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Verhalen uit het dorp
Patat uit het keukenraam

Kim Schoonman

D

dejong.kim@gmail.com

it is het verhaal over het ontstaan van de
eerste patatzaak van Kockengen, verteld door Mevr.
Wilhelmina M. Nieuwendijk (Mien) en haar neef,
Theo Nieuwendijk. 2

hele kleine ijshoorntjes met een bolletje er op”, weet
Theo nog. Er waren ook ijsjes voor vijf cent en voor
een dubbeltje.
Een paar jaar later, zo rond 1948, kocht opa Cor

1

Het ijsbereidersbedrijf
De aankondiging in de krant hierboven
komt uit 1965, maar zoals het al aangeeft is het
‘ijsbereidersbedrijf’ van de familie Nieuwendijk
al veel eerder begonnen, zo rond het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Mien weet namelijk nog dat
haar vader al ijs verkocht tijdens de hongerwinter.
De familie woonde aan de Voorstraat 13 en opa,
Cornelis A. Nieuwendijk, bracht de hele week kaas
naar Utrecht voor de verkoop. Op zondag echter, na
de kerkdienst, ging om twaalf uur het keukenraam aan
de achterkant open en konden de Kockenezen voor
twee cent een ‘centelik’ komen halen. “Het waren

een ijskar, maar er werd ook nog steeds uit het raam
verkocht. Cor liep naar het einde van de Kerkweg
en begon ijs te verkopen bij de brug. “Ik weet nog
goed dat hij een keer was vergeten om de rem er op te
zetten”, zegt Mien met een glimlach, “en de kar rolde
in zijn geheel het water in.” Veel smaken waren er
nog niet. Vanille verkocht het beste, maar tante Mien
vond pistache het lekkerst. “Als het tijd werd om met
de kar te gaan rijden, gingen ze over de enige weg die
er toen was naar Breukelen om daar grote staven ijs
te halen. Achter het huis werden die staven in stukken
gehakt en er werd zout tussen gestrooid voordat het
in de ijskar werd gelegd. Zo bleef het langer koud.”

1 Afb. 2a. Opa Cor met de ijskar op de Kerkweg bij de brug. Afb. 2b. Opa Cor met de ijskar.
TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 3, 2015

74

Afb. 3a Situatie voor de verbouwing.

Een onverwachte wending
De zaken liepen goed en in 1951 kregen opa Cor en
tante Mien een ‘vestigingsbesluit ijsbereidersbedrijf’
onder de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. Rond die
tijd gebeurde er echter iets nog belangrijkers, iets dat
de toekomst van het bedrijf een andere richting op
zou sturen. Mien deed heel graag kruiswoordpuzzels.
Zo graag zelfs, dat ze een abonnement kon nemen op
een krant, alleen voor de puzzels. Ze stuurde ze ook
altijd allemaal in en won regelmatig een mooie prijs,
totdat ze op een dag een hele bijzondere prijs won:
een wereldreis. In die tijd werden dat soort prijzen
nog in geld uitgereikt en Theo denkt dat het zo rond
de 3000 gulden moet zijn geweest. “Er kwamen vaak
vertegenwoordigers langs van ijsgrondstoffen en die
spoorden me dan aan: ‘Je moet met patat beginnen’
”, herinnert tante Mien zich. Die raad heeft ze
opgevolgd en van haar prijzengeld kocht ze onder
andere twee grote witte pannen. Daarmee hebben ze
de eerste patat gemaakt, die ook uit het keukenraam
werd verkocht.
De verkoop van patat, de eerste in Kockengen,
was een gouden zet en liep erg goed. “De mensen in
het dorp waren er blij mee,” vertelt Mien. Op de foto
is nog te lezen: “Patat: 25 cent, patat met: 35 cent”.
De eerste echte zaak
Nadat haar moeder in 1954 was overleden,
kwamen er plannen om de opkamer in huis te
verbouwen tot een echte snackbar. Niet veel later
gebeurde dat ook; de deur van het huis, die eerst aan
de kant van de Voorstraat zat, werd naar de zijkant
verplaatst en zo kwamen mensen direct binnen in

Afb. 3b Situatie na de verbouwing.

de tot snackbar omgebouwde kamer. Deze nieuwe
indeling van het gebouw is tot op heden hetzelfde
gebleven. Het was er heel gemoedelijk, er kwam
een echte jukebox in de zaak te staan en Theo kan
zich ook nog een gokkast aan de muur herinneren.
Die moet er echter al voor de verbouwing
zijn geweest, want Theo kan zich een verhaal
herinneren van tante Mien over haar moeder en
die gokkast: “De gokkast werkte zo, dat je er een
dubbeltje in deed, je speelde het spel en dan kon je
muntjes winnen of niet. Die muntjes kon je bij de
kassa weer inwisselen voor dubbeltjes. Ze hadden
het in die tijd helemaal niet breed en tante Mien
vertelde dat haar moeder, om aan geld te komen,
een muntje van een halve cent met een hamer plat
sloeg, waardoor de gokkast die accepteerde als
dubbeltje. Zo wisselde ze dus een halve cent in
voor 10 cent.”
In de nieuwe zaak (een naam heeft die
nooit gehad, het was gewoon ‘de snackbar
van Kockengen’) werd eerst alleen ijs en patat
verkocht, maar al snel kwam daar meer bij. “We
hadden een goede naam, want we maakten bijna
alles zelf met de hand, ook het ijs.” Aardappels
werden ingekocht, die gingen buiten door een
schrapmachine, daarna de putten er uit en als
laatste gesneden. In eerste instantie lag de friet
dan te drogen op papier, maar later kwam daar een
centrifuge bij.
Afb. 4 Vergunning tot het voortzetten van het uitoefenen
van het ijsbereidersbedrijf (1965). -->
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Als tante Mien stilstond, hadden we geen kroketten. De grondstoffen werden door ‘de man van de
knakworst, Zutphen’ gebracht (dat stond letterlijk op
zijn auto), een bedrijf dat in 1947 is opgericht. Het
leverde bijvoorbeeld ragoutblikken voor de kroketten
en lihan kruiden voor de latere Lihanboutjes. De
ragout werd in een krokettenmachine gestopt die
er een lange worst van maakte. “Ik weet het nog,
die worst werd in stukken gehakt, dan in de paneer
rollen, in het eiwit en weer in de paneer,” laat Theo
enthousiast met handgebaren zien. “Vrijdagnacht
sliepen we bijna niet, want we moesten ons
voorbereiden op de verkoop in het weekend en er was
veel te doen.” Tante Mien stond nooit in de winkel,
maar zij deed al het voorbereidende werk. “Ik ken het
ritueel nu nog helemaal uit mijn hoofd, vrijdagochtend
frieten voorbakken, de nasi- en de bamiballen rollen
(paneer – eiwit – paneer), aardappels koken voor de
slaatjes en natuurlijk eindeloos veel kroketten draaien.
Rond 1965 deden de frikadellen hun intrede, maar
die werden ingekocht. De Lihanboutjes echter, eind
jaren ’60, waren: “een klerewerk om te maken”, aldus
Theo. “We hadden een mal waar het gekruide gehakt
in ging, die moest je stevig samenknijpen, de randjes
er afsnijden en dan het stokje er in steken. Allemaal
met de hand.”

Afb.6. Tante Mien neemt een pauze aan de zijkant van
het huis en maakt een babbeltje met de buren.

Begin jaren ’60 kwam ome Wim meedoen, ook
een broer van tante Mien. Hij ging op pad met de
eerste snackkar. Hij had een prima plek uitgezocht,
want hij stond op het kruispunt richting Haarzuilens,
‘De Bom’ genoemd. Hij verkocht heel goed en toen
het toerisme op gang kwam in de jaren ’60-’70, werd
het echt druk. “We gebruikten de krokettenmachine
maar 1 keer in de week op vrijdag en dan maakten
we hem goed schoon. De rest van de week draaiden
we de kroketten met de hand. Je ‘lepelde’ de ragout
dan tot het een soort rugbybal was, rolde die net zo
lang tot het een worst was en maakte de kantjes plat.
Als ome Wim goede zaken deed op de snackkar, dan
kwam het wel eens voor dat hij belde om nieuwe
kroketten te bestellen: ‘maak er maar een stuk of
40 ’, zei hij dan. Dat was een werk!”

Afb.5. Logo van ‘de man van de knakworst’; http://www.
plantdat.nl/pinpointer.

