaar niet succesvol genoeg in zijn ogen. En
dus voer hij op een goede dag rond 1780 naar het
waterrijke gebied van Breukelen, waar hij hoopte
meer emplooi te vinden.
Hij noemde zich toen overigens al geen Murris
meer van achternaam, maar kortweg Mur. En zijn
typisch Drentse voornaam Luchies was in de grote
stad gemoderniseerd tot Lucas. Blijkbaar vond
schipper Mur het geluk toch niet meteen op het
water, want Lucas werd in Breukelen aanvankelijk
koetsier bij Johan III Ortt, de toenmalige eigenaar en
bewoner van kasteel Nijenrode.
Er werd in die tijd veel gereisd met koetsen, wat

Teun Mur Foto: Toon van Esch
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Afb.2. Een schip van Mur sleept een ander vaartuig op de Vecht langs het Zandpad richting Nieuwersluis. Aan het roer
grootvader Teunis Mur, staand schipper Hein van Bemmel.
Foto: archief Teun Mur

overigens op de ongeplaveide wegen geen onverdeeld
genoegen was. Het schip (vooral de trekschuit)
werd in waterrijke gebieden al gauw een geduchte
concurrent. Tot de opkomst van de trein, medio 19e
eeuw, was het schip de meest comfortabele manier
van vervoer tussen de steden en dorpen die aan water
(bijv. speciaal gegraven trekvaarten) waren gelegen.
Ook goederen werden in die jaren vaak over het water
getransporteerd. Tot de komst van de stoommachine
(tweede helft 18e eeuw) werden de schepen vanaf
een jaagpad getrokken door paarden of mensen.
Vaarweg Vecht
De Utrechtse Vecht was al sedert de Middeleeuwen
een belangrijke natuurlijke vaarweg. Toen Lucas Mur
in Breukelen belandde moet hij vanaf de bok van de
koets van Johan III Ortt toch al snel nieuwe kansen
hebben gezien. Die zag hij ook op het water, waar
hij met zijn koets vaak langsreed. Hij moet er met
de rijke koopman Ortt van Nijenrode over hebben
gesproken, want zijn baas leende de koetsier in 1784
een som geld waarmee de ambitieuze Drent een
postkoets én een trekschuit kocht en een geregelde
vaardienst over de Vecht tussen Amsterdam en
Utrecht begon.
Het ging hem zakelijk goed. En ook privé lachte
hem toen het geluk toe. Hij ontmoette in Breukelen
een zekere Fijtje Slot, met wie hij op 19 mei 1782

trouwde. Fijtje, geboren in Breukelen, was toen 19
jaar oud. Lucas en Fijtje kregen zes kinderen, vier
zoons en twee dochters. Lucas overleed op 5 oktober
1809 te Breukelen, Sijtje stierf op 19 augustus 1835,
eveneens in Breukelen.
Kosten bijzetting Lucas Mur:
‘vier gulden en 19 stuivers’
In het Utrechts Archief zijn gegevens te vinden
over het huwelijk van Lucas Mur en Fijtje Slot uit
Breukelen in 1782.
In een trouwboek staat: ‘Getrouwd Lucas
Mur, geb. Kolderveen in ’t landschap Drent en
Fijtje Slot, geb. te Breukelen, hebben hunne
drie huwelijkse proclamaties alhier in den kerk
onverhinderd gehad en sijn door onze geachte
leraar N. Schintzel op 19 mei 1782 in den staat
des huwelijks bevestigd.’
In hetzelfde archief wordt melding gemaakt
van de dood van Lucas op 5 oktober 1809 te
Breukelen en zijn bijzetting: ‘In de kerk bijgezet
Lucas Mur, luiden, kleed, openen van ’t graf, baar
en schroten f 4 -19 (vier gulden en 19 stuivers)
Voldaan 5 oct. 1809.’
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Afb.3. Een van de schepen van Mur heeft lading gelost aan de Bemuurde Weerd in Utrecht. De goederen werden met
handkarren (boven aan de trappen) naar de klanten in het centrum van de stad gebracht. De karren ‘pasten’ in de
toen nog aanwezige tramrails. Foto: archief Teun Mur

Afb. 4 . Schilderij van een pakschuit van de firma Mur uit 1887. Foto: Toon van Esch
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Rood en groen
Een van hun zoons, hun vierde kind, was Roelof
die de beurtvaart voortzette waarmee zijn vader
was begonnen Roelof werd 82 jaar, trouwde drie
keer en kreeg uit deze huwelijken in totaal twaalf
kinderen. Van hem en zijn drie echtgenotes stammen
een Breukelse, een Loenense en een Maarssense
tak, die op deze wijze in de familiekring worden
onderscheiden omdat er sprake was nakomelingen
uit verschillende huwelijken. Er moet een gen in
deze nazaten hebben gezeten dat hen in de richting
van de transportsector stuurde, want uit deze takken
komen uiteindelijk twee grote transportbedrijven in
de Vechtstreek voort: Mur Transport in Loenen aan
de Vecht, die vrachtauto’s had rondrijden met roodwitte dekzeilen (‘rooie Mur’) en Mur Transport in
Breukelen (later Trio Transport v/h J. Mur), waarvan
de auto’s waren voorzien van groen-witte zeildoeken
(‘groene Mur’) Curieus was dat een van de eigenaren
van dit laatste bedrijf rossig haar had (het latere
Breukelse gemeenteraadslid Jan Mur, overleden
in 1994 en vader van de laatste mede-eigenaar van
Trio Transport, Teun Mur) Niet zelden leidde dit tot
vermakelijke verwarring als er over de ‘groene’ en
de ‘rode’ Mur werd gesproken.
Verdwenen
Beide bedrijven verdwenen na decennialang
bloeiende tijden in de transportwereld uiteindelijk
als zelfstandige ondernemingen en daarmee raakten
ook de kleurrijke trucks die je overal in Europa kon
tegenkomen tenslotte uit beeld. Mur Transport in
Loenen (de rode tak) werd na de dood van eigenaar
Roel Mur, nu 13 jaar geleden, overgenomen door

Van der Wal Transport te Utrecht. Roels neef Teun
Mur in Breukelen, van de groene tak, had samen
met zijn vader Jan het bedrijf Trio Transport al in
1970 verkocht aan Internatio-Müller te Rotterdam,
een beursgenoteerde gigant met vele vertakkingen.
In Breukelen zagen ze het zware weer aankomen,
de tijden van fusies en overnames, van moeilijke
strategische beslissingen.
Teun bleef als niet-aandeelhouder directeur
(tot 1987), zijn vader, die in 1994 overleed was
nog lange tijd adviseur. Het bedrijf ontwikkelde
zich onder de grote Rotterdamse paraplu tot een
moderne logistieke dienstverlener, maar uiteindelijk
verdween het wagenpark uit Breukelen. Teun
Mur zou echter geen afscheid nemen van de
transportwereld. Hij werd onder meer uitgeleend
om Nederland als distributieland wereldwijd te
promoten (‘Toegangspoort tot Europa’), reisde
met handelsmissies mee naar de Verenigde Staten,
Canada, Japan, Zuid-Korea en Hongkong-China,
werkte mee aan projecten in India en Zuid-Afrika, en
is nu – bijna 76 jaar jong – nog steeds vol overgave
werkzaam voor zijn adviesbureau op logistiek
terrein.
Geschapen voor vervoer
Het moet ook moeilijk zijn afscheid te nemen als
je zo verweven bent met de wereld van het transport
en de logistiek in een regio – de Vechtstreek – die
door de eeuwen heen vanwege de centrale ligging
én de natuurlijke omstandigheden als het ware
lijkt te zijn geschapen voor vervoer. Lucas Mur uit
Kolderveense Bovenboer en zijn nazaten ontdekten
in Breukelen hun kansen en benutten ze. Ze

Afb. 5. De firma Mur maakte o.a. reclame op vloeibladen, waarop onder meer de vertrektijden en de bestemmingen
werden vermeld. Het bedrijf liet ook sigarenbandjes en suikerzakjes vervaardigen met zijn naam erop.
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Nu een Mur in de luchtvaart
Er mogen dan in de Vechtstreek geen
vervoersbedrijven meer zijn die de naam Mur
dragen, toch wordt de traditie in de wereld van
het vervoer in feite nog altijd voortgezet, zij het
in een heel andere tak van transport. Jan Mur
uit Maarssen (43), enige zoon van Teun Mur
van Trio Transport uit Breukelen, koos voor een
carrière in de luchtvaart. Hij is verkeersvlieger
bij de KLM en vliegt op de intercontinentale
routes van de nationale luchtvaartmaatschappij.
Teun Mur: ‘Ik zeg wel eens: Jan stopt vracht
onderin het vliegtuig en stapelt daar passagiers
bovenop. Uiteindelijk deed Lucas Mur dat ook
met zijn trekschuit en postkoets.’

schonken het dorp een sterk en positief imago in de
transportwereld. Wie terugkijkt op dit interessante
brok geschiedenis raakt onder de indruk van het
gigantische netwerk van draden en draadjes dat door
de transporteurs van Mur in de Vechtstreek werd
gesponnen. Ze hadden niet alleen een economische
betekenis, maar in hoge mate ook een sociale. De
bewoners van de Vechtstreek leefden niet langer
in een isolement. Op de beurtschipper konden ze
rekenen. En op de goederen die hij ze bracht.

Aanvankelijk was vooral het water de verbindende
factor in Breukelen. Vooral toen de bedrijvigheid
door opkomst van fabriekjes en handelshuizen in de
19e eeuw toenam werd de beurtvaart – de geregelde
vorm van binnenvaart op een vast traject – van
enorm belang. De nakomelingen van Lucas Mur
bouwden die diensten krachtig uit, waardoor er
uiteindelijk dagelijkse diensten ontstonden tussen
Breukelen en Amsterdam/Zaandam/Wormerveer
en Utrecht. Aangevoerde goederen werden ook in
het directe achterland verspreid – op handkarren.
Zo profiteerden bijvoorbeeld ook Nieuwer Ter Aa,
Nigtevecht en Vreeland mee. De beurtvaart had
niet alleen betekenis voor de wat grotere bedrijven
in de regio, ook de kleine middenstanders, de
boerenbedrijven en de gewone burgers profiteerden
er in hoge mate van.
Verfijnd
Met het verstrijken van de jaren ontstond een steeds
verfijnder netwerk voor het vervoer op de Vecht.
Er werd gaandeweg op steeds meer vaste plaatsen
gestopt voor het opnemen en afzetten van mensen en
goederen. Aanvankelijk waren het vooral boeren die
hun producten aan de schippers meegaven om elders
te bezorgen, naarmate de jaren verstreken meldden
zich steeds meer andere bedrijven en bedrijfjes aan.
De molenaar gaf zijn meel mee voor de bakker,
de agrariër vlees voor de slager en melk voor de
melkboer of de zuivelfabriek, aardappels, wortelen