De familie Nieuwendijk uit Kockengen is groot in
aantal en toen de zaak echt goed ging lopen kwamen
veel familieleden helpen. Opa stond altijd in de zaak
en als het druk werd, vooral in de weekenden, kwam
schoondochter tante Nel helpen, de vrouw van een
broer van Mien, Cornelis. Zij wisselde af met twee
van Miens zussen, tante Agie en tante Ali. De mannen
van de familie hielpen niet in de zaak (behalve Theo,
toen hij oud genoeg was), maar waren wel aanwezig.
Mien weet het nog en Theo vertelt: “Ome Cor, opa
Cor, tante Mien en de broer van opa Cor die door
iedereen de ‘oude Pruis’ werd genoemd vanwege zijn
gemopper, zaten in de aangrenzende woonkamer te
pandoeren, een oud Nederlands kaartspel voor vier
spelers. Het spel werd alleen stilgelegd als Mien naar
de keuken moest omdat er iets dreigde op te raken.
Zij deed al het keukenwerk. Als tante Mien stilstond,
hadden we geen kroketten.”
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Afb.8. Tweede snackkar.

Kleine Theo
Door de week waren ze alleen ’s avonds open
en stond opa alleen in de zaak. Kleinzoon Theo, die
sowieso kind aan huis was bij opa en Mien, mocht
al komen meehelpen toen hij een jaar of elf was.
“Er lag een houten vlonder achter de toonbank,
anders kon ik niet boven de toonbank uitkomen of
de ijsmachine bedienen.” Later, toen hij veertien
à vijftien jaar was, mocht hij zelf klanten gaan
helpen. Zijn lagere school lag dichter bij het huis
van zijn ouders, maar als hij uit school kwam, dan
liep hij een ‘rondje om de kerk’, langs de zaak van
opa en Mien en dan kreeg hij altijd wel een ijsje of
een frietje. Theo was er zo vaak, dat toen opa ouder
werd, hij bij hem en Mien in huis is gaan wonen.
“Zo kon ik helpen in de zaak en een zakcentje
verdienen, maar ook een beetje op opa letten. Ik
hielp waar het nodig was.”
Opa Cor en tante Mien hebben altijd in het pand
op nummer 13 gewoond. Het gebeurde vaak dat
kleine Theo op vrijdagavond bij ze kwam en pas
zondagavond weer naar huis ging. “Dat was heel
normaal in die tijd, we woonden zo dicht bij elkaar.
Mijn ouders hadden verder niets met de zaak, in
tegenstelling tot mij, een kind met een opa en tante
met een snackbar,” zegt Theo met een lach. ”Ik kreeg

altijd wel wat toegeschoven van één van de twee of
allebei en ik werd door iedereen vertroeteld.”
“Tante Mien is altijd alleen gebleven. Ze werkte
het liefst op de achtergrond, maar die tijd in de
snackbar was een geweldige tijd voor haar,” denkt
Theo terug. In 1970 verkochten ze de zaak aan Arie
Goes (de vader van de huidige eigenaar Ad Goes die
in hetzelfde pand nog steeds een restaurant heeft:
Eetcafé de Voorstraat) en verhuisden opa en tante
Mien met Theo naar het aangrenzende pand (nr. 14)
dat al sinds ’63 in hun bezit was. Toen opa in 1972

Afb.9. Theo, ongeveer tien jaar oud, met opa in de zaak.
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Afb.10. Kockengen van bovenaf: FOTO KLM AEROCARTO N.V

overleed is tante Mien daar blijven wonen, maar ze
was niet eenzaam. Theo is bij haar blijven wonen tot
begin 1976 toen hij een eigen woning had gekocht
met zijn vrouw Jeanne. “Nadat opa is overleden heeft
ze vaak kostgangers gehad, mensen die bijvoorbeeld
op het gemeentehuis werkten en nog geen woning
hadden, konden altijd bij haar aankloppen. Ook de
kinderen, zelfs onze kinderen nog, kwamen te pas en
te onpas graag bij haar langs. Het was bij haar altijd
de zoete inval.”
Twee jaar geleden verhuisde tante Mien naar
Overdorp in Kockengen waar ze nu, op 94-jarige
leeftijd, nog steeds woont. Theo en Jeanne komen
vaak langs en zorgen met liefde voor haar. “Ze heeft
altijd zoveel voor anderen gezorgd en gedaan, nu
kunnen wij wat voor haar terugdoen.”
n

Afb.11. Theo en tante Mien, Overdorp Kockengen 2015.

Noten

1. Nieuws- en Advertentieblad voor Vecht-, Amstel- en
Rijnstreek, vrijdag 19 november 1965.
2.. Interview W.M. Nieuwendijk en T.W. Nieuwendijk, 14-72015.
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Josina de Hoop – Nap woont al haar hele
leven in Kockengen. Ze is er geboren, ging er
naar school, trouwde met een leuke jongen uit
Kockengen en kreeg haar kinderen in dit dorp.
Onlangs heeft ze haar 80ste verjaardag ook
hier gevierd, op een veehouderij waar feesten
kunnen worden gegeven, want er kwamen maar
liefst 65 familieleden voor de gelegenheid.
Jos herinnert zich goed dat ze op vrijdagavond graag een frietje ging halen op de
Voorstraat. De zaak had geen naam, maar de
eigenaar was meneer Nieuwendijk, die aan huis
een kleine patatzaak was begonnen.
Jos kwam op een avond de zaak binnen en
het was ontzettend druk. “Ik zag dat meneer
Nieuwendijk de drukte niet aankon. Er liepen
jongens met patat naar buiten die niet eens
hadden afgerekend. Niet uit kwade wil, maar
het was zo chaotisch dat niemand meer wist
wie er aan de beurt was of wie al had betaald.
Ik heb toen aangeboden om achter de kassa te
gaan staan en te helpen met afrekenen.” Jos was
toen twintig jaar en het was niet de laatste keer
dat ze in de zaak zou bijspringen.
“Het ging allemaal heel gemoedelijk. Als de
kroketten op waren, dan liep ik naar de keuken
en riep: “Tante Mien, hebt u nog kroketten?” Als
Jos hielp, deed ze dat niet voor een salaris, maar
gewoon omdat dat nodig was. “Maar ik hoefde
mijn patatje niet te betalen hoor,” grapt ze.
Jos mag sinds anderhalf jaar geen zout meer
eten en dan smaakt een patatje ook niet meer
lekker. “Ik was sowieso niet zo heel erg van de
friet, maar de kroketten van tante Mien vond ik
heerlijk! Ik ben door die kroketten de rest van
mijn leven gek geweest op kroketten. Nu mag
ik er eens in de zoveel tijd één en dan neem ik
hem ook hoor!” Op haar 80ste verjaardag werd
er een broodmaaltijd geserveerd met ham en
kaas. “Ik heb toen gevraagd of ik geen broodje
kroket kon krijgen en dat hebben ze geregeld.
De snackbar van Kockengen kwam ze
n
langsbrengen.” 1
1.

2015

Een overzicht van activiteiten op 12 september
a.s. van de Open Monumentendag in en rondom
Breukelen :
-	De opening van de Open Monumentendag
in Breukelen zal om 10.30 uur plaatsvinden
op Boom en Bosch door wethouder Franco
Zivkovic- Laurenta.
-	De kerken t.w. de Rooms-katholieke kerken
in Breukelen en Kockengen, de Nederlandse
Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk
in Breukelen zijn open.
-	
Nijenrode is opengesteld met rond 12.00
uur een concert van het Blazersensemble uit
Kockengen.
-

Abrona Kunst en Koffie in Kockengen is
open en voor de eerste 50 bezoekers is er een
verrassing.

-

De Kortrijkse molen is open.

-	
En in Boom en Bosch exposeert het
kunstenaarscollectief uit Breukelen.

Interview J.de Hoop-Nap 16-6-2015.
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KASTEEL NIJENRODE GEPLUNDERD

‘H

Vreemde verhalen en onbekende (?) daders
irmagondrie@gmail.com

et voornaamste nieuws van heden 2
maart 1932’, aldus het kadertje op de voorpagina van
het Nieuwsblad van het Noorden, ‘Grote heidebrand
in De Peel met een vuurzee van 20 km.’, ‘Het
Wetsontwerp tot regeling van den invoer van versch
vleesch’ en ‘Belangrijke inbraak met diefstal in het
kasteel Nijenrode te Breukelen’. Vele redacties van
de landelijke en lokale kranten maakten van dit laatste
een item: brutale inbraak, ervaren inbrekers, nergens
vingerafdrukken, zeer kostbare doeken gestolen en
vreemde verhalen die buiten het kasteel de ronde
deden. Vette koppen benoemden het onderwerp dat
lange tijd op de voet gevolgd zou worden en nog
jarenlang in de kolommen zou blijven verschijnen;
van het Nieuwsblad van Friesland tot aan de
Limburgsche Koerier, van de Graafschap-bode
tot aan de Gooi- en Eemlander en van de Nieuwe
Tilburgsche Courant tot aan het Leidsch Dagblad.
De artikelen werden gretig overgenomen van de
grote dagbladen als bijvoorbeeld De Telegraaf, Het
Vaderland en De Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Afb.1. De krantenkoppen.

In 1983 was het een halve eeuw geleden dat deze
inbraak plaatsvond in Nijenrode. Op dat moment was
nog maar een enkeling in leven van de mensen die er in
1932 bij betrokken waren. Een van die betrokkenen,
mr. N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello, vertelde
in het 70ste Jaarboekje van het Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake het verhaal -uit zijn hoofdzonder namen te noemen. Deze Kappeijne van de

Coppello zal later, als advocaat van de kasteelheer,
in dit verhaal nog een rol spe-len. Hij noemde geen
namen uit respect voor de betrokkenen van destijds,
maar in de tegenwoordi-ge tijd, 2015, is het heel
gemakkelijk om deze namen weer te achterhalen.
Immers de krantenbe-richten van toen wonden er
geen doekjes om en de verdachten en betrokkenen
werden met naam en toenaam genoemd. Hier begint
deel 1 van het verhaal over de inbraak in kasteel
Nijenrode.
Kappeijne vertelt
In de schrikkelnacht van 1932 (29 februari - 1 maart)
nam een drietal personen een aantal schilde-rijen
en miniaturen mee. Deze kunstvoorwerpen waren
echter te bekend en de dieven konden ze niet aan de
man brengen. Er is nooit meer iets van deze mensen
vernomen. De Utrechtse politie deed een uitgebreid
onderzoek, maar zonder resultaat. Dit is het verhaal
van N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello, zoals
hij het vertelde in het 70ste jaarboekje van het
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.
Nederland ging in de 19e eeuw hard achteruit,
aldus Kappeijne, en zo verviel Nijenrode tot een
kostschool om daarna klaar te zijn voor de sloop.
Ondernemers brachten weer enigszins welstand,
zoals bijvoorbeeld Michiel Onnes, koffiehandelaar
uit Groningen. Hij herstelde Nijenrode in oude glorie.
Geheel in overeenstemming met de geschiedenis.
Maar deze restauratie en het onderhoud zouden
geen gelijke tred houden met het inkomen van de
kasteelheer.
In 1930 was deze Onnes als eigenaar van een
kasteel een rijk man, maar hij had geen geld.
Hij verkocht Nijenrode aan de Amsterdamse
kunsthandelaar Jacques Goudstikker. In het kasteel
bleven echter veel van Onnes’ eigendommen staan.
Onnes wilde wat van zijn inboedel verkopen en
kwam in contact met K., aanvankelijk directeur
van een grote tabakscultuurmaatschappij op OostJava maar vervolgens gedegradeerd tot handelaar
in aambeienzalf. Dat contact met de man die de
hoofdfiguur zou worden in het hierna volgende
drama, was de eerste fout die Onnes maakte volgens
Kappeijne. K. strooide het verhaal rond dat hij de
inbraak geënsceneerd had in opdracht van Onnes
zogenaamd. Hij chanteerde Onnes hiermee, die

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 3, 2015

81
het hele verhaal afkocht. Wéér een fout. K. werd
vervolgens betrapt met een reçu van Onnes in
zijn broekzak. Gevolg van dit alles was dat Onnes
uiteindelijk een jaar in het Huis van Bewaring aan
het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam moest
verblijven. En hij was niet de enige die in dit verhaal
een rol speelde: het was een proces met negen
verdachten.
Op deze manier circuleerde in de jaren tachtig
van de vorige eeuw het verhaal van de inbraak in
Nijenrode. Onderzoek via de verschillende bronnen
op internet en berichten in historische kranten
geven een zeer uitgebreid beeld van de gang van
zaken destijds. Met verdachtmakingen in de pers en
letterlijke verslagen van de rechtszaak. Zij zijn de
bron voor de vele namen van betrokkenen bij deze
zaak. Kappeijne spreekt 50 jaar later van K., maar in
de pers zou al gauw de naam Koning vallen.
Wie was Michiel Onnes?
Michiel Onnes werd op 12 mei 1878 in Groningen
geboren. Hij kwam uit een koopmansfamilie. In
het boekje dat dr. E.B.J. Postma schreef (reeks
Nederlandse Kastelen Stichting, 2e bewerkte
uitgave 1984) over kasteel Nijenrode noemt hij

Onnes ‘ongetwijfeld een lastig, maar ook een groot
man en een groot minnaar van antiek’. ‘Over een
ongelukkige rechtszaak en een onbegrijpelijk vonnis
heb-ben vele benijders zich verheugd en is hij ten
onrechte verguisd. Nederland heeft echter eerder reden om hem dankbaar te zijn’. Aldus Postma die van
1950 - 1980 president van Nijenrode was.
Onnes stichtte in 1903 een koffiefirma en
jaarlijks kocht hij daarvoor een groot gedeelte
van de Braziliaanse koffieoogst op. In de Eerste
Wereldoorlog bleef hij koffie leveren, in het
bijzonder aan Duitsland, waar hij vele goede relaties
had. Het ging Onnes voor de wind en hij verdiende
miljoe-nen. Bovendien was hij getrouwd met de
gefortuneerde Jeannette Cornelia Cockuyt, een van
de vier dochters van een veevoederfabrikant uit
Jutphaas. Hij stak anderhalf miljoen gulden in de
restaura-tie van Nijenrode. Omgerekend naar de euro
van nu zou dat een bedrag van ruim 8 miljoen euro
zijn. Hij legde ook een kunstverzameling aan met
vooral Vlaamse en Italiaanse primitieven. Postma
vertelt in 1984 dat deze kunst tegenwoordig vooral
in grote musea verspreid over de wereld te vinden is.
Sinds 1911 woonde Michiel Onnes met zijn
vrouw en zijn 4-jarige pleegzoon op Nijenrode.
Eigen kinderen heeft hij nooit gehad, hoewel hij

Afb. 2. Het voorplein van kasteel Nijenrode. Het kruisje markeert de plek waar de inbrekers destijds naar binnen kwamen
(Foto: Irma Gondrie).1
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drie keer gehuwd is geweest. Vele jaren was hij
bezig met de restauratie, die het kasteel het aanzien
moest geven naar de vorm waarin Bernard III van
den Bongard het in 1632 had gerestaureerd. Maar de
gouden tijden duurden niet lang. Na de Eerste Wereldoorlog stortte de Duitse Mark ineen en was het
afgelopen met de belangrijke koffieleveringen van
Onnes aan Duitsland. In 1923 werd het kostbaarste
deel van zijn schilderijencollectie geveild. In 1928
scheidde hij van zijn vrouw om een jaar later weer
in het huwelijk te treden met Lily Baronesse Snouc
kaert van Schauburg. Op 7 november 1930 werd
Kunsthandel J.G. Goudstikker N.V. uit Amsterdam
in een strikt vertrouwelijke transactie eigenaar van
kasteel Nijenrode.
Onnes bleef op het kasteel wonen, waar Jacques
Goudstikker ook een aantal antieke stukken plaatste,
bestemd voor de verkoop aan buitenlandse cliënten.
De gezamenlijke zaken liepen niet best: er werd
jaarlijks voor f 20.000,- verkocht, terwijl het wonen
op Nijenrode alleen al jaarlijks f 25.000,- kostte.
Het is, volgens het boekje van Postma, niet
helemaal duidelijk hoe het Onnes later verging: hij
woonde een tijdje met zijn tweede echtgenote aan
Plein 1813, nr. 2 in ’s-Gravenhage en vestigde zich in
1934 in Duitsland. Hij woonde daar op verschillende
plekken en na de Tweede Wereldoorlog keerde hij
terug naar Nederland. Hij kocht een steenbakkerij
(voor de wederopbouw waren bakstenen nodig),
maar investeerde verkeerd waarop een faillissement
volgde. Hij vestigde zich daarna met zijn derde
vrouw op een klein landhuis in Eerbeek, waar hij de
weinige vrienden die hem trouw waren gebleven als
een grandseigneur ontving. Hij zou op 20 mei 1972 in
Zutphen overlijden. Michiel Onnes was toen 92 jaar.
De waarheid?
In de bovenstaande tekst hebben twee betrokkenen op Nijenrode iets gezegd over Michiel Onnes,
kasteelheer van 1907-1930. Rector Postma roemt
Onnes als een belangrijke figuur voor Neder-land
en noemt hem een groot man en een groot minnaar
van antiek. De eventuele betrokkenheid bij de
inbraak in Nijenrode doet hij af als niet juist; het zou
het werk van jaloerse mensen zijn geweest. In een
eerdere publicatie Nijenrode in prent (1972) spreekt
Postma van een ‘ongelukkige rechtszaak en een
onbegrijpelijk vonnis’ (p.62).
N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello daarentegen
schetst een ander beeld, waarin Onnes uiteindelijk