Afb.6. Op dit ertsschip van Vinke & Co. maakte Teun Mur in 1960 een reis naar Marokko en terug ter voorbereiding op
zijn taken in het familiebedrijf. Foto: Sky Photo’s Ldt.
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en andijvie voor de groenteman, de houthandelaar
een lading planken voor de timmerfabriek, een
groothandel een partij ijzer voor de smid.
In de begintijd van de beurtvaart waren bedrijven
langs de Vecht waar wat moest worden opgehaald
bij gebrek aan andere communicatiemogelijkheden
te herkennen aan kleine oranje vlaggetjes aan de
waterkant met daarop de initialen van de schipper.
Deze schipper ging meestal eenmaal per maand
langs bij de boeren voor de vereffening van de
rekeningen in contanten. Maar al vrij snel kwam de
bank in beeld.
Overgrootvader Jan Mur (in deze familie heten
de oudste zoons beurtelings Jan en Teun) werd in
het midden van de 19e eeuw naast schipper ook
wisselloper – het verschuldigde bedrag van de
levering werd dan bij ontvangst van de goederen
op papier erkend – het middel tot overdracht van
het geld heette de wissel. De oude leren tas, waarin
zijn overgrootvader de wissels vervoerde, wordt in
de woning van Teun Mur aan de Vecht in Breukelen
temidden van scheepsladingen andere mooie
herinneringen bewaard als een kostbaar relikwie.
Zijn overgrootvader werd vanwege het financiële
aspect ook ‘informant’ van Vlaer & Kol in Utrecht,
de inmiddels door ABN Amro overgenomen bank die
indertijd was gevestigd in de vroegere ’Winkel van
Sinkel’ aan de Utrechtse Oudegracht. Een informant
moest nagaan of iemand financieel betrouwbaar was,

zodat een verkoper inderdaad het geld kreeg waarop
hij of zij recht had.
Namen, namen
Teun Mur heeft een flink deel van het reilen en
zeilen van zeer nabij meegemaakt. Hij weet nog de
namen van bedrijfjes in Breukelen en omgeving die
klant waren bij zijn vader Jan (1912-1994) De boeren
Degenkamp, Schulp en Peek. De kruideniers Ensink,
Boellaard, Griffioen, Van Dijk, Wiegmans, Lina
Klaarenbeek en de dames Nederend, de slagers De
Jager, Smit en Van Proosdij, de bakkers Kranenburg,
Van de Vreede, Prins, Van den Hoven en Roskam.
Hij herinnert zich dat zijn vader ging ‘dorp horen’
(vragen bij de klant wat hij nodig had) ‘Dan liep hij
bijvoorbeeld bij Kranenburg binnen en zei: Bakker,
vanmorgen nog iets? En als dit het geval was schreef
hij dat in zijn boekje. Pa kon trouwens lopend
schrijven. Want dat scheelde tijd…’
Het beurtschip vertrok vanaf de loswal in
Breukelen en meerde na de nodige stops onderweg in
Utrecht af bij de Bemuurde Weerd, waar de goederen
de hoge trappen werden opgehesen en op handkarren
werden geplaatst. Het bijzondere van de handkarren
was dat zij een spoorbreedte hadden die paste op de
rails van de trams die destijds in Utrecht reden. Dat
maakte het gesjor met de karren door de Utrechtse
binnenstad een stuk minder zwaar, al moesten ze af
en toe wel even wijken voor een tram.

Afb. 7. Kapitein Wout van Koutrik (links), schipper Hein van Bemmel (midden) en toenmalig eigenaar Jan Mur rusten in het
centrum van Utrecht even uit op het vrachtschip. De foto is van vóór de Tweede Wereldoorlog. Foto: archief Teun Mur
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Afb.8. Grootvader Teunis Mur (met de leren tas waarin de wissels werden opgeborgen) in 1925 bij de eerste auto van het
bedrijf, een bij Van Ekris in Breukelen gekochte Chevrolet. Copyright: Internatio Müller, opname. G.H. Iburg/H. Wamelink

Vaste tijden
Er werd gewerkt met strakke schema’s. Het
schip vertrok bijvoorbeeld elke dag in Utrecht vanaf
‘bestelhuis 44’ aan de Bemuurde Weerd om 15.00 uur.
Met uitzondering van de zaterdag, als de vetrektijd
13 uur 30 was. Teun Mur herinnert zich dat men zich
nauwgezet aan deze tijden hield. ‘Als de Dom op
een doordeweekse middags drie keer sloeg, ging de
schippers prompt varen. Geen uitzonderingen, geen
excuses.’
Ook in de Tweede Wereldoorlog werd gevaren.
‘Mijn vader moest wel. Beurtvaart betekende
vaarplicht. En als er niet zou worden gevaren zouden
er natuurlijk ook geen spullen bij de mensen thuis
zijn gekomen. Maar voor de schippers was het in de
oorlog heel gevaarlijk op de Vecht. Onderweg werden
de schepen vaak aangevallen door geallieerde jagers.
De schippers stuurden dan direct het schip met de
kop in de wal en renden de weilanden in. De kogels
vlogen vaak in het rond,’ zegt Teun.
Auto’s
Het vervoer verliep vanaf het midden van de jaren
twintig van de vorige eeuw niet meer alleen per
beurtschip. Bij Mur verscheen de eerste vrachtauto
in 1925 ten tonele. Een foto uit Teun Murs goed
gevulde oude doos toont grootvader Teunis in bij de
eerste auto van het bedrijf, een Chevrolet, die aan
de Straatweg was aangeschaft bij garage Van Ekris.
De carrosserie was gemaakt George van Riet, die
werkte op het terrein van Streng aan het Zandpad in

Breukelen. Op de houten ombouw stond te lezen dat
de autodienst ook o.a. Nieuwersluis, Loenen aan de
Vecht, Vreeland en Nigtevecht bestreek. De auto’s
kwamen, maar het schip bleef nog een tijdlang het
belangrijkste vervoermiddel. Vanaf ongeveer 1947
kwam de grote doorbraak voor de vrachtauto’s.
Vader Jan had zijn zoon Teun na de middelbare
school in Utrecht naar het Instituut voor de
Autohandel (IVA) in Driebergen gestuurd en daarna
voor een aantal stages naar Schotland, Engeland
en Frankrijk. Ook maakte de jonge Teun met het

Afb. 9. Schilderij van een schip van Mur bij het
geboortehuis van Teun (witte gevel) bij de Brugstraat in
het centrum van Breukelen. Copyright: Internatio Müller,
opname G.H. Iburg/H. Wamelink
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Afb. 10. Trio Transport maakte internationaal veel reclame met de z.g. supercontainers, die extra omzet brachten.

ertsschip SS Zijpenberg van de firma Vinke & Co
een reis naar Marokko en terug. Allemaal om hem
voor te bereiden op zijn toekomstige taken in het
familiebedrijf. Daarvoor trad hij in 1960 aan – 21
jaar oud.
Supercontainers
Een van zijn eerste grote klussen was de
ontwikkeling van de zogeheten wissellaadbakken
of afzetcontainers, waarmee het vrachtvervoer veel
efficiënter moest worden. Dat waren de laadbakken
die van de trekkers (trucks) en van aanhangwagens
konden worden geschoven en dan op een stel ‘poten’
zelfstandig konden staan. Ze hadden als groot
voordeel dat klanten zelf het tijdstip konden kiezen
waarop moest worden geladen of gelost. Teun Mur
had het idee van de wissellaadbakken ooit voor
gezien in een Duits vakblad van voor de oorlog.
In Duitsland was er nooit veel mee gedaan, maar
toen het idee in Nederland werd uitgewerkt werd
het een succes – vooral toen Trio Transport met de
supercontainers op de markt kwam die maar liefst
120 m3 konden bevatten. ‘We kregen een voorsprong
op onze concurrentie en behielden die zo’n tien jaar.
Maar ja, uiteindelijk kregen ook wij te maken met
de wet op de remmende voorsprong’. Hij doelt op
het fenomeen dat een voorsprong op een bepaald

terrein er vaak toe leidt dat er weinig stimulans is om
verdere verbetering of vooruitgang te zoeken.
Teun kijkt zeker niet om in wrok. De wereld van
vervoer stimuleert hem nog dagelijks, ook in zijn
nieuwe levensrol. Zo bezoekt hij sinds korte tijd zijn
klanten in zijn volledig elektrische auto. ‘Je móét
met je tijd meegaan. Dit is toch geweldig!’ zegt hij
ten afscheid.
n
Interviews T. Mur op 6.1 en 24.4.2015
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Oorlogsschade in het Rode Dorp
Irma Gondrie
irmagondrie@gmail.com

Afb. 1. Breukelen was vanwege de strategische ligging in het spoorwegennetwerk meermalen doelwit van
bombardementen (Collectie Annette Kuiper - Timmerman) 1

Inleiding
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat er een
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Vijf
verschrikkelijke jaren, waarover in de afgelopen
periode veel boeken zijn geschreven, ontelbare
films en documentaires zijn geproduceerd en talloze
verhalen zijn verteld. In mei 1990 publiceerde de
Historische Kring Breukelen een themanummer 1940
– 1945. In mei 1995 verscheen het themanummer
‘Tweede Wereldoorlog’. Het derde themanummer
‘Het Tijdvak van de Wereldoorlogen’ verscheen in
mei 2000.
In dit artikel komen opnieuw inwoners aan het
woord die de oorlogsjaren meegemaakt hebben. Zij
zijn uiteraard allemaal wat ouder en wellicht laat het
geheugen hun af en toe in de steek, veel weten zij
nog wel en de emoties zijn nog altijd zichtbaar en
voelbaar. Voor dit artikel, dat geheel gaat over het
Rode Dorp, heb ik gesproken met: Fenny (Koot-)
Blok, Corry Donkelaar, Huiberdien (Fokkinga-)
Stekelenburg en Cors Stekelenburg. Ik ben hun veel
dank verschuldigd voor hun verhalen. Een woord
van dank is op zijn plaats aan Jacco Kroon, inwoner

van het Rode Dorp, die de totstandkoming van dit
artikel kritisch volgde. Hij sprak met mevr. Buis –
Hogenes, die nog altijd in de wijk woont.
De feiten
Wie in de oorlog in de buurt van het spoor
woonde, liep extra risico’s. Voor de Duitse bezetters
was het spoor namelijk een belangrijke vervoersader
voor voedsel-, troepen- en wapentransporten. En
hoe langer de oorlog duurde, des te groter waren de
logistieke problemen van de Duitsers. Het station
van Breukelen en de directe omgeving lag aan de
lijn Amsterdam - Utrecht met een splitsing van
de spoorlijn in de richting Rotterdam - Den Haag.
Daarom was het gebied met name aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog een belangrijk doelwit
voor de geallieerde bommenwerpers, die koste
wat kost de transporten van de Duitsers wilden
blokkeren. Dat hebben de inwoners van het Rode
Dorp geweten: ontelbare bommen werden in de
omgeving afgeworpen en tot tweemaal toe werd
het dorp zelf door grote bombardementen getroffen.
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Afb. 2. Wie woonde in welk huis in de oorlog? (Bron: Cors Stekelenburg en Huiberdien Fokkinga-Stekelenburg).
Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van www.maps.me. Het is dus een moderne plattegrond, maar de straten zijn in al
die jaren dezelfde gebleven. In 1939 zijn ten behoeve van de aanleg van de opritten naar de hoge brug over het kanaal
twee huizen met bijbehorende grond aan het zuidoostelijke eind van de Van Oldenbarneveldstraat gesloopt
(de nummers 27 en 29).