een gevangenisstraf van een jaar moest uitzitten. Al
zegt hij wel aan het einde van zijn verhaal dat hij
altijd in de onschuld van Onnes is blijven geloven.
Wat is er toch allemaal gebeurd?
Voer voor journalisten
Een brutale inbraak in een kasteel, daar smulde de
pers van, ook in 1932. Wie via delpher.nl2, de digitale
bank van historische kranten, de zoekwoorden
Nijenrode en inbraak invoert, krijgt maar liefst
867 krantenartikelen betreffende de inbraak op een
presenteerblaadje. Wie als zoekwoorden Nijenrode
en diefstal (dus niet inbraak) invoert, vindt 343
treffers. Dit overlapt elkaar uiteraard, er zitten
gevallen van diefstal bij waarin ook Nijenrode wordt
genoemd en evenmin gaat het in veel gevallen om
journalistieke bijdragen van de kranten zelf. Het
was heel gewoon een artikel vanuit een andere krant
over te nemen. Het was niet ongewoon dat een krant
schreef ‘zoals de Telegraaf meldt’, terwijl beide
hetzelfde artikel op dezelfde dag hadden. Daarbij
moet je je bedenken dat veel kranten een ochtendén een middag- of avondeditie hadden. Dit artikel
beoogt niet te onderzoeken welke krant met de
primeur kwam en welke bronnen de journalisten
aanboorden. Het is louter een beschrijving van een
gebeurtenis, die nog lang in de pers gevolgd zou
worden en zou naklinken.
De eerste berichten over de inbraak stonden in de
kranten van woensdag 2 maart 1932, een dag na de
inbraak. Zelfs in Nederlands-Indië in de Sumatra Post
werd de diefstal op die dag al gemeld. Daarna nam
de aandacht langzamerhand af. Het spannende proces
werd dag na dag gevolgd en toen op 13 mei 1937, ruim
5 jaar later, de (definitieve) uitspraak was, werd een
jaar gevangenisstraf ge-eist tegen de kasteelheer ten
overstaan van een stampvolle publieke tribune in de
strafzaal van het Amsterdamse Gerechtshof. Zo kwam
een einde aan de geruchtmakende Nijenrode-zaak.
De eerste berichten
Op woensdag 2 maart had de ochtendeditie van
De Telegraaf op p. 5 een bericht van hun speciale
verslaggever, dat gedateerd is op 1 maart 1932 en
waarin verslag van de diefstal werd gedaan. Want
het politiebericht was nog niet uit of de speciale
verslaggever spoedde zich naar Nijenrode. Met dit
als resultaat:

SCHILDERIJEN-

DIEFSTAL UIT KASTEEL NIJENRODE
ZEER KOSTBARE doeken gestolen. Belooning van ƒ 10.000 uitgeloofd voor opsporing van de daders.
OOK GOUDEN VOORWERPEN VERDWENEN.
(Van onzen specialen verslaggever). BREUKELEN, 1 Maart. — Om vier uur hedenmiddag ging een
extra-politiebericht door den aether, meldende dat op het kasteel Nijenrode een belangrijke diefstal was
TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 3, 2015

83
gepleegd, waarbij zeven schilderijen, vijftig miniaturen en een aantal gouden en zilveren sieraden waren
gestolen. Die de schatten kent, welke het kasteel Nijenrode herbergt, weet, dat greep in de kostbaarheden
voldoende is om duizenden guldens uit deze oude burcht te doen verdwijnen. En daarom was deze gebeurtenis
zeker een tocht naar dit plaatsje, waar de Vecht zich tusschen de groote villa’s en ridderhofsteden slingert,
waard. De ondergaande zon trok een dieproode streep aan de kim en even later flitsten de lichten van den
rijksstraatweg aan. Voorbij de nieuwe huizenreeks aan den weg naar Utrecht, stralen de schijnsels van het
kasteel door de kale takken van het groote park. Even later klinkt het geluid van den klopper, die op de deur
van het poortgebouw viel en dan kraakt het grint van de breede oprijlaan, welke naar het kasteel, welks
tinnen de laatste glans van den sterven-den dag opvangen, voert. De klokkentoren begroet ons met helder
tinkelend geluid. De huisdienaar in zijn met zilverafgezette livrei laat ons binnen en zwaar valt de dikke deur
dicht. Daar vlakbij vangt reeds de reeks kostbaarheden aan. Het zachte electrische schijnsel speelt over een
zwaar koperen kanon, dat grimmig zijn loop op de deur richt. Schilderijen en oude houtsneden bedekken de
wanden van den corridor. Zie, daar is Interessante serie van het oude kasteel Nijenrode, in zijn oorspronkelijken staat, zooals het eeuwen geleden staande op de zandplaat, de landstreek beheerschte. Een korte studie
van wat deze wand biedt en die afgebroken wordt door de komst van den huisdienaar, die ons voorgaat
naar de boekerij, waar de bewoner, de heer Onnes van Nijenrode ons zal ontvangen. Hij is onder den indruk
van het gebeurde en wenscht zich liever niet over deze onaangename historie uit te laten. De justitie heeft
bovendien eenige condities gesteld in verband met het onderzoek en in het algemeen belang dienen deze
gerespecteerd te worden. Wanneer hij bemerkt, dat ook wij eenigszins bekend zijn met het gebeurde, is het ijs
gebroken en vlot het gesprek beter. Het zou ook geen nut gehad hebben de feiten, die menigeen bekend zijn, te
verbergen. Bovendien, in het plaatsje spreekt men er over. Zooals men weet zijn de schatten gedeeltelijk van
den bekenden kunsthandel van J. Goudstikker, welke zaak te Amsterdam gevestigd is aan de Heerengracht
455. In samenwerking met den heer Onnes van Nijenrode, den bewoner, die zijn belangwekkende bezittingen
aan kunstvoorwerpen daarbij voegde heeft hij het kasteel ingericht en wat daar met smaak en kunstzin te
zamen is gebracht, vertegenwoordigt een waarde van vele honderdduizenden guldens. Daar zijn doeken van
Rembrand, Frans Hals, Jan Steen, Gerard Dou en anderen, daar zijn oeuvres van buitenlandsche meesters.
Kostbare gobelins, meubelen, kronen, wapens en boeken, ze zijn een weelde voor het oog In de bibliotheek,
waar wij thans zitten, omringen zij ons, boeiend en de aandacht vragend. En te midden van het verleden, dat
hier spreekt, rooken wij sigaretten en bepraten een gebeurtenis, waarin vermoedelijk zelfs de explosiemotor 3
een rol speelt. Tot de feiten, die verzwegen moeten worden, behoort zeker niet dat de inbraak gepleegd moet
zijn tusschen elf uur des avonds en acht uur des morgens. Op welk tijdstip precies, dat weten slechts de daders.
De heer Onnes van Nijenrode en zijn echtgenoote hebben hun slaapvertrekken boven, evenzoo het vrouwelijke
personeel. De inbrekers, die gelijkstraats geopereerd hebben, behoeven niet eens de geruischloosheid betracht
te hebben, want in den nacht van Maandag op Dinsdag beukte de Ooster de zijmuren van het slot. Het floot
en gierde, de boomen kraakten en steunden. Onder zulke geluiden dat van vallend glas te hooren, dat is zelfs
een onmogelijkheid voor de scherpste ooren. In Breukelen wordt een voortdurende nachtelijke bewaking
onderhouden en omstreeks drie uur heeft de politieman, die de ronde deed, de plaats waar het kasteel staat,
nog bezocht. Bijzonderheden werden den volgenden morgen niet gerapporteerd. Om zeven uur bemerkte
iemand van het personeel, die de benedenzalen bezocht, dat de lijsten van een aantal schilderijen tegen den
wand stonden. Dit en de kale plekken aan de muren leek hem niets bijzonders en dat ik ook begrijpelijk.
Immers voortdurend worden schilderijen verhangen of hebben veranderingen of verwisselingen plaats. Doch
de heer des huizes, die om kwart over negen met zijn secretaresse de hal, de groote ridderzaal en Louis XV
zaal bezocht, merkte wèl, dat er iets bijzonders was. Hij schrok er hevig van. In een der zalen stond een
aantal zware lijsten van schilderijen langs den muur. De gapende openingen verklapten, dat de paneelen er
uit verdwenen waren. Een vitrine, die niet gesloten was geweest, was totaal geplunderd. Deze vitrine had
een reeks gouden en zilveren voorwerpen bevat. Daaronder bevond zich een aantal horloges uit den tijd van
Lodewijk den Vijftienden, fraai bewerkte gouden flacons en verschillende bijouteriën. In totaal waren zeven
schilderijen, waaronder van groote waarde verdwenen. Zij behoorden alle tot een niet al te groot formaat,
dat gemakkelijk mede te nemen is. Blijkbaar zijn de paneelen, blijkens sporen aan de lijsten haastig uit de
omlijsting verwijderd. Een grooter paneel werd van den wand genomen en ontlijst, doch niet medegenomen,
vermoedelijk omdat de afmeting te groot voor de inbrekers was.
(Zie verder Laatste Nieuws)