Het eerste bombardement vond plaats op woensdag
28 februari 1945, waarbij een bom in de wijk viel
en op zondag 25 maart was het weer raak.2 Bij dit
laatste bombardement stortte Flight Lieutenant Chr.
J. Maltby met zijn Spitfire neer in de onder water
gelopen polder Kortrijk. 3
Wie waren erbij?
De verhalen
Mevrouw Fenny Koot-Blok werd geboren in
1940, net voordat de oorlog uitbrak. Een groot gezin
en rustige buren .4
Het gezin woonde aan de Broekdijk-West
op nummer 4, recht tegenover het Rode Dorp en
Fenny was, na twee jongens, het eerste meisje. In
1944 werd nog een broertje geboren. Na de oorlog
kwamen daar nog 6 kinderen bij. Fenny bleef tot
1962 in dit ouderlijk huis wonen. Veel kan zij zich
van de oorlogstijd uiteraard niet herinneren, maar
de angsten tijdens de vele luchtalarmen voelt zij
nog steeds: ‘We hadden een hal met een trap en wij

moesten van mijn vader achter die trap gaan zitten,
want daar vond hij het veilig. Mijn moeder wilde op
een keer nog naar boven om mijn broertje uit zijn
bedje te halen, maar vader vond dat niet goed, ik vond
het vreselijk.’ Al in 1944 zocht het gezin vanwege
de luchtaanvallen zijn toevlucht bij een tante in Het
Posthuys aan de Straatweg in Breukelen, waar het
broertje in de kinderwagen naar toe werd gereden.
Verder ging zo’n beetje het hele huishouden mee,
tot aan de matrassen toe. In Het Posthuys woonde
ook Joop Bosman, die in 1947 de Elfstedentocht
zou winnen, met zijn vrouw Jopie van Beest. Vader
Jan Blok bleef achter op de Broekdijk, waar het
Transportbedrijf Blok gevestigd was. Niet alleen
werden bedrijfsauto’s gevorderd, ook werd Jan in
1944 opgeroepen om voor de Duitsers naar Frankrijk
te rijden 5. Buurtgenoot Dirk van Barneveld, op dat
moment 29 jaar oud, vond dat de Duitsers dat niet
mochten eisen van een vader, die net een vijfde kind
had gekregen. Hij nam die taak van hem over wat
hem noodlottig werd. In het Franse St.Quentin werd
het konvooi waarin hij reed beschoten door Engelse
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Afb. 3. Het ouderlijk huis (links) van Fenny Blok, met de katholieke begraafplaats direct naastgelegen. Rechts bovenin
ligt de slachterij van Folkerts. Links van het bedrijf van Blok is de boerderij van Niek Stam te zien, waar Fenny
met vriendinnetjes na de oorlog speelden met de opgeslagen wrakstukken (o.a. de propeller) van het toestel van
Christopher Malby, dat op het land van Stam neerstortte (foto: collectie Fenny Koot-Blok). De foto dateert van rond 1950,
sinds 1948 was de begraafplaats niet meer in gebruik.

vliegtuigen en hij werd dodelijk getroffen.6
Fenny herinnert zich ook nog de ravage na de
oorlog op het r.k. kerkhof, dat direct naast hun huis
lag. Het kapelletje lag geheel in puin en diepe kraters
waren het bewijs van de bominslag. Het einde van de
oorlog maakte Fenny vanuit het zolderraampje van
Het Posthuys mee: de Duitsers die met wapens en
bepakking richting Amsterdam marcheerden, ziet zij
nog zo voor zich. Ze trokken door Noord-Holland
via de Afsluitdijk met onder andere karren en fietsen
naar huis. Ze was toen vijf jaar en weet het nog als
de dag van gisteren.
Ook Huiberdien (Fokkinga - ) Stekelenburg en
haar broer Cors hebben alleen het bombardement
van 28 februari meegemaakt.7 Huiberdien was
10 jaar en Cors was 16 jaar oud en sinds 1941
woonde het gezin, toen nog met 5 kinderen, aan de
Van Oldenbarneveldstraat 16. Het was een hechte
gemeenschap, men hielp elkaar en iedereen deed
zijn best het hoofd boven water te houden. Cors
herinnert zich nog dat hij op woensdag 28 februari
een vriend mee had uit school. Nadat die rond 16.00
uur vertrokken was, ging het snel mis en vielen de
bommen. ‘We hoorden de vliegtuigen aankomen
en vader zei: “Jongens, de kelder in”. Vader deed
de deuren los in verband met de luchtdruk, dat
hadden we inmiddels wel geleerd. Je hoorde ze
van verre aankomen. Die keer kwamen ze wel heel
dichtbij terecht en er viel een bom precies tussen de
huizen (zie afbeelding 2). De kalk viel overal van
het plafond, ook in de keuken, waar de kalk in de

zuurkool terecht kwam. Die aten we gewoon op!
Onze oudste zus Clazien kwam net terug van een
fietstocht uit het oosten des lands, waar nog eten te
krijgen was. Ze kon vanwege het bombardement
haast niet thuiskomen. We waren echter teveel van
streek om haar met gejuich te ontvangen.’ De bom
viel tussen de huizen aan de Stationsweg de woning
van Busker (zie afbeelding).
Het tweede bombardement op het Rode Dorp
heeft het gezin Stekelenburg niet meer meegemaakt;
zij waren inmiddels vertrokken naar de Dwarsdijk in
Tienhoven naar het huis van hun grootouders. Cors
kreeg daar geelzucht en werd behandeld door de
joodse dokter Levy, die in Tienhoven ondergedoken
zat. ‘De kwaliteit van het dak van de woning was zo
slecht dat we weleens wakker werden met sneeuw
op de dekens. We sliepen allemaal op zolder.’
De terugkeer naar Breukelen, enige tijd na de
bevrijding, was niet gemakkelijk: de dijk in de
Bethunepolder was opgeblazen en alleen per bootje
(dat bij het gat lag) konden ze Tienhoven verlaten.
Zo gingen ze terug naar de Van Oldenbarneveldstraat.
Daar was de chaos enorm: alle ruiten lagen eruit
en eigenlijk was heel het Rode Dorp één grote
puinhoop. Maar het huis van de familie Stekelenburg
was nog bewoonbaar. Dat kwam mede doordat vader
Stekelenburg regelmatig vanuit Tienhoven naar
Breukelen fietste om daar polshoogte te nemen. Maar
zo ging het niet overal. Mevr. Buis- Hogenes (1932)
weet zich nog te herinneren dat men materialen uit
de leegstaande, zwaar beschadigde huizen gebruikte
om het eigen huis weer op te knappen. Wat overbleef
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Afb. 4a. Ravage na het bombardement. Corry Van Donkelaar woonde met haar ouders, broers en zussen in het
eerste (volledig zichtbare) huis links (naast Van de Geer). In de tuin een hoop hout, o.a. van schuurtjes en van het
konijnenhok dat compleet vernield was. Maar het konijn huppelde nog wel door de tuinen
(Collectie Annette Kuiper - Timmerman)

Afb. 4b. Bovenstaande foto na het bombardement werd 70 jaar later nogmaals gemaakt vanuit hetzelfde raam
van Blok (foto: Jacco Kroon).
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werd eruit gesloopt om de kachels aan te houden.
‘We waren alleen maar bezig met overleven.’
Fenny Blok weet zich ook nog te herinneren dat
de ramen van het ouderlijk huis er allemaal uitlagen.
Ze werden dichtgespijkerd met houten schotten uit
de veewagens, die al eerder tijdens de oorlog door de
Duitsers in beslaggenomen waren, maar de schotten
hadden ze nog! Glas was heel moeilijk verkrijgbaar
dus men kocht wat er te krijgen was. Zo kon het zijn
dat in één van de ramen een oude winkelruit werd
gezet. Jong als ze nog was, zag ze dat pas veel later.
En er zat geen dakpan meer op het huis.
Gezellig, maar arm
Corry van Donkelaar was één van degenen die
gewond raakte bij een bombardement in februari. Zij
was toen bijna zeven jaar en ook zij herinnert het
zich nog als de dag van gisteren. Ze was geboren
aan het Zandpad, verhuisd naar het Steenoventerrein
om tenslotte vóór de oorlog aan de Stationsweg te
komen wonen. Het was een arm gezin ‘maar daar
had je er meer van’, bestaande uit vader, moeder,
Meep (Melis, 1932), Eef (1935), Corry (Cornelia,
1937), Henny (1942) en Bep (1947). Ook opoe en
opa woonden in. Opa overleed al in januari 1941
en oma werd dement. Corry herinnert zich nog dat
zij vaak bij haar aan het bed gezeten heeft en met
haar handjes oma’s hand vasthield. Later is oma
opgenomen in Rusthuis Dina, nu Vegt en Hoff,
Zandpad 43. Vader Gert werkte bij Bronwasser

(fundaties en granieten lantaarnpalen) in Breukelen,
maar kwam ook op de locatie Maarssen. Bij het
geluid van aankomende vliegtuigen ging hij vaak in
de tuin staan om te kijken waar ze heengingen. ‘Zo
zie ik hem ook nog voor me: op een zondag, in zijn
overhemd met keurig vest, en vaak ook nog met mijn
zusje Henny op de arm.’
Een bom in de tuin
De bom van 28 februari viel precies bij de familie
Van Donkelaar in de tuin van de Stationsweg 77.
‘Ik was boven met mijn moeder de was aan het
ophangen en vanuit het bovenraam zag ik dat de
mensen van het Rode Dorp naar Van Barneveld
renden, daar waren schuilgelegenheden. Mijn broer
liep met mijn andere broer en zusje direct de kelder
in, getraind als ze waren voor als de sirene ging,
maar ik stond nog op de trap toen het gebeurde.
De eerste bom ontplofte met een enorme klap en
heel veel stofwolken. Ik raakte gewond. Moeder
kwam ook snel naar beneden, tilde mij van de
grond op en droeg me de kelder in. Zij beschermde
ons met haar armen ‘als een engel’ om ons heen.
Toen viel er weer een bom. Onze kachel was door
de enorme luchtdruk door de schuifdeuren gegaan
en blokkeerde daardoor de deur van de kelder.
Het waren angstige momenten. Ik werd, met mijn
volledig onder het bloed zittende truitje (gebreide
gerstekorrel, ze weet het nog precies), door de broer
van mijn moeder (Evert de Greef) het hele dorp door

Afb. 5. Stationsweg met rechts het huis van Brouwer, daarnaast Buskes en links daarvan is nog de winkel van Lodder te
zien. Vrouw Lodder deed de winkel en hij was postbode (Collectie Annette Kuiper - Timmerman)
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gedragen naar zijn huis. Ik weet alleen nog dat ik bij
mijn tante op de divan gelegd werd. Oom en tante De
Greef woonden aan de andere kant van het Rode Dorp
(Van Oldebarneveldstraat 31). Iemand gooide mijn
hele wang vol jodium en dát deed pas pijn! Ook mijn
arm werd behandeld, die had ik kennelijk voor mijn
gezicht gehouden.
Vervolgens werd ik samen met buurman Mets
(die een stuk glas boven in zijn hoofd had staan) door
Leeman, de aardappelboer, met de aardappelkar naar
de Stationsweg gebracht. We moesten wachten voor
de draaibrug over het kanaal en het was donker. Dokter
De Snoo, die op de hoek van de Markt woonde, heeft
me toen bij een olielampje gehecht. Terug weet ik niet
meer, ik was vreselijk bang.’
Wat ze nog wel weet is dat na het bombardement
korreltje voor korreltje de gerst uit het teiltje werd
schoongemaakt. De gerst was overigens afkomstig
van een tocht naar Groningen, waar zij met een halve
linnenkast en huisraad achter op de fiets naar toe
gingen om dit te ruilen tegen levensmiddelen.
De woning was bij dit bombardement totaal
vernield. Alleen het antieke hoekkastje bleef als door
een wonder gespaard. Daar wil Corry nog wel een
verhaal over vertellen. Haar vader hielp kaasboer
Molenkamp wel eens met het inladen van de kazen
voor transport over de Vecht. ‘We hadden heel veel
honger, dus vader probeerde van alles om aan eten
te komen voor zijn gezin. Tja, en toen waren daar
ineens twee van die grote, ronde kazen. Ze werden
op het antieke hoekkastje gelegd, een kleedje erop
en vervolgens de naaimachine, niemand die de kazen
vond.’
Na dit bombardement was er niet meer in het huis
te wonen en het gezin trok voor zeker wel zes weken
in bij oom en tante De Greef. Overigens hoorde vader
Gert in Maarssen dat zijn huis gebombardeerd was
( hij kwam net terug van een voedseltocht op de fiets
met rubberen banden met mevrouw Lamme). Na de
inwoning bij familie ging het gezin ‘in het steegje’
van de Kerkstraat wonen. Inmiddels waren de broers
ondergebracht in Friesland. In die laatste maanden
van de oorlog kreeg de familie Van Donkelaar bij
Vermeulen elke dag 4 sneden ‘kuch’. ‘Twee sneden
voor vader, eentje voor moeder en mijn zusje en ik
deelden samen een snee.’ Na de bevrijding werden
Canadezen ingekwartierd bij vishandelaar Spreij aan
de Nieuwstraat. Van de soldaten kregen ze sigaretten,
chocolade en kauwgom. De moeder van Corry deed
de strijk voor de mannen. ‘Aan de Duitsers kon je
ook gewoon geld verdienen’, aldus mevrouw Buis.
Haar vader verdiende wat bij als kleermaker en na de
oorlog kwamen de Canadezen aan de ene kant van
het pand naar binnen en de Duitsers aan de andere
kant. Voor wie ruimte had, was er tijdens de oorlog
tegen een vergoeding vrijwillige inkwartiering van de
Duitsers. En dat leverde ook extra voedsel op.
Corry herinnert zich ook nog dat er na de oorlog
een schadevergoeding van f 200,00 werd uitgekeerd.

’Dat was voor een fiets en een pak voor mijn vader.’
Het tweede bombardement 9
Op 25 maart 1945 vielen er opnieuw bommen. Op
deze dag is Flight Lieutenant Chr. L. Maltby om 10.40
uur met zijn Spitfire gecrasht in de ondergelopen
polder Kortrijk. Na het grote bombardement van 28
februari had een aantal gezinnen net als de familie
Van Donkelaar hun woning in het Rode Dorp moeten
verlaten. Op 25 maart 1945 was het Palmzondag en
het gezin Van Donkelaar kreeg bezoek van een aantal
familieleden uit het westen van het land. Toen moeder
Van Donkelaar samen met hen naar het Rode Dorp
ging om te laten zien wat er toch van hun huis aan de
Stationsstraat geworden was, waren ze getuige van dit
nieuwe bombardement.
Zes weken later zou Nederland bevrijd zijn en
kon worden begonnen aan de wederopbouw van
Nederland en dus ook het Rode Dorp van Breukelen.
Maar zo snel ging dat niet.
Herstel dringend gewenst
Op 17 oktober 1945 ontvingen B en W van
de toenmalige gemeente Breukelen een brief van
de adjunct-inspecteur van de Inspectie van de
Volksgezondheid.10 ‘Bij een in de vorige week
gebracht bezoek aan Uwe gemeente heeft het mijn
aandacht getrokken, dat van de woningen der
woningbouwvereeniging “Breukelen” een zestal
dermate beschadigd is, tengevolge van bominslag,
dat deze onbewoonbaar zijn. Bovendien is aan
verschillende andere woningen schade van minder
ernstigen aard toegebracht.’ Deze situatie verbaasde
de inspecteur, aangezien het al vijf maanden na
de bevrijding was. ‘Het gevolg hiervan is, dat de
in de nog in de huizen aanwezige materialen aan
de weersinvloeden zijn blootgesteld, erger nog,
geleidelijk worden ontvreemd. Inmiddels zijn reeds
in verschillende woningen de balklagen en de vloeren
uitgezaagd en zijn alle binnendeuren verdwenen’,
aldus de brief. Hij achtte het herstel van de woningen
urgent, in de eerste plaats met het oog op de nijpende
behoefte aan woongelegenheid, maar ook vanwege
de aanzienlijke huurderving. Na vermelding van
het feit dat de gemeente een voorschot uit ’s Rijks
kas kon aanvragen voor herstel, geeft de Inspectie
het College in overweging het bestuur van de
woningbouwvereniging van deze brief in kennis te
stellen en er daarbij op aan te dringen onmiddellijk
met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen.
Graag wilde de Inspectie zo spoedig mogelijk op de
hoogte gebracht worden van de bemoeienissen van
het College.
En zo geschiedde. In een antwoord aan de
Inspectie ( 14 december 1945) schreef het College
dat men zich in verbinding had gesteld met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken teneinde een
voorschot te krijgen. Bovendien werd gemeld dat
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het bestuur van de woningbouwvereniging bezig
was bouwmaterialen proberen te krijgen voor de
schadegevallen beneden de f 3000,00. De oorlog
was nog maar net afgelopen, dus er was schaarste
alom.
Beschadigde panden
In een eerder verzonden brief (15 november
1945) aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
afdeling Volkshuisvesting, wordt duidelijk om welke
woningen het ging: Stationsweg 71, 73, 75, 77 en
79 en Van Oldenbarneveldstraat 2. Zij hadden bij de
bombardementen van 28 februari en 25 maart 1945 op
het station en omgeving zoveel schade opgelopen, dat ze
onbewoonbaar waren geworden. De overige woningen
van de woningbouwvereniging liepen nagenoeg
allemaal schade op, variërend van f 200,00 tot f
1500,00. De woningen van de Woningbouwvereniging
waren niet tegen molestschade verzekerd.
Op 20 december ontving B en W een brief van het
Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw
waarin vermeld werd dat er betreffende de
wederopbouw wel aanvullende financiële middelen
beschikbaar waren ten behoeve van het herstel van
de woningen, maar dat het besluit dienaangaande
geschorst was. Er zou een nieuwe regeling komen.
Voorschotten zouden intussen aangevraagd kunnen
worden bij het Ministerie. In een op 9 april 1946
binnengekomen brief vroeg de Rijkscommissie
van Advies inzake bijdragen wederopbouw
publiekrechtelijke lichamen aan de burgemeester van
Breukelen of de beschadigde panden met financiële
steun van de zijde van de overheid waren gesticht. Dit
om te beoordelen of de afwikkeling van dit schadegeval
wel tot de competentie van deze commissie behoorde.
De panden waren inderdaad gesticht met financiële
steun van de overheid op grond van de bepalingen van
de Woningwet.
In het dossier in het Nieuw Archief bevindt zich
ook een hele stapel gele formulieren, waarop per pand
een verzoek om financiële faciliteiten werd gevraagd.
Veel valt daarin niet te lezen: bij de vraag naar een
nauwkeurige omschrijving van de oorzaak van de
geleden schade, met vermelding van de datum, lezen
we op elk formulier: ‘Bombardement d.d. 28 februari
en 25 maart 1945’.
Op de lijst hieronder is te zien hoeveel schade was
opgelopen aan de verschillende panden. Daarnaast was
ook de huurwaarde opgenomen van elk beschadigd
pand. Het ging om de huizen in nevenstaande tabel.:
In het bestek van april 1946 van architect Vlug,
Straatweg 19, lezen we: ‘De uit te voeren werken
bestaan in: het amoveeren van de perceelen Gemeente
Breukelen Nijenrode, Stationsweg nrs. 71-73-7577-79, en het perceel Van Oldenbarneveldstraat No
2 en het weder opbouwen van genoemde woningen,
geheel overeenkomstig de bestaande woningen, met
gebruikmaking van alle goede afkomende materialen
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en met bijlevering van de tekortkomende materialen,
de transporten, arbeidsloonen, verzekeringen, belastingen, enz., welke voor een volledige oplevering
van het werk vereischt worden.’ Dit betrof de
woningen die het zwaarst getroffen waren, zelfs
funderingen dienden vervangen te worden. Al het
afkomende materiaal diende te worden gesorteerd,
schoongemaakt en droog opgeslagen.
Het bestek vermeldde onder andere ook dat de
werknemers, voor zover niet in vaste dienst bij de
aannemers, uit de naaste omgeving moesten komen.
En ‘geen enkele werknemer zal op het werk vertoeven
dan met goedkeuring van den Directeur van het
Gewestelijk Arbeidsbureau c.q. bijkantoor, waaronder
het werk ressorteert’.
De procedure verloopt niet helemaal volgens
de voorschriften want op 5 augustus 1946 kreeg de
gemeente een brief van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid. Daarin sprak de inspecteur zijn
ongenoegen uit over het feit dat er nog niet eerder
overleg geweest was met Volkshuisvesting. Het ging
wel om een reconstructie van door oorlogsgeweld
verwoeste woningen, maar de plannen moesten zoveel
mogelijk aan de eisen voldoen ‘die thans aan behoorlijke
woningen zijn te stellen’. Wat was het geval? De
inspectie vond de portaalruimte te groot en pleitte
voor een uitbreiding van een slaapkamer ter plaatse.
Daarnaast ging men niet akkoord met een uitbreiding
op de hoek van de Van Oldenbarneveldstraat en
tenslotte was de fundering te hoog begroot: ‘Globaal
gerekend mag die een eenheidsprijs van f 30,00 per
m3 niet te boven gaan’. Kijk er nog eens naar en houd
rekening met de voorschriften, luidde het advies.
Op 12 september bleek dat het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid het plan van architect Vlug niet kon
aanvaarden, omdat de architectonische vormgeving
ten enen male onvoldoende zou zijn. De inspecteur
verzocht de gemeente om van de architect een beter
plan te eisen. De architect had kennelijk een ontwerp
ingediend dat niet precies reconstrueerde wat er
gestaan had. De inspectie wilde eenzelfde ontwerp
‘want al is de architectuur niet fraai, een gedeelte
anders zal geen verbetering brengen’. Overigens
zou dat ook goedkoper zijn. Op 2 oktober ging de
inspectie akkoord en kon de woningbouwvereniging
een aanvraag indienen om toekenning van steun
uit ’s Rijks kas ten behoeve van de (her)bouw van
woningwetwoningen. Dit gebeurde dus pas ruim
anderhalf jaar na de bombardementen. Het herstel kon
beginnen!
Over het verloop van het herstel meldt het dossier
niets, maar in 1948 blijken de zes onbewoonbaar
verklaarde woningen weer herbouwd en bewoond
te zijn. Het bestuur van de Woningbouwvereniging
Breukelen ontvangt opnieuw een brief van de gemeente,
gedateerd 10 februari 1948. Daarin wordt gemeld dat
de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting de
huur van de woningen heeft vastgesteld:
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Afb. 6. Verzoek om stortbakken en schone sloten.
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Noten
1.

2.

Afb. 7. Huur herbouwde zes woningen. Men gaat wel iets
meer betalen.

Nieuwe panden, geen stortbakken
Een van de laatste documenten uit de map met
stukken van de woningbouwvereniging betreffende de
oorlogsschade Rode Dorp, is een brief van de bewoners
van de nieuw gebouwde panden (Stationsweg 71, 73,
75, 77, 79 en Van Oldenbarneveldstraat 2 en 4) aan
het bestuur van de woningbouwvereniging. Daarin
nemen zij de vrijheid het bestuur erop te wijzen dat in
deze nieuwgebouwde panden geen stortbak zit op de
wc’s, hetgeen zeer onhygiënisch is. Tevens maken ze
van de gelegenheid gebruik te melden dat de sloten
langs de Broekdijk en de Stationsweg zeer vervuild
zijn. Op dit briefje is te zien wie in de nieuwgebouwde
panden woonden, als de volgorde van ondertekening
overeenstemt met de genoemde adressen.
Stationsweg 71: J. Messcher
Stationsweg 73: P. Kalkman
Stationsweg 75: A. Pronk
Stationsweg 77: G.H. van Lingen
Stationsweg 79: D.C. van de Geer
Van Oldenbarneveldstraat 2: B. Busker
Van Oldenbarneveldstraat 4: E.B. Brouwer.
Uit dit briefje lijkt het dat er (uiteindelijk) sprake
is van een herbouw van 7 panden, in plaats van de 6
eerder genoemde. Het pand van Brouwer, dat in de
lijst met een schade van f 3000,00 wordt genoemd,
is kennelijk ingrijpender verbouwd dan aanvankelijk
gedacht.
n
Wordt vervolgd