LAATSTE NIEUWS DE INBRAAK IN KASTEEL „NIJE NRODE”.

(Vervolg van pag. 5). De miniaturen waren voor het grootste gedeelte op ivoor, doch er waren er
ook eenige van koper uit de 17e eeuw bij. In totaal worden vijftig miniaturen gemist. Dit wat een korte
beschrijving van het gestolene betreft. Het trof den bewoners, dat de zware gordijnen van de beide zalen
waren gesloten. Deze worden nooit gesloten, zoodat dat dadelijk opviel. Met zorgvuldigheid waren de
gordijnen over elkaar heen getrokken, ten einde te voorkomen, dat een licht schijnsel de daders zou
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verraden. Aan de zijde van den straatweg bevinden zich in de zaal Louis XV eenige ruiten met glas in
lood. Precies ter hoogte van de beide knippen (ongeveer 1.10 meter boven den grond) was elken keer
een klein ruitje uitgesneden, zoodat de dader de hand maar door de openingen behoefde te steken om de
knippen te verschuiven. Men vraagt zich af of deze zorgvuldige manipulatie niet bekendheid van de zijde
van de daders met de knippen verraadt. Doch aan den anderen kant blijkt, dat, wanneer men het raam
van buiten belicht, de situatie der grendels te zien is. Wat gestolen is behoort gedeeltelijk tot de collectie
Goudstikker, gedeeltelijk tot de bezittingen van den burchtheer. Deze neemt, alvorens te ruste te gaan,
steeds de voorzorg alle ramen en deuren te controleeren. En zoo was hij Maandagavond door het kasteel
gegaan, zelfs tot de poorten toe, die achter de ophaalbruggen gelegen zijn. Hij had toen vanzelfsprekend
niets bijzonders bespeurd. Thans rest de vraag, aan welken kant de daders — want het moeten er op z’n
minst twee geweest zijn, het park, het welk het kasteel omgeeft, zijn binnengedrongen. Aangezien het ijs
in de grachten bij lange na niet sterk genoeg geweest is om personen te dragen, komen drie punten dezer
voor in aanmerking. Een daarvan is een hek, waarover men gemakkelijk kan klimmen. De burgemeester
jhr. mr. H. H. Roëll verscheen op het bericht spoedig met eenige politieagenten. Er werd in de hal en in de
beide zalen naar teekens gespeurd, doch deze werden niet gevonden. Daar uit valt natuurlijk de conclusie
te trekken dat de daders niet behooren tot de gelegenheids-inbrekers doch op de expeditie geprepareerd
waren. Zij hebben een sterke voorliefde getoond voor kleine voorwerpen, getuige het feit, dat zij het
grotere paneel lieten staan. Dat zij kunstkenners geweest zijn is niet aannemelijk. Immers het gestolene
is maar een klein onderdeel van de kostbaarheden In dezen vleugel. Want niet ver af hadden zij nog heel
wat anders kunnen bemachtigen. Voorts hebben zij een andere vitrine met byouteriën, waaronder er een
was, die sterk deed denken aan een flonkerend diamantenstuk, niet aangeroerd. Het kan zijn, dat deze door
hen niet is opgemerkt. Fotografieën van de gestolen schilderijen waren natuurlijk aanwezig en evenzoo
de gebruikelijke beschrijvingen. En zoo kon ook de afmetingen van de paneelen in het politiebericht
opgenomen worden. Hieraan is ontleend: een schilderij, voorstellende een mulat no. 5 bij 25 c.M., een
mansportret 28 bij 22, de drie Koningen, 25 bij 10, de Heilige Hieronymus 30 bij 25, een vischvrouw, 29
bij 27, Koning Saul 35 bij 25 en een neger 39 bij 30 c.M.
In Breukelen zelf doen, zoo vernamen wij buiten het kasteel, vreemde verhalen omtrent eenige
nachtelijke gebeurtenissen aldaar den omloop. Zoo blijkt, dat des avonds om halftien een auto voor het
poortgebouw, dat bewoond wordt door een der tuinlieden, is stil gehouden. Deze auto kwam uit de richting
Utrecht en de bestuurder vroeg benzine. De tuinman zeide, dat hij hem daaraan niet kon helpen. Daarop is
de wagen gekeerd en weer in de richting van Utrecht verdwenen. Dit heeft natuurlijk achterdocht gewekt
en hedenmorgen is de bedoelde persoon aan een verhoor onderworpen. Hij zeide van den inbraak niets af
te weten en was nog al verontwaardigd over het feit, dat men hem verdacht. De jonge man bleek ook een
alibi te hebben. Van meer belang is, dat voor het hek, dat hierboven beschreven werd als een hek waarover
men gemakkelijk kan klimmen, sporen zijn gevonden van banden van een motor. Het spoor naar het
hek zou wat de achterband betreft, een veel dieperen indruk gemaakt hebben dan den voorband, waaruit
geconcludeerd zou kunnen worden, dat boven het achterwiel tevens een duopassagier zat. Het spoor
naar den straatweg wordt verondersteld gemaakt te zijn bij den terugrit. Het is minder diep, weshalve
men zou kunnen vermoeden, dat het onbemand is teruggeduwd naar den weg. Het motorrijwiel zou en
deszelfs beperkte vervoergelegenheid tevens een aanwijzing kunnen zijn voor de voorliefde, welke de
daders koesterden ten aanzien van kleine voorwerpen. Het paneel, dat groter was, (een schilderstuk van
Moreni) had men laten liggen. Een derde verhaal betreft een auto, die omstreeks drie uur in vliegende
vaart Breukelen is gepasseerd. Als alle personen, die den Rijksstraatweg in vliegende vaart passeeren,
misdadigers zijn, welnu, dan is deze maatschappij verloren! Dat echter (we zeiden het hierboven reeds) een
explosiemotor een rol heeft gespeeld bij den diefstal der kostbare antiquiteiten en antieke kostbaarheden,
dat ligt wel voor de hand. En aangezien van Breukelen eenige wegen uitstralen en een daarvan voert
naar de hoofdstad, betreft het politie-onderzoek voor een belangrijk deel Amsterdam. Vandaar dat ook
de Centrale Recherche in de enquête betrokken is. En zoo tast men op dit oogenblik nog in het duister
omtrent de twee vreemdelingen, die zich zoo ongastvrij hebben betoond in dit oude slot, waarvan de poort
nu achter ons dicht gaat en welks torentjes zich tegen den klaren sterrenhemel afteekenen.
En zo ging het nieuws van een brutale inbraak
in een kasteel door het hele land. De Telegraaf had
een speciale verslaggever naar Breukelen gestuurd,
die een romantische entourage schetste met de
dieprode streep van de zon aan de kim, de laatste
glans van de stervende dag en het helder tinkelende geluid van de klokkentoren. Dit geeft wel aan
dat deze verslaggever nog op 1 maart naar Nijen-