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

De foto’s 1, 4 en 5 zijn afkomstig van mevr. Annette KuiperTimmerman. Zij is de dochter van Gerrit Jan Timmerman
(1928), ook als Ruud Timmerman bekend. Hij woonde enige
tijd bij zijn opa (Jan Lugten) en tante Clasina Lugten, die op
Marjancla woonden aan de Straatweg 186, thans het woonhuis
van voormalig dierenarts P.Derks. Mevr. Kuiper neemt aan dat de
foto’s door een van de leden van de familie Lugten zijn gemaakt.
Gezien de strategische ligging van het spoor, werden er tijdens
de oorlog meermalen bommen afgeworpen in de omgeving.
Wanneer precies bleek vaak moeilijk te achterhalen, men wist
zich vaak niet de datum van een bombardement te herinneren.
Bureau Saricon, Safety & Risk Consultancy heeft een aantal jaren
geleden in opdracht van Tennet een vooronderzoek conventionele
explosieven uitgevoerd In Stichtse Vecht. Aanleiding voor het
vooronderzoek vormden toekomstige werkzaamheden (langs
het kanaal) met een verhoogd veiligheidsrisico omdat als gevolg
van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog explosieven
zouden kunnen zijn achtergebleven. In deze rapportage is
sprake van een groot aantal bommen dat met name in het
laatste oorlogsjaar in de omgeving van het station Breukelen
is neergekomen. Op dit rapport reageert iemand die een
zienswijze indient (geanonimiseerd in het rapport Zienswijzen
op Ontwerpbesluiten Transformator- en schakelstation bij
Breukelen (Station Breukelen-Kortrijk)) tegen de komst van
het transformator- en schakelstation op Kortrijk: ‘Er wordt
globaal gesproken dat er wat bommen betreft ‘meer dan 100
stuks’ gevallen zijn (in de omgeving van het station). Ik kan u
verzekeren dat mijn gegevens alleen al voor de 25e maart 1945
uitkomen op meer dan 100 stuks, hetgeen gestaafd wordt door
getuigenverklaringen […]’ (p.12). Vervolgens noemt hij een
aantal bombardementen die geheel in de rapportage ontbreken.
Mijn conclusie is dat er veel bommen gevallen zijn in de buurt
van het Rode Dorp, met zware treffers op het dorp zelf op 28
februari en 25 maart. Ik heb helaas niet de deskundigheid noch de
wegen om dit nader te onderzoeken.
Zie Tijdschrift HKB, jrg. 5 nr. 2 (1990), p. 49 – 53.
Interview met mevrouw Fenny Koot-Blok, 1 april 2015.
In Tijdsschrift. HKB jrg. 14 (1999), nr. 2 is hierover te lezen
dat , om te voorkomen dat betrokkenen ervandoor zouden gaan,
medegedeeld werd dat geholpen moest worden met de evacuatie
van Houten.
Zie noot 3. Zijn naam staat ook op het Gedenkteken voor de
Gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratiein het dorp. Dirk
van Barneveld ligt begraven op de Algemene Be-graafplaats in
Breukelen, eigenlijk vlak bij Chris Maltby, die jaarlijks bij de
dodenherdenking in Breukelen centraal staat.
Interview 9 april 2015.
De Vaartdijk (nu Nieuweweg) werd door de Duitsers opgeblazen
op 23 april 1945. Water uit het Tienhovens Kanaal stroomde de
Bethunepolder in. Gelijktijdig hiermee hadden de Duitsers alle
Vechtsluizen opengezet. Door het gat in de Vaartdijk was de
verbinding met Breukelen verbroken. Een roeiboot was de enige
oplossing. A. A. Manten in Tijdschrift HKB jrg. 10, nr. 2, 1995.
De beide in deze tekst genoemde bombardementen waarbij het
Rode Dorp getroffen werd, behoren tot de grote luchtaanvallen
op het station. Ze worden ook met name genoemd in de
schadeformulieren. In andere publicaties (zie o.a. noot 2) is sprake
van veel meer luchtaanvallen op en rond het station. Natuurlijk
zal het daar, gezien de ligging aan het spoor, een komen en gaan
van vliegtuigen zijn geweest. Ook over de desbetreffende data
is onduidelijkheid. Contacten bij de Explosieven Opruimings
Dienst (EOD) verzamelen voor ons momenteel informatie.
Gemeente Breukelen-Nijenrode Nieuw Archief, Inv. nr. 2320.
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Verhalen uit het dorp
Een Duits-Nederlands gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog

D

Kim Schoonman
Dejong.kim@gmail.com

it is het verhaal van Marie Wilhelmine Van Koutrik-Overbeck, geboren in Dissen (Duitsland),
op 16 juni 1899 en overleden in Breukelen in 2001. Zij kwam als Duitse dienstbode na de Eerste Wereldoorlog
naar Nederland en trouwde met Jilles van Koutrik. Het verhaal wordt verteld door haar zoon Dolf van Koutrik.

Afb. 1. Familiefoto tijdens de trouwerij van Jilles en Marie. Bovenste rij van links naar rechts: Ome Nico, Tante Mina, en
haar echtgenoot Ome Jan, Jilles en Marie, Opa W. Van Koutrik, Tante Jeane (1), haar zoon Wout, en haar echtgenoot
Ome Jo. Tweede rij van links naar rechts: Jilles (broer van Wout), Wil, Tante Jeane (2), en haar dochter Jeane, Tante
Erna, Oma Overbeck, Oma Van Koutrik en Jeane, Wil en Stien (de drie dochters van Jeane en Jo).

Duitse dienstmeisjes naar de Vechtstreek
“Van oudsher waren schoonmaken, koken,
wassen, strijken en ander huishoudelijk werk
belangrijke bronnen van werkgelegenheid
voor vrouwen. Veel meisjes werden vroeger
dan ook meteen na hun verplichtte schooltijd
dienstbode. Meestal woonden ze intern bij hun
werkgeefster. Op die manier verdienden ze wat
geld en ze raakten tegelijkertijd getraind in alles
wat er in een huishouden moest gebeuren. Een

dienstbodebetrekking werd daarom gezien als
een goede voorbereiding op hun toekomstige
rol als getrouwde huisvrouw en moeder. Na
WO I veranderde deze zienswijze enigszins.
Ongetrouwde Nederlandse meisjes konden in
die tijd goed werk vinden in de industrie. Ze
verdienden daar meer dan als dienstbode, het
was beter geregeld en de werktijden waren
korter. De meeste ouders vonden het prima als
hun dochter het bedrijfsleven verkoos boven een
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dienstbodenbestaan. Bij veel gezinnen was het
extra geld meer dan welkom. Hierdoor ontstond
er een opmerkelijk verschijnsel in de periode
tussen de WO I (1914-1918) en de WO II (19401945). Een groot aantal buitenlandse, vooral
Duitse, dienstboden kwamen naar Nederland en
ook naar ons gebied.” 1
In Duitsland was de economie na de Eerste
Wereldoorlog een puinhoop en de inflatie hoog.
Door armoede gedreven, waren er veel Duitse
meisjes en vrouwen die bij ons het dienstbodewerk
wel graag wilden doen. “Toen mijn moeder als
een van de eerste dienstboden naar de Utrechtse
Vechtstreek kwam, pasten al haar bezittingen in
één kleine tas”, vertelt Dolf. Nadat Marie enige
tijd in de huishoudelijke dienst van een militair
hospitaal in Duisburg had gewerkt, kwam ze
naar aanleiding van een advertentie in de krant
naar de Vechtstreek. Ze werkte eerst in OudZuilen op een boerderij annex tapperij (waar nu
restaurant Belle zit) en daarna op een boerderij in
de Bethunepolder. Uiteindelijk kwam ze terecht
op de grote melkveeboerderij van de familie Spelt
in de gemeente Maarssen.
Een eigen plek
Als men tevreden was over het werk van de
dienstbode, vormde dat vaak aanleiding tot de komst
van anderen. Marie werkte hard en deed het goed.
“Mijn moeder had handen als een bootwerker”,
herinnert Dolf zich nog. Om die reden kwamen er
uit het gezin Overbeck maar liefst vier meisjes naar
de Vechtstreek. Marie kwam in 1922, gevolgd door
Lies en Mina in 1923. In 1933 kwam Erna haar (halfen stief-) zusjes bezoeken en besloot te blijven. De
vier meisjes kwamen uit een fabrieksarbeidersgezin
en leerden hier pas hoe ze koeien moesten melken en
het vee verzorgen.
Na onderzoek van de Historische Kring Breukelen in 2004, is vastgesteld dat er in het gebied
van Breukelen meer dan 160 Duitse dienstboden
aanwezig zijn geweest. 2 Een paar van hen zijn maar
enkele weken geweest, maar ongeveer een vijf s
gebleven, meestal vanwege een huwelijk met een
Nederlandse man. “Drie van de vier zusjes Overbeck
trouwden een Nederlander, twee vestigden zich in
Breukelen-St. Pieters en Mina ging met haar man
in de gemeente Maarsseveen wonen. Lies vond
Nederlandse mannen echter helemaal niets en is
uiteindelijk naar Duitsland teruggegaan.”3 Marie
trouwde op 16 december 1927 met fabrieksarbeider
Jilles van Koutrik. Het echtpaar kreeg drie zonen,
Wouter Friedrich van Koutrik, genoemd naar de
beide grootvaders, Friedrich Adolf van Koutrik
(Freek) en Adolf (roepnaam Dolf). Na eerst een tijd
een woning gehuurd te hebben, verhuisde het gezin
in 1935 naar Zandpad 98, Breukelen St. Pieters, waar
ze op eigen grond een huis hadden laten bouwen.

Afb. 2. Trouwportret Jilles en Marie Van Koutrik –
Overbeck, 16 december 1927.

“Vanaf het moment dat mijn moeder met haar
tas onder haar arm naar Nederland vertrok was haar
grootste wens om een eigen plekje te hebben. Daar
heeft ze heel hard voor gewerkt,” vertelt Dolf trots.
Het huis is gebouwd op de waterlinie. De fundamenten
zijn van stenen gemaakt die geen vocht opnemen en
de huizen staan op terpen. “Mijn vader en moeder
hebben gespaard en een deel van het geld geleend bij
de firma Mur. Mijn vader werkte als fabrieksarbeider
in de melkfabriek, maar in 1938 was er geen werk
meer voor hem. Hij had toen geld van de gemeente
moeten krijgen, maar daar kreeg hij te horen dat
hij eerst maar zijn huis moest opeten. Toen meneer
Mur dat hoorde, heeft hij mijn vader een uitkering
gegeven.” Dolf woont nog steeds in diezelfde woning.
“Ik ben heel trots dat ik hier kan wonen,” vertelt hij.
“Ik ben 80 en gezond en iedere ochtend als ik opsta
realiseer ik me dat ik schatrijk ben.”
De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen
voor het gezin
De achtergrond van een -met een Nederlandse
man getrouwde- voormalige Duitse dienstbode,
speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog soms
een belangrijke rol. Als bij een razzia door Duitse
troepen de deur werd opengedaan door een Duitse
vrouw, wekte dat vertrouwen. Blijkbaar gingen de
soldaten er dan van uit dat het in dat betreffende huis
wel goed zou zitten en lieten ze het bij ‘t maken van
een praatje. Daardoor konden de vernederlandste
Duitse (ex)dienstboden een onopvallende rol spelen
bij illegale activiteiten. Mensen die, om welke reden
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dan ook, hadden moeten onderduiken, vonden
in een gemengd Nederlands-Duits huishouden
meer veiligheid. Daar verwachtte men hen niet.
Een voorbeeld hiervan is het gezin Van KoutrikOverbeck.
“Van 1943 tot eind 1944 hebben mijn ouders twee
onderduikers gehad. Meneer Sanders en Hans (een
jongeman waarvan Dolf de achternaam niet meer
weet). Ze woonden in wat nu onze schuur is en om geen
argwaan te wekken, werkten ze bij de fruitkweker in de
buurt.” Al die tijd wist niemand hiervan. “De verrader
slaapt nooit hoor,” zegt Dolf, ”ik heb groot respect
voor mijn ouders dat ze dit aangedurfd hebben.”
Als de buurt niet van de werkelijke situatie
(onderduikers) op de hoogte was, vielen bepaalde
dingen minder snel op. Bestaande vooroordelen
(wantrouwen jegens een Duitse echtgenote) hielpen
daarbij ook nog eens, maar voor de kinderen Van
Koutrik was het soms onbegrijpelijk. Dolf kan zich nog
goed herinneren toen de oorlog in Nederland begon:
”Wij als kinderen waren ineens moffen, we mochten
bij bepaalde vriendjes in de buurt niet meer komen
spelen. Ook stond ik een keer voor eten in de rij en
toen ik aan de beurt was herkenden ze me en kreeg ik
te horen: ‘Jij bent er toch een van Van Koutrik? Ga jij
het maar bij je familie halen’. “ Wat men niet wist was
dat Marie fel tegen Hitler was, waardoor ze ruzies had
met haar familie in Duitsland. Haar oudste broer Adolf
was wel aanhanger van Hitler. Marie waarschuwde
hem dat er een nieuwe wereldoorlog zou uitbreken:
‘Je hebt maar 1 kind, laat het niet gebeuren dat hij
omkomt’, waren haar woorden geweest. Maar Adolf
wilde niet luisteren. Hij heeft haar zelfs met een stok
achterna gezeten om haar te dwingen ‘Heil Hitler’
te zeggen, wat ze weigerde. ”Ze had gezien wat de
Eerste Wereldoorlog allemaal had aangericht, ze had
die levenservaring, dat inzicht.” Later is Adolfs zoon,
Heinz, bij Stalingrad omgekomen. “Toen mijn moeder
de brief kreeg waar dit in stond, was ze helemaal van
de wereld. Ik weet niet precies wat er in heeft gestaan,
maar ik heb haar nog nooit zo hard zien huilen. En ze
huilde bijna nooit.”
Maar de situatie had ook wel eens zijn voordelen.
“Ik mocht twee keer in de week twee liter melk gaan
halen bij de boer. Op de terugweg werd ik op een
keer tegengehouden door de CCD, de Crisis Controle
Dienst, die streng controleerde op zwarte handel.
Melk halen was toen strafbaar. Ik moest de boer
aanwijzen en mijn adres opgeven. Ik vertelde toen dat
mijn moeder Duitse was. Niet veel later kwamen ze
aan de deur en gaven de melk terug. Ze hadden ‘een
vergissing’ gemaakt, zeiden ze. In die tijd waren de
normen en waarden helemaal zoek.”

het Wilhelmus voor de deur. “Mijn moeder was niet
thuis. Mijn oudste broer was nog steeds in het Noorden
van het land, maar mijn broer Friedrich en ik waren
thuis en stonden boven achter het gordijn te kijken.”
Anti-Duitse gevoelens werden er afgereageerd. Marie
had in de voorafgaande jaren vaak bijgesprongen
in het huishouden van burgemeester Röell, die ook
aan het Zandpad woonde. “Ze was een fantastische
kokkin. De burgemeester wist inmiddels veel meer
van hoe de vork in de steel zat en hij kwam te hulp.
Hij riep de massa bijeen en hield een korte toespraak.
Daarin stelde hij de vraag of diegenen die tijdens de
oorlog succesvol mensen verborgen hadden gehouden
hun hand wilden opsteken. Toen hij geen handen
in de lucht zag, wees hij in de richting van het huis
van Marie en zei: ‘Zij wel!’, waarna hij kort vertelde
hoe het zat. De mensen dropen af, maar niemand die
sorry zei hoor! Ook later niet, geen excuses, niets, van
niemand.” Als kind verwonderde Dolf zich daar wel
over, maar later leerde hij hoe het werkte. “Zeven jaar
na de oorlog, ik was zeventien, werkte ik met mijn
broer in een bedrijf. We zaten koffie te drinken tijdens
de pauze en in een gesprek over de oorlog zei een van
onze collega’s ineens: ‘En jullie, jullie waren ook niet
zuiver hoor!’. Het wantrouwen bleef.”

Na de bevrijding
Bij de bevrijding in 1945 werd er groot feest
gevierd bij de brug in de buurt. Tijdens dat feest liep
er een grote groep buurtbewoners naar het huis van de
familie Van Koutrik – Overbeck en zongen daar luid
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Marie en Jilles woonden na hun huwelijk niet
ver verwijderd van de boerderij van de familie
Spelt. Nog jarenlang hielp Marie daar van tijd tot
tijd een handje mee als men er heel erg om hulp
verlegen zat. Jarenlang kwamen ze over en weer
op elkaars verjaardagen. Toen Marie 75 jaar oud
was, verhuisden ze naar een bejaardenwoning in ’t
Heycop en twintig jaar later naar woonzorgcentrum
De Aa, beide in Breukelen. Ze overleed in 2001, op
102 jarige leeftijd.
Vlak na de bevrijding ontving de familie Van
Koutirk - Overbeck een pakketje van het Rode
Kruis. “Op het kaartje stond ‘Bedankt!”, weet Dolf
nog. “Het was van Meneer Sanders, die in 1944 met
succes naar Amerika was gevlucht. Dat was heel goed
nieuws en mijn moeder was daar heel blij mee”. Van
Hans, die wilde proberen om naar Israël te vluchten,
hebben ze niets meer vernomen. “Ik vind dit verhaal
belangrijk vanuit historisch oogpunt, maar mijn
moeder zou het vreselijk vinden dat ik dit allemaal
vertel. Ze was Jehova’s Getuige en wilde helemaal
niet geëerd of zelfs bedankt worden voor de goede
daden die ze deed. Ze zei altijd: ‘We zijn allemaal
Gods volk. Ik deed het voor Hem, niet voor jou
of hun’.”
n

Noten

1. A.A. Manten. In: Tijdschrift Historische Kring, jg. 22
(2007), nr. 4, 114-167.
2. Ibidem.
3. A.A. Manten, R. Manten-Werker, L.G. Baud, N. Klusenerten Hoedt, B. Mulder, en R. Verkuil-Roskam. In: Tijdschrift
Historische Kring, jg. 19 (2004), nr. 3, p. 121-180 en nr. 4,
220.

Afb. 4. Marie van Koutrik-Overbeck.
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het kasteel gebruikt om gevangen genomen Duitsers
te herbergen.”
De documentaire is gemaakt door Henny Ram
en Willem van Putten en is mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Stichtse Vecht en het SBB Fonds.
Duur: 23:17
n
De link naar het programma: http://www.
r t vu t rech t . n l / g emi s t / u i t z en d i n g / r t vu t re c h t /
docu/20150425-0815/

Uitzending gemist?

Leve de historische kringen!

Op zaterdag 25 april zond RTV Utrecht de
documentaire Breukelen tussen twee oorlogslinies
uit. Uit de toelichting:
“Breukelen heeft tussen 1940 en 1945 een
roerige tijd meegemaakt. Bezetting, razzia’s,
bombardementen, bevrijding . Het lag in 1945 op
een strategische plek, tussen de linies in.
Bewoners van Breukelen vertellen over die tijd;
over het mislukte bombardement op het station
en over de Engelse piloot die omkwam toen zijn
toestel bij Breukelen neerstortte. Verder besteedt de
documentaire veel aandacht aan de rol die kasteel
Nijenrode in de oorlog speelde. De bezetter maakte
volop gebruik van het kasteel: veel beruchte Nazi’s
verbleven er een aantal dagen. Na de bevrijding werd

Dat was de strekking van het mailverkeer met
de heer Gerard W. de Graaf, medewerker van het
Nationaal Smalspoormuseum te Valkenburg (ZH) (zie www.smalspoormuseum.nl). Hij speurt
voortdurend naar oude foto’s die verschillende
toepassingen van smalspoor in industrie laten zien.
Recent kocht hij een oude ansichtkaart (zie foto) uit
circa 1928, gemaakt door fotograaf R. Ravenstein
te Kockengen, voorstellende een benzinelocomotief
(type M, gebouwd door Orenstein & Koppel) met een
stel kipkarren op een steiger.
De foto maakt nieuwsgierig: wat gebeurt er,
wanneer en waar? De heer De Graaf heeft nu zijn hoop
gevestigd op ook de HKB: wellicht is er iemand in de
kring die er meer van weet. Wie kan hem helpen? n
Zijn e-mailadres is: gwdegraaf@hotmail.com

De kaart heeft lichte waterschade waardoor het lijkt alsof we te doen hebben met een berglandschap op de achtergrond.
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De familie Huydecoper en het geloof langs de
zeventiende-eeuwse Vecht

‘K

Marinka Joosten
marinkajoosten@gmail.com

om over acht dagen naar
Goudestein’, schreef Joan Huydecoper (15991661) op 4 augustus 1661 aan zijn oudste zoon.1
De buitenplaats in Maarssen was al sinds 1608
in het bezit van de familie Huydecoper. Naast dit
buitenhuis had de familie nog meerdere huizen in
Maarssen en Breukelen in bezit. Waarom streek
de familie Huydecoper juist hier neer in de warme
zomermaanden, en niet in één van de buitens in
bijvoorbeeld Loenen of Nieuwersluis?
Dit artikel is de uitkomst van een vier maanden
durend onderzoek voor het Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen te Breukelen, waar ik
van oktober 2014 tot februari 2015 stage heb
gelopen. Deze stage is onderdeel van mijn master
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
De master is toegespitst op de Gouden Eeuw, de
zeventiende eeuw waarin het Nederland en vooral
de provincie Holland voor de wind ging. Dit artikel
richt zich daarom op deze periode.

De buitenplaats Goudestein is tegenwoordig
in het bezit van de gemeente Stichtse Vecht,
maar lange tijd heeft het huis dienst gedaan als
zomerverblijf. De familie Huydecoper bewoonde
het de gehele zeventiende eeuw. In deze eeuw
floreerde de Republiek door onder andere de handel
met Azië. Dit zorgde voor toenemende rijkdom en
een groeiend inwoneraantal omdat meer mensen van
deze rijkdom probeerden te profiteren. Zoals bekend
was de Gouden Eeuw echter lang niet voor iedereen
een gouden eeuw. De familie Huydecoper behoorde
tot de groep die wel profiteerde van de rijkdom.
Verschillende generaties hadden belangrijke
functies bij de Verenigde Oostindische Compagnie
en ook in het stadsbestuur van Amsterdam deed de
familie het goed. Joan Huydecoper (1599-1661)
was zes keer burgemeester en zijn oudste zoon Joan
(1625-1704) vervulde deze functie zelfs dertien
keer. Vooral in de zomermaanden trokken de rijke
Amsterdammers naar hun buitenhuizen om in een
schone en rustige omgeving te kunnen verblijven.

Afb. 1. Bartholomeus van der Helst, Joan Huydecoper
(1599-1661), 1660. Doek, 104 x 84 cm.
Particuliere verzameling.