rode trok, vrijwel direct na het extra politiebericht.
Afgezien van de verhalen die hij opdeed in het dorp,
voegde hij in wezen niets toe aan de feiten, zoals ook
de andere kranten die op 2 maart be-schreven. De
ene krant schreef dat de inbraak tussen 24.00 uur en
6.00 uur geschied moest zijn, een ander had het over
tussen 23.00 uur en 8.00 uur, een onbelangrijk detail,
behalve voor de politie dan. Het waren in alle kranten
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de personeelsleden van het kasteel die de inbraak
ontdekten. Maar in Nijenrode in Prent (1972) geeft
Postma een volstrekt unieke gang van zaken weer,
waarbij niet het personeel de ontdekking deed, maar
dat de echtgenote van Onnes als eerste beneden
kwam: ‘Als (…) Mevrouw Onnes-Snouckaert des
morgens vroeg de dameskamer binnenkomt, schrikt
zij hevig. Er is in de schrikkelnacht ingebroken:
het lood van een van de ramen is doorgesneden, 2
ruitjes zijn uitgedrukt, zodat de grendels konden
worden weggeschoven. Zeven schilderijen en 53
Franse mini-aturen (verzekerde waarde f 72.000,-)
zijn verdwenen’(p.60). En volgens De Telegraaf was
het Onnes zelf, die om kwart over negen met zijn
secretaresse de inbraak ontdekte.

Afb. 3. Veldwachter J. Koekoek, die als eerste ter plaatse
was (Tekening naar foto door T. van Esch).

Het onderzoek van veldwachter J. Koekoek, als
eerste ter plaatse, werd al snel overgenomen door de
recherche van Amsterdam. Er volgde een criminele
rechtszaak die we in de Nederlandse geschiedenis
tot op dat moment nog nooit gehad hadden (Postma,
1972, p.60). Maar liefst 34 zittingen wijdde de
rechtbank aan de strafzaak. Was de kasteelheer echt
schuldig aan de diefstal van de kunstschatten?
n
Wordt vervolgd.
Noten

1. Informatie afkomstig van foto’s uit de Fotocollectie ‘Het
Leven’ (1906-1941).
2. Er is in dit artikel voor gekozen de geciteerde krantenartikelen
te noteren als in de oorspronkelijke bron. Dat wil zeggen dat
de oorspronkelijke spelling behouden is. Evidente fouten
(hoofdlettergebruik) zijn verbeterd.
3. Motor, die werkt door ontploffing van gasmengsels.
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Fascinatie voor een lang lint
Hoe het Amsterdam-Rijnkanaal Hans van Bemmel blijft bezighouden

‘H

Gerrit Overdijkink
gerrit.overdijkink@g.mail.com

et houdt nóóit op,’ zegt Hans van
Bemmel een paar keer heel nadrukkelijk tijdens de
gesprekken die we hebben over het AmsterdamRijnkanaal, zijn grote fascinatie. Hij bedoelt dat er
altijd wel weer iets van enig belang gebeurt met dit
meest gebruikte binnenvaartkanaal van West-Europa
(volgens sommige bronnen zelfs van de hele wereld)
dat in hem één van zijn grootste kenners heeft. En
Van Bemmel beseft terdege dat hij de kreet in de
nabije toekomst best nog weleens zal gebruiken.
Er is immers vrijwel constant ‘beweging’ rond de
waterweg, waarvan het belang voor de economie
nog steeds toeneemt.
Neem alleen al de gigantische operatie deze
zomer van de vervanging van die oude, trouwe
moegestreden Breukelerbrug door een nieuwkomer.
Een hele hijs – letterlijk. Met een lange sleep van
aanpassingen die het beeld van het belangrijke
kanaal bij Breukelen ook weer zal doen veranderen.
Van Bemmel zal de komende tijd ongetwijfeld meer
dan gebruikelijk te vinden zijn langs de oevers van
de veelbesproken waterweg bij zijn geboorteplaats.
Een kenner moet immers bijblijven, steeds weer
interessante feiten en feitjes opzuigen. Om ze straks
in de een of andere vorm door te geven aan wie het
maar wil horen en zien.
Hans van Bemmel (jaargang 1941) is vooral bekend
door de boeiende lezingen die hij voor historische
kringen en aanverwante verenigingen in de regio in de
afgelopen jaren over het kanaal heeft gehouden. En zal

de komende jaren waarschijnlijk nog meer bekendheid
krijgen, want hij is over het boeiende onderwerp
nog lang niet uitgepraat. Nieuwe lezingen zijn in de
maak, maar hij is voorzichtig met harde toezeggingen,
beseffend hoeveel werk er aan vastzit.
Brandende vraag
Hoe raakt een mens zo in de ban van een kanaal,
is de vraag die natuurlijk op je lippen brandt als je
tegenover deze expert zit. Hij stamt niet uit een echte
schippersfamilie (hoewel zijn vader Hein – van
huis uit boerendaggelder – een tijdje op de Vecht
heeft gevaren voor het vervoersbedrijf van Mur),
volgde geen waterbouwkundige opleiding en bezat
evenmin banden met Rijkswaterstaat of aanverwante
organisaties. Maar, geboren in een huisje langs de
Vecht bij de grens van Breukelen en Maarssen, fietste
en wandelde hij vaak genoeg in de buurt van de vele
waterwegen in de regio om onder de indruk te raken
van de geweldige economische en sociale betekenis
ervan, vooral toen de belangrijkste stromen tenslotte
waren samengevloeid in één langgerekt vaarwater.
Dat was in 1952, nadat het zestig jaar eerder
in gebruik genomen Merwedekanaal, dat in de
ogen van veel schippers een ‘kikkerslootje’ was
geworden, verbreed was en vervolgens opgegaan
was in een nieuwe vaarroute van Amsterdam tot Tiel.
Deze meer dan 70 kilometer lange nieuwe vaarweg
werd vervolgens gemakshalve aangeduid als het
Amsterdam-Rijnkanaal.
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Speurcht
Hans van Bemmel ging in 1998 toen hij 57½
jaar was geworden met vervroegd pensioen bij de
woningbouwvereniging waar hij een kwart eeuw
werkte, op het laatst als hoofdopzichter. ‘Dat
prepensioen was in die tijd heel gebruikelijk. Ik had
na een zo lang werkzaam leven er best moeite mee
te stoppen. Geleidelijk aan ging ik in de vrije tijd die
ik toen kreeg mij meer interesseren in dat boeiende
en steeds veranderende Amsterdam-Rijnkanaal’,
zegt hij. Gaandeweg werd hij steeds nieuwsgieriger
naar de achtergronden. Bijvoorbeeld: wie bedacht
het allemaal, hoe kwamen de tracés tot stand,
hoeveel mensen werkten mee om het te realiseren,
wie waren zij en waar verbleven zij tijdens dat
enorme karwei?
Hans ging op speurtocht in archieven en boeken
en werd aangenaam verrast door wat hij allemaal
tegenkwam. Bijvoorbeeld in het Regionaal
Historisch Centrum ‘Vecht en Venen’ in het
Cultuurhuis aan de Schepersweg in Breukelen, met
zijn historische bibliotheek en beeldcollectie. Daar
ontmoette hij ook de toenmalige streekarchivaris
Jaap Berghoef, die hij op zekere dag het AmsterdamRijnkanaal kernachtig hoorde omschrijven als een
‘streep door het landschap’. Die term van de in
2011 overleden Berghoef is Van Bemmel altijd als
een huldeblijk aan de bedenker blijven gebruiken