Afb. 2. Jacob van Loo (toegeschreven), Portret van Joan
Huydecoper (1625-1704), ca. 1655. Doek, 117,2 x 86,8
cm. Veiling Amsterdam (Christies’s), 09-05-2000, nr. 14 8.
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dicht bij de stad gebouwd werden, kwamen ze
met een verbeterde infrastructuur steeds verder weg
te liggen, onder andere langs de Vecht.
Joan (1625-1704) kwam niet alleen in de
zomermaanden op de buitenplaats Goudestein. Hij
had er een moestuin waar hij verschillende soorten
fruit probeerde te kweken. Daarnaast hield hij zich
bezig met paardrijden, jagen en vissen als hij in
Maarssen was. Dat Joan niet alleen in de zomer
naar Maarssen trok, blijkt uit zijn dagboek, waarin
hij schreef dat hij in december 1676 vanaf Maarssen
naar Baambrugge was geschaatst. 2
Zoals gezegd hadden leden van de familie
Huydecoper buitenhuizen in Breukelen en Maarssen
in hun bezit. In de onderzochte periode bezat de
familie dertien buitenhuizen, namelijk Cromwijck,
Gansenhoef en Geesbregen in Breukelen en
Neerbeek, Leeuwenburg, Vechtoever, Petershagen,
Mariënhof, Goudestein, Cruydenborgh, Endelhof,
Doornburg en Elsenburg in Maarssen. Langs de
Vecht stonden de buitenplaatsen niet alleen in
Breukelen en Maarssen, maar ook bijvoorbeeld in
Weesp en Loenen werden buitenplaatsen gebouwd.
In mijn onderzoek heb ik naast Breukelen en
Maarssen ook gekeken naar de buitens in Loenen en
Nieuwersluis. Het antwoord op de vraag waarom de
familie Huydecoper wel in Breukelen en Maarssen
woonde maar niet in Loenen of Nieuwersluis, kan
gevonden worden in de religieuze achtergrond van
de familie.

godsdienstvrijheid. Mensen met een ander geloof,
zoals katholieken, doopsgezinden of joden, mochten
vaak in besloten kring hun geloof uitoefenen, zolang
de rest van de samenleving daar geen last van had. 3
De religieuze achtergrond van mensen kan
achterhaald worden door informatie uit familiearchieven te onderzoeken en daarnaast huwelijks-,
doop- en begraafaktes van de bewoners van de
buitenplaatsen en hun familieleden te bekijken.
Vanwege de invoering van de gereformeerde kerk
als officiële kerk, werden dit soort aktes over het
algemeen door een gereformeerde kerk of door
het stadsbestuur opgesteld. In Amsterdam, waar

Afb. 3. Jan van der Heyden (toegeschreven), Gezicht op
Goudestein bij Maarssen, 1652-1712. Paneel, 23 x 28,5
cm. Veiling New York (Sotheby’s), 26-01-2011, nr. 2.

Religie in de zeventiende eeuw
Na de Reformatie was het katholieke geloof
niet meer de hoofdgodsdienst van de Republiek.
Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog heersten de
katholieke Spanjaarden nog over het zuidelijke
deel, maar in het noorden werd het gereformeerde
geloof de standaard religie. En kregen mensen
van een andere geloof dan het gereformeerde het
moeilijk. Toch stond de Republiek bekend om haar
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de meeste bewoners vandaan kwamen, werd de
doopregistratie alleen door de eigen kerk gedaan.
Wanneer uit het familiearchief blijkt dat een bewoner
bijvoorbeeld katholiek was, kan dit beeld via de
huwelijksinschrijving worden bevestigd. Mensen
met een ander geloof dan het gereformeerde werden
namelijk door het stadsbestuur ingeschreven.
Uit het familiearchief en de huwelijks-, doopen begraafaktes van de stad Amsterdam blijkt dat
de leden van de familie Huydecoper gereformeerd
waren.4 Deze informatie is van belang wanneer
we gaan kijken naar de geloofsachtergrond van
de overige bewoners van buitenplaatsen langs de
Vecht.
Religieuze achtergrond van buitenplaatsbewoners en de rol bij (ver)koop
Door van alle buitenplaatsbewoners te achterhalen tot welke geloofsstroming zij behoorden,
kan gekeken worden naar de manier waarop men
een buitenplaats uitzocht. Hielden mensen rekening
met hun religieuze achtergrond wanneer zij een
buitenplaats kochten?
Uit alle verzamelde gegevens is gebleken dat
het in handen krijgen van een buitenplaats vaak
via familierelaties ging. Er zijn een aantal huizen
die, waarschijnlijk via vererving, overgingen op
leden van dezelfde familie. Voorbeelden hiervan
zijn Cromwijk in Breukelen en Herteveld in
Maarssen. Het is opvallend dat er ook een aantal
families zijn, waarvan verschillende leden rond
dezelfde tijd een buitenplaats bezaten. Vaak lagen
deze buitenplaatsen bij elkaar in de buurt. Naast
de familie Huydecoper is de familie Rutgers, die
in Loenen en Nieuwersluis was neergestreken, hier
een voorbeeld van.
Het kopen van een buitenhuis ging uiteraard niet
alleen via familierelaties. Van veel mensen kunnen
we de onderlinge band niet meer achterhalen, wat
doet vermoeden dat ze elkaar niet kenden via hun
familieband. Keek men dan bij het uitzoeken van
een buiten naar de religieuze achtergrond van
de koper/verkoper en de omliggende bewoners?
Ja en nee. In de eerste helft van de zeventiende
eeuw werden bijna alle huizen bewoond door
gereformeerden. Bij verkoop bleef een huis in
gereformeerde handen. Pas in de tweede helft van
de zeventiende eeuw werden buitenplaatsen ook
verkocht aan mensen met een andere religieuze
achtergrond. Wanneer deze huizen echter in handen
kwamen van niet-gereformeerden, dan bleven ze
dat ook voor enige tijd. Hierdoor ontstond rond
Loenen en Nieuwersluis de Menistenhemel: er
kwamen veel doopsgezinden te wonen. In Maarssen
valt naast gereformeerden een cluster van joden te
onderscheiden en in Breukelen bleven overwegend
< Afb. 4. Kaart van de Vecht, van Utrecht tot Muiden, 1719
(Zegepraalende Vecht, collectie Het Utrechts Archief)

gereformeerden wonen.
Jonathan Israel geeft in zijn boek over de
Republiek een mogelijke verklaring voor het
opkomen van deze clusters. Hij beschrijft
namelijk dat de Republiek in de tweede helft van
de zeventiende eeuw toleranter werd. Dit had
tot gevolg dat mensen van een ander geloof dan
het gereformeerde meer geaccepteerd werden.5
Hierdoor kan het ook voor niet-gereformeerden
gemakkelijker zijn geworden om een buitenplaats te
kopen. Het feit dat er toch clusters ontstonden wijst
er echter ook op dat er geen algehele tolerantie was.
De anders gelovigen moesten zich afzijdig houden
en niet te veel de aandacht op zichzelf vestigen. Dit
kan verklaren waarom de niet-gereformeerden bij
elkaar gingen wonen; ze kenden elkaar en konden
binnen hun eigen kringen gemakkelijker zichzelf
zijn.
Het ontstaan van deze clusters betekende echter
niet dat er alleen maar mensen van één geloof bij
elkaar woonden. Mede door die tolerantie wisselde
in sommige huizen de geloofsachtergrond van de
bewoners meerdere malen. Endelhof in Maarssen
is hier een mooi voorbeeld van. Van 1626 tot 1646
woonde hier de gereformeerde Joan Huydecoper. In
1646 ging het over in joodse handen toen David del
Sotto er kwam te wonen. In de periode van 1659
tot 1697 was Endelhof naar alle waarschijnlijkheid
weer in gereformeerde handen terecht gekomen, om
in 1697 over te gaan naar de evangelisch lutherse
George Munnick. Ook in Breukelen woonde in de
tweede helft van de zeventiende eeuw niet enkel
gereformeerden. Op Hofwerk woonde Jacob de
Flines, hij was waarschijnlijk familie van Sijbrand
de Flines. Deze laatste had samen met zijn vrouw
Agnes Blok een buiten in Nieuwersluis. Zij waren
allemaal doopsgezind. Buitenplaats Geesbergen
werd aan het eind van de zeventiende eeuw bewoond
door de joodse David Cardoso. Deze handelaar had
in de jaren daarvoor op twee buitens in Maarssen
gewoond.
De familie Huydecoper
Als mensen inderdaad rekening hielden met
het geloof van de andere buitenplaatsbewoners,
is het niet gek dat de familie Huydecoper alleen
in Breukelen en Maarssen neerstreek. Ze hingen
immers het gereformeerde geloof aan en woonden
binnen de gereformeerde clusters in Breukelen en
Maarssen.
Het lijkt erop dat het geloof een belangrijke
rol heeft gespeeld bij het kopen en verkopen van
buitenplaatsen. Voor de familie Huydecoper moeten
er echter wel een paar kanttekeningen worden
geplaatst. Allereerst is dat het feit dat de buitenplaats
Goudestein één van de eerste buitenhuizen langs de
Vecht is geweest. De familie Huydecoper heeft dit
huis van begin af aan in haar bezit gehad. Hierdoor
hebben de leden van de familie zelf de keuze niet
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hoeven maken waar zij gingen wonen; ze
kunnen als het ware als trendsetters gezien worden.
Andere buitens die de familie in bezit kreeg, liggen
allemaal in de buurt van Goudestein. Hierbij
speelde de eerder kort aangestipte familierelatie
een belangrijke rol. Deze relatie zien we ook in de
woonhuizen in Amsterdam terug. Joan Huydecoper
(1625-1704) woonde samen met zijn vrouw Sophia
Coymans op de Lauriergracht. Op deze gracht
woonden nog meer familieleden, waaronder Joans
zus Constantia. 6
Naast het geloof heeft waarschijnlijk ook
meegespeeld dat de bewoners elkaar toch kenden,
ook al waren zij via hun familie niet met elkaar
verbonden. Door de belangrijke functies die door
leden van de familie Huydecoper werden vervuld,
had deze familie een groot netwerk. Vanuit dit
netwerk kunnen mensen om hen heen buitenplaatsen
hebben gekocht in de buurt van Goudestein. Ook
bij andere families kan dit natuurlijk het geval
zijn geweest. In vervolgonderzoek kan gekeken
worden of alle bewoners elkaar kenden op een
andere manier dan via familierelaties. Woonden
de mensen uit één netwerk allemaal bij elkaar?
Daarnaast moet gekeken worden welke rol religie
in deze netwerken speelde. Dreef men bijvoorbeeld
alleen handel met mensen van het eigen geloof?
Door deze vragen te beantwoorden kan nog beter
worden verklaard waarom de geloofsclusters langs
de Vecht ontstonden. Hiermee kan ook de rol van
het geloof in de gehele zeventiende eeuw verder
worden bepaald.
n

Noten

1. Het Utrechts Archief, Archief Familie Huydecoper, inv. nr.
51, Joan Huydecoper (1599-1661) aan Joan Huydecoper
(1625-1704), Den Haag 4 augustus 1661.
2. L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in
de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997) 160161.
3. Meer informatie over geloof in de zeventiende eeuw zie:
Jonathan I. Israel, De Republiek, 1477-1806 (Franeker
2001) 397-436 & 709-748.
4. Het Utrechts Archief, Familie Huydecoper, toegangsnr. 67,
bijv. inv. nrs.: 3, 7, 21, 29, 35, 40, 51, 82, 84, 101, 1130,
1149, 1151, 1176-2.
Stadsarchief Amsterdam, Doop-, trouw- en begraafboeken,
toegangsnr. 5001, bijv. inv. nrs.: 40 (25-02-1625), 106 (0511-1662), 411 (11-08-1605).
5. Israel 709-710.
6. I.H. van Eeghen, ‘Een burgemeestershuis in de Jordaan’,
Amstelodamum 62, nr. 1 (1975) 127-130.
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De familie Huydecoper
- L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de
zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997)
- B. Roberts, Through the keyhole. Dutch child-rearing practices
in the 17th and 18th century. Three urban elite families
(Hilversum 1998)
Buitenplaatsen langs de Vecht
-A. Lisman en E. Munnig Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de
Angstel (Alphen aan de Rijn 1997).
-R. van Luttervelt, Buitenplaatsen aan de Vecht (Lochem 1648)
Het gehele onderzoek over geloofsclusters langs de zeventiendeeeuwse Vecht
- M.E. Joosten, Geloofsclusters langs de zeventiende-eeuwse
Vecht. Onderzoek naar de religieuze achtergrond van de
bewoners van buitenplaatsen in Loenen, Nieuwersluis,
Breukelen en Maarssen (Breukelen 2015), in te zien bij het
RHC Vecht en Venen

Afb. 5. Wapen van Joan Huydecoper, heer van
Maarsseveen (Het Utrechts Archief, Familie Huydecoper,
inv. nr. 7)
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‘Van alderley Gekoock’ langs de
zegepralende Vecht
Rozsi Beumers-Pol

1

rbeumerspol@gmail.com

D

Afb. 1 ‘Keukeninterieur’ geschilderd door Pieter Cornelis van Rijck ca.1610-1620 Rijksmuseum Amsterdam

eze naam heeft de huidige tentoonstelling in het Vechtstreekmuseum ontleend aan een
hoofdstuk uit het kookboek ‘De verstandige Kock’
(uit 1669) en aan de titel van het bekende boek
van Daniel Stoopendaal ‘De zegepraalende Vecht
‘. In deze tentoonstelling laten we de bezoeker
kennis maken met de eet- en drinkgewoonten van
de zeventiende tot de negentiende eeuw. Het is
ook de titel van de film die we over dit onderwerp
hebben laten maken. Deze film speelt zich af in
drie historische keukens in de Vechtstreek. De
keukens van Slot Zuilen, van Kasteel Loenersloot
en de keuken in het souterrain van VreedenHoff, die
samen het decor van een welbespraakte Hollandse
keukenmeid vormen.
Het was een grote uitdaging om het hele
museum bij deze tentoonstelling te betrekken. Ook
de dependance (voormalig drogisterij museum)
gaf ons veel mogelijkheden. Er is nu beneden een

Kunstkabinet in gevestigd met stillevens van toen
en nu en een filmzaal. Boven is een Keuken uit
de zeventiende eeuw en een Bijkeuken met onder
andere een ijskastje uit 1890. De verschillende
kamers hebben een naam gekregen om voor de
bezoeker een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen
van deze periode. In De Huydecoperkamer zijn
bijzondere bruiklenen te zien: onder andere de
stamboom en twee kwartierstaten van de familie
Huydecoper, maar ook de geschiedenis van het
bestek en borden is te zien. In de gang hangt een
tijdlijn met de ontwikkeling van het bestek. Wist u
dat de vork pas in de tweede helft van de achttiende
eeuw zijn intrede deed?
Uit de archiefstukken van Joan Huydecoper
(1599-1661) die in het Utrechts archief bewaard
worden, is te lezen dat Joan graag gasten ontving
om met hen te genieten van feestelijke, uitgebreide
maaltijden.
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Afb. 2 ‘Portret van Johan de Witt’ (1625-1672)
Raadspensionaris van Holland, de machtigste man van
de Republiek. Gemaakt door Artus Quellinus (1609-1668)
Rijksmuseum Amsterdam

Hij behoorde dan ook tot de rijke elite. Zo ontving
hij op 12 juli 1654 ‘sijn Exellentie de heer De Witt
en vrou’ om hen ‘te tracteren opt huys te Goudestein’.
Dit blijkt dus raadspensionaris Johan de Witt te zijn
geweest, die door Joan echt uitbundig getrakteerd
werd, gezien de uitgebreide lijst met vlees, wild,
groenten en andere ingrediënten. Ook de tafelschikking
en een uitgebreide gastenlijst geven aan dat De Witt
een zeer belangrijk persoon was! Dit archiefstuk heeft
ons veel inspiratie gegeven om de tentoonstelling
vorm te geven. Ook het kookboekje met historische
recepten, dat wij voor deze tentoonstelling schreven,
vindt hier zijn oorsprong. Hiernaast is een deel van
het ‘vertaalde’ archiefstuk te lezen.
Afb. 3 Deel van een ‘vertaald’ document uit 1654 dat Joan
Huydecoper aan zijn personeel gaf om ‘Sijn Excellentie
te tracten opt huijs te Goudestein’ . Oorspronkelijk
document in het Utrechts archief.
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Afb. 4 ‘ Interieur van een keuken’ geschilderd door Willem Joseph Laquy ca.1760-1771 Rijksmuseum Amsterdam

Er is een Keuken uit de zeventiende eeuw in het
museum gerealiseerd, compleet met onder andere
een ‘brandende’ broodoven, kookpot, haalhaak en
Delfts blauwe pilaartegels. Een eettafel met stillevens
van fruit, noten, oesterschelpen en specerijen die in
de zeventiende eeuw door de VOC vanuit het verre
Oosten, met name uit Nederlands Indië, verscheept
werden. Deze specerijen waren ‘peperduur’!
Ook de Eetkamer met onder andere een met Limogesservies gedekte tafel, twee zilveren zevenarmige

kandelaars in Neo Lodewijk de XVe stijl en iepenhouten
eetkamerstoelen in Lodewijk de XVIe stijl, geven een
goed beeld hoe men in de negentiende eeuw tafelde. U
wordt door Joan Huydecoper uitgenodigd om aan tafel
te komen zitten. De zoon van Joan Huydecoper, Joan
Huydecoper van Maarsseveen (1625-1704) behoorde,
met zijn vrouw Sophia Coymans (1635-1714) ook tot
de vele genodigden. In een hoek van de eetkamer staat
een theetafel met kleine theekopjes uit de zeventiende
eeuw en zilveren theebusjes. Thee was erg kostbaar!
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Afb. 6 ‘Stilleven met perziken’ van de bekende
fijnschilder René Smoorenburg uit Breukelen

Bruikleengevers
Het West Fries museum, zij hadden in 2011 een
tentoonstelling met de titel ‘Smakelijk eten in de
Gouden Eeuw’. Van hen hebben we onder andere
tinnen borden, snavelkannen en lepels in bruikleen.
Ook hun tablets, met een historisch keuzemenu dat
bestaat uit drankjes, voorgerecht, hoofdgerecht en
nagerecht voor kinderen en volwassenen, is een
waardevolle aanvulling.
Het Provinciaal Depot uit Utrecht heeft ons zeer
interessante voorwerpen geleend o.a. trechterbekers,
een baardmankruik, kookpotten en een steelpan.

Afb. 5 Deel van het Kunstkabinet in het
Vechtstreekmuseum met stillevens en pronkstillevens.

In het Kunstkabinet hangen stillevens en
pronkstillevens. Het woord ‘stilleven’ werd in
1650 voor het eerst gebruikt bij het beschrijven
van een boedel-inventaris. Kenmerken zijn de
stofuitdrukking. Dat wil zeggen de weergave van
de stofuitdrukking van een voorwerp zoals onder
andere: schelpen, glas, op tafel uitgestald eten.
De pronkstillevens met hun enorme overdaad aan
etenswaren en prachtige gebruiksvoorwerpen zijn
een symbool van de onwaarschijnlijke voorspoed
die Nederland in de Gouden Eeuw kende. De
schilderijen verbeelden een ideaal en geven niet
de werkelijkheid weer. Het geeft ons wel een goed
beeld van wat er aan voedsel te verkrijgen was. Voor
schilders was het een ‘gouden ’tijd! Er waren veel
kunstliefhebbers onder de rijken, of degenen die
deden alsof!
De fijnschilders, René Smoorenburg uit
Breukelen en Bert Groenestein uit Maarssen,
leveren met hun werk een mooie vervolmaking van
het Kunstkabinet. De schilderijen zijn ook te koop!

Johan Langelaar, metaalspecialist en archeoloog
bij het ADC, heeft uit de tweede fase van de
schoonmaak van de Vecht voor ons voorwerpen
geselecteerd die met eten en drinken te maken
hebben.
Dhr. Lisman, die vele bruiklenen aan ons
beschikbaar stelde, heeft vol enthousiasme
meegedacht en –gewerkt.
De Expositie ‘Van alderley Gekoock’ langs de
zegepralende Vecht is tot eind september 2015
geopend van woensdag t/m zondag van 11.00 tot
17.00 uur.
Ik hoop dat u deze tentoonstelling komt bezoeken
en meedoet aan de vele activiteiten, zoals onder
andere kookworkshops, speciale Gouden Eeuw
menu’s bij de deelnemende restaurants, enzovoort..
Zie website: www.vechtstreekmuseum.nl

1. Rozsi Beumers-Pol is bestuurslid van het Vechtstreekmuseum,
educatief ontwikkelaar en is één van de samenstellers van de
tentoonstelling.
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De Binnenlandse Strijdkrachten te Kockengen kort na de bevrijding (foto beschik-baar gesteld door de heer L. Blonk).
Op de voorste rij zitten van links naar rechts: H. Thomas, C. Hoogendoorn, M. van Dijk, W. van Breukelen, G. Paardenkooper, Klaas Boekelo, Cor de Lange, Th.W. (Dirk) Nieuw-endijk en J. Tuithof. Op de tweede rij staan, van links naar rechts:
F. Paardenkooper, J.P.C. Gootjes, L. Blonk, G. Vermeulen, G. van Doorn, D. de Hoop, M. Hoogendoorn, D. de Haas en A. van
der Horst. Op de derde rij: J. Bik, J. Daalhuizen, M. van Rooijen, J. Nap, P. van Vliet, N. Hilhorst, G. den Ouden, E. van Eijk,
M. Vermeulen, G. de Vries, Hein Brunt, G. van Lunteren, A. de Haas, J. van der Horst, A.J. Koren, C. Nap, W. Vermeulen,
G. Koren en P. van Dijk. Vierde rij: H. van der Greft, K. Hoogendoorn, J. de Hoop, J. Nap, T. Kroon, H. Hoogendoorn, C. den
Ouden, J. van Breukelen, J. Ligtenbe.rg, J. de Lange, C. de Lange, A. Veenis, T. Versteeg, T. den Ouden en C. Veenis.

R.K. Huishoudschool. Wie weet nog welke dames hier zo mooi op deze foto staan?
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Binnenlandse Strijdkrachten en Canadese militairen (met
baret) poseerden maar wat graag met Breukelse jonge dames.
Foto geschonken uit collectie Folkerts

H

Bij het ter perse gaan van dit blad zijn de
herdenkingen en vieringen van 70 jaar bevrijding al
weer achter de rug. Aan de historische verenigingen
van De Bilt en Breukelen hebben we fotomateriaal
ter beschikking gesteld voor wat kleinschalige
tentoonstellingen. Ook hebben wij informatie
geleverd aan de NOS voor hun programma NOS
70 jaar bevrijding: De meidagen van 1945. Aandacht
werd daarbij geschonken aan de chaotische toestanden op 5 mei van dat jaar. In Westbroek en
Vinkeveen eindigde juist die dag in een drama omdat
in beide gemeenten zes mannen door Duitse kogels
of handgranaten het leven lieten.
n

et kwam wat langzaam op gang,
maar in de loop van dit jaar kwamen er steeds meer
verzoeken binnen om ‘iets’ te doen aan de herdenking
van 70 jaar bevrijding.
Dat ‘iets’ is niet altijd even makkelijk in te vullen.
Wij denken graag mee als mensen of organisaties
‘iets’ op het gebied van cultureel erfgoed willen doen.
En ook zijn wij altijd bereid om mooie dingen in ons
depot te delen. Dat is ten slotte van de gemeenschap
en als het non-profit activiteiten betreft, dan zijn wij
zeker bereid om materiaal beschikbaar te stellen.
Maar verzoeken om
een tentoonstelling te
organiseren of een groot
deel van de organisatie
voor onze rekening
te nemen is weer een
heel ander verhaal.
Dat hangt af van de
omstandigheden.
Is het een intensieve
tentoonstelling, hoe lang
is de voorbereidingstijd,
zijn ook andere organisaties bereid om er tijd
aan te besteden ?
En vooral: past het
in onze planning. Met
ons kleine team moeten
wij veel werk verzetten
en veel tijd om van de
vaste werkzaamheden af
De bevrijdingsvreugde in Breukelen bij de intocht van de Canadezen op 9 mei 1945.
te wijken is er niet altijd.
geschonken uit collectie Folkerts
TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 2, 2015