in zijn lezingen – de zeer smakelijke vruchten van
zijn lange zoektochten. Het werd ook de titel van
een goed bezochte expositie over het kanaal in het
Maarssense Vechtstreekmuseum in het voorjaar en
de zomer van 2010, waarbij hij niet alleen nauw
samenwerkte met Jaap Berghoef, maar ook met de
voorzitter van genoemd museum, Hans Ringeling.
Extra prikkel
Een extra prikkel voor Hans van Bemmel
was dat het Amsterdam-Rijnkanaal in 2012 werd
verkozen tot een van de zeven wereldwonderen van
de nieuwbakken gemeente Stichtse Vecht vanwege
het belang voor de regio en de vele nuttige functies
die het naast de scheepvaart op uiteenlopend gebied
vervult. Hij was vanaf dat moment nog vaker dan
voorheen te vinden in archieven en achterhaalde
daar steeds meer interessante gegevens en
achtergronden, alsmede historisch fotomateriaal.
Een lezingencircuit kwam op stoom. Inmiddels is
Van Bemmel een graag gehoorde spreker op tal van
bijeenkomsten op historisch gebied in de regio.
Thuis heeft hij een berg aan gegevens over het
kanaal dat het IJ in Amsterdam rechtstreeks met de
Waal bij Tiel verbindt en vooral de economieën van
Nederland en Duitsland stimuleert. Van Bemmel
koestert er ook oude tijdschriften en boeken die het
ontstaan van het kanaal beschrijven en die hij vaak
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met veel moeite en soms ook met flinke financiële
offers heeft verkregen. En op de tweede etage van
zijn woning heeft hij een kamer waarin de muren
volhangen met prenten, aquarellen en schilderijen
van de door hem zo vurig beminde Vechtstreek.
Niet zo verwonderlijk dat als er iets speelt rond het
Amsterdam-Rijnkanaal er vaak wordt geroepen:
‘Ga maar naar Hans van Bemmel. Die heeft of
weet het wel.’
Worstelingen
De lezingen die hij tot nu toe hield gingen in
hoofdzaak over de verbredingen van het kanaal en
de industrialisatie, die in de loop der jaren langs de
oevers ontstond. Maar er valt nog zoveel meer over
deze belangrijke vaarweg uit te diepen, zo heeft de in
Maarssen-dorp woonachtige Van Bemmel ontdekt.
Wat hem bijvoorbeeld ook steeds heeft gefascineerd
in dat lange lint van water, zijn de vele mensen die
vooral in de 19e eeuw aan het megaproject hebben
gewerkt en de politieke en sociale worstelingen die
er in een aantal Vechtgemeenten zijn geweest bij de
vaststelling van de definitieve vaarroute.
Als sommige van de plannen waren doorgegaan
zou de Vecht grotendeels zijn gekanaliseerd en
zouden oude delen van Maarssen (o.a. aan de
Schippersgracht) en ook van Breukelen (zoals een
stuk van de slotgracht van kasteel Gunterstein)
zijn verdwenen. Als redder van de Vecht moet
volgens Van Bemmel het liberale Tweede en Eerste
Kamerlid jhr. mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg
worden gezien. Die diende in 1883, na veel politiek
tumult over de kwestie, een initiatiefvoorstel
in om de Vecht helemaal uit te schakelen bij
nieuwe plannen voor een betere verbinding tussen
Amsterdam en het achterland. De Vecht was rond
1822 onderdeel van de Keulse Vaart geworden, een
vaarroute richting Duitsland die al gauw veel te
omslachtig bleek vanwege de vele bruggen, sluizen
en andere vertragende factoren. Als er een snellere
vaarweg via de Vecht zou worden gerealiseerd –
waar het lange tijd naar uitzag – zouden heel wat
objecten in de dorpen moeten sneuvelen. Rutgers
van Rozenburg wist zijn plan voor een geheel nieuw
kanaal buiten de Vecht om in 1884 zowel door de
Tweede als Eerste Kamer te loodsen, waardoor de
Vecht kon blijven wat hij was. Het Kamerlid zou
voor zijn actie allang een standbeeld of op zijn
minst een straatnaam hebben verdiend, vindt Hans
van Bemmel.
Polderjongens
Bij de naspeuringen rond het huidige
Amsterdam-Rijnkanaal is door Van Bemmel ook
veel boven water is gehaald over de duizenden
mensen die eind 19e eeuw betrokken waren bij de
aanleg ervan: ingenieurs, uitvoerders, opzichters,
bruggenbouwers en vooral gravers. Het werk
moest grotendeels nog handmatig worden gedaan

en daarvoor waren potige mannen nodig die in
de regio, maar vaak ook ver daarbuiten (zoals
in Zeeuws-Vlaanderen en Friesland) werden
gerekruteerd en met de nodige misplaatste
vertedering ‘polderjongens’ werden genoemd. Ze
opereerden in ploegen van rond de twintig man
onder leiding van een voorman/bemiddelaar, die
‘putbaas’ werd genoemd en bij de aannemer o.a.
onderhandelde over het loon en de faciliteiten ter
plaatse en toezag op de inzet van de arbeiders.
De kanaalwerkers werden veelal ondergebracht
in onhygiënische bouwketen waarin zo’n twintig
primitieve slaapplaatsen waren. De putbaas en
zijn vrouw (en soms ook hun kinderen) sliepen in
een afgeschut gedeelte. Alleen al tussen Breukelen
en Maarssen stonden een kleine zestig van deze
tijdelijke gebouwtjes. Als het werk ter plaatse klaar
was werd de keet verplaatst of in brand gestoken. In
de keten liepen muizen, ratten en ander ongedierte.
Soms werden de arbeiders ondergebracht bij
particuliere kamerverhuurders in de omliggende
dorpen. Uit het bevolkingsregister van Breukelen
uit 1889 bleek bijvoorbeeld dat er in toen 166
personen tijdelijk waren ingeschreven.
Ongeregeldheden
Alleen al door de grote aantallen werkers
ontstonden in de omliggende dorpen met regelmaat
forse problemen. Het leven in sommige plaatsen
stond af en toe op zijn kop; de vaak ruwe kerels
maakten ruzie met dorpsbewoners en richtten soms
grote vernielingen aan. De plaatselijke autoriteiten
konden hier en daar de vreemdelingen niet meer
de baas en moesten hulp van buiten inroepen. Van
Bemmel licht een kopie van een handgeschreven
brief uit zijn archief van 13 november 1889 van
burgemeester J.Th.A. Braams van BreukelenNijenrode, die de procureur-generaal in Amsterdam
liet weten dat er door polderwerkers “op ergerlijke
wijze is huisgehouden” in het dorp en dringend
vroeg om inzet van extra Rijksveldwachters of
Marechaussees te paard. ‘Dit soort incidenten
deed zich regelmatig voor in de dorpen waar de
polderjongens waren gehuisvest en leidde tot veel
onrust onder de bevolking’, vertelt Van Bemmel.
Breed gerespecteerd
Dat hij een zo breed gerespecteerde expert is
geworden is best opmerkelijk. Hans van Bemmel
had een jeugd die op zijn minst als niet gemakkelijk
moet worden omschreven. Om te beginnen was het
elke dag een forse wandeling (later een fietstocht
van het ouderlijk huis aan het Zandpad (schuin
tegenover het tegenwoordige evenementencentum
De Olifant) naar de School met de Bijbel aan
de Straatweg in hartje Breukelen. Veel meer
inspanning vergde echter de lessen, omdat hij
ernstig dyslectisch bleek te zijn, waardoor het
lezen en spellen uiterst moeizaam ging. Hij kreeg
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op de school in Breukelen prompt het etiket
‘stom’ opgeplakt. Na acht klassen en evenzovele
marteljaren verhuisde hij naar de Ambachtsschool
aan de Schoolstraat in Utrecht voor een opleiding
tot timmerman. En was daar was hij prompt de
beste van de klas. Het werd het begin van een
succesvolle carrière, die eindigde als opzichter
in Maarssenbroek bij de woningbouwvereniging
‘Goed Wonen’.
Naast een mooie maatschappelijke loopbaan
bouwde Hans van Bemmel ook een goede reputatie
op bij de brandweer in Maarssen, waar hij jarenlang
vrijwilliger en ook o.a. duiker was en nog wel eens
hielp met het bergen van autowrakken in, jawel,
het Amsterdam-Rijnkanaal. En dat kanaal heeft
hem weer een heel ander fraai podium bezorgd.
In 2013 werd hij voor zijn grote verdiensten
voor de Vechtstreek onderscheiden met de Ton
Storkpenning, genoemd naar de invloedrijke
architect die zoveel voor de Gooi- en Vechtstreek
heeft betekend.

Droomt hij wel eens van het AmsterdamRijnkanaal, vraag ik hem ten afscheid ‘Dromen?
zegt hij verbaasd. Ik droom sowieso nooit. Als ik ’s
nachts eens wakker lig komen er soms wel allerlei
ideeën over het kanaal voorbij voor dingen die ik
nog zou moeten onderzoeken. Dan besef je dat het
werk nog niet af is. Wat ik al eerder zei: het houdt
nóóit op. En als ik wel eens over een van de bruggen
over het kanaal fiets of loop, denk ik ook wel eens:
mooi dat ik toch mijn inbreng heb gehad. Dan ga
ik ook wel eens een poosje in verwondering op een
bankje zitten. En zeg dan tegen mijzelf: dat ik dit
heb mogen doen.’
n
Interviews J.H.W. van Bemmel,
1-6-2015 en 30-6-2015.
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Meubelfabriek “de Eendracht”
Bouw- en Interieurkunst
Deel 4: Artikel uit “De Standaard”
Aalbers1960@kpnmail.nl

In de katern “Bouw- en Interieurkunst” van het
dagblad “De Standaard” (no. 18875) van vrijdag
27 oktober 1933 werd een artikel geplaatst over de
Meubelfabriek. Hieronder volgt de letterlijke tekst
van het artikel.

MEUBELFABRIEK “DE EENDRACHT”
FA GEBRS. AALBERS
TE BREUKELEN
In ons 1ste Vechtstreeknummer, waarin Breukelen
werd “verslagen”, hebben wij reeds zeer in het
kort melding gemaakt van de belangrijke positie,
die in Breukelen’s industrie wordt ingenomen door
bovenstaande firma. Het leek ons echter dienstig onze
lezers en lezeressen, want ook zij zullen zich spoedig
geïnteresseerd voelen, iets meer van dit zich nog steeds
uitbreidende bedrijf te vertellen, dan in zulk een kort
bestek, als de plaatsruimte toeliet, mogelijk was.
De heeren Aalbers waren zoo vriendelijk ons
hun bedrijf tot in finesses te laten zien. Feitelijk is
de naam “meubelfabriek” niet in overeenstemming
met den werkelijken aard van het bedrijf. Immers,
aan den eenen kant specialiseert de firma zich in
het maken van zitmeubelen, anderzijds worden hier,
zooals ook in het eerste Vechtstreeknummer vermeld,
z.g. “Old Finish” eetkamers, enz. nog gefabriceerd,
benevens …… gezondheidsmatrassen! Temeer
verdient een dergelijke veelzijdigheid in dezen tijd
van specialisatie, massaproductie en “efficiency”
onze bewondering, daar ieder van deze producten in
zijn uitvoering de volmaaktheid nadert (voor zoover
dat mogelijk is, zéker!).

Binnentredende imponeert de groote ruime
fabriekszaal direct; hier wordt gewerkt – intensief
en met lust. Dat voelt men direct, wij zouden de
wijze van fabriceeren met een “contradictio in
terminis” willen aanduiden als een proces van
“machinaal handwerk”. De liefde tot den arbeid
spreekt uit de houding van den werkman ten
opzichte van het door hem gefabriceerde; ziet hoe
hij een leuningdetail tegen het licht houdt om de
lijn zuiver te kunnen zien, niet de allergeringste
oneffenheid zal hij tolereren ……
Het is goed, dit eens te zeggen.
De minachting voor het machinaal gefabriceerde boven het handwerk moge vroeger reden
van bestaan gehad hebben en zelfs nu nog hier en
daar voedsel vinden door een inferieure afwerking
van een bepaald product, men vergete nooit dat
de machine, mits door vakmenschen bediend,
zeker zoo zuiver kan werken, als de hand van
den meester. Het komt er maar op aan in welken
geest de arbeid plaats vindt! En welke materialen
gebruikt worden.
Wij zagen, hoe de verschillende onderdeelen
van een stoel minutieus pasklaar werden gemaakt
om, eenmaal geheel gereed zijnde, in elkaar te
worden gezet … ineens goed, zonder mankeeren.
Ons werd getoond het draaien van pooten, van
stijlen “Old Finish”, een lakspuitinrichting, een
wonder van techniek, maar nog eens, hoe werden die
verschillende ingewikkelde toestellen benut, in één
woord prachtig!
De afdeling gezondheidsmatrassen! Ook hier
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Zoo zouden wij nog eenigen tijd door kunnen
gaan: het is de glorie van den Nederlandschen
verslaggever uit volle overtuiging mèt de vereeniging
“Ned. Fabrikaat” te kunnen zeggen ‘Koopt toch in
den vreemde niet, wat het eigen land u biedt!” En tot
de firma Aalbers: “Ga zoo door!”
n

de werkplaats

weer van hetzelfde laken een pak! Een vakman, die
vol trots ons staal én …… “staal” toonde. “Kijk eens,
meneer. Je hebt staal en je hebt andere metalen, waar
je ook matrassen van kunt maken, ook mooie voor
het oog, maar niet natuurlijk om er op te gaan liggen
en er wéér op te gaan liggen! Er zijn matrassen waar
je maar éénmaal prettig op ligt en dan nog wel als je
vermoeid gaat liggen. Dat doe je dan maar eenmaal,
want voor den volgenden keer zit er een kuil of nog
iets ergers in die “matras”. Maar deze matrassen
hier,” en hij toonde ons een zoo juist klaar gekomen
product, “is practisch niet te verwoesten!”
En deze man, zwaar gebouwd als hij was, ging
op zijn product staan en danste erop, zóó dat wij
vreesden, dat het met die matras gebeurd was nog
vóór zij de fabriek zou hebben verlaten. Maar
neen hoor! Er was na deze “proef” geen kuiltje te
bekennen, integendeel, deze matras stond naar ons
idee een weinig “bol” als zette zij een hooge borst
op van trots.
Het machinale vlechten van den stalen draad tot
stalen kleed is een klein wonder op zich zelf, doch
vereischt van den maker een bijzondere accuratesse
……
Wij zagen nog een machine, die staal doorknipte,
zooals moeder de vrouw een versch brood tot
sneedjes versnijdt ……

Drie broers: Derk, Johan en Theo Aalbers
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Historische Kring Breukelen
Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds

Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst zaterdag 3 oktober 2015
J.L. Boonacker – secretaris, janboonacker@gmail.com
					
Op zaterdag 3 oktober a.s. wordt in Boom en Bosch te Breukelen de Jaarlijkse Herdenking gehouden van
L.C. Dudok de Wit, ook wel Kees de Tippelaar genoemd, vanwege de vele lange afstandswandelingen die hij
in binnen- en buitenland maakte.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de Dudok de Wit herdenkingsrede 2015 gehouden over een aspect uit het
leven van de ‘beroemdste’ Breukelaar Leonard Corneille Dudok de Wit.
Ditmaal staat de poffertjeskraam van D. van der Steen centraal, omdat deze 100 jaar geleden voor het eerst
de poffertjes bakte in Breukelen. De heer Tim van der Steen, de zoon van de huidige bakker Joop van der Steen,
houdt de rede onder de toepasselijke titel “Opgroeien tussen poffertjes”.
De Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds nodigt de leden van de Historische Kring Breukelen gaarne uit de
bijeenkomst van 3 oktober bij te wonen.
Het programma luidt als volgt:
Om 13.00 uur ontvangst en welkomstwoord bij de standplaats van het beeld in het park door de burgemeester
van ‘Stichtse Vecht’ dhr. Marc J.D. Witteman, voorzitter van de Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds, gevolgd
door de bloemlegging. Aansluitend hierop wordt om circa 13.15 uur het defilé afgenomen van de basisscholieren
die deelnemen aan de Dudok de Witwandelmars en daarna wordt de herdenkingsrede uitgesproken in de
voormalige raadszaal van Breukelen. De bijeenkomst in het vroegere gemeentehuis wordt afgesloten met een
bij Kees passende versnapering.
Einde bijeenkomst is ongeveer 15.00 uur.
Er is beperkt plaats in de zaal. Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen op 3 oktober stelt
de Stichting het op prijs als u vóór 24 september a.s. wilt laten weten of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel
personen. Uw opgave kunt u bij voorkeur per email doorgeven aan mevrouw E. van Slooten, via edel.van.
slooten@stichtsevecht.nl
(telefoon 0346-254620, bereikbaar van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren).

de poffertjeskraam door Frank Stringa
TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 30, nr. 3, 2015

93

Schenkingen van historische waarde
Regelmatig ontvangen wij schenkingen in de vorm van boeken, films en foto’s, maar ook producten
van bedrijven uit de Vechtstreek zoals huishoudartikelen van ‘PeDe’, producten van zadelfabriek ‘Knoop’,
smeedwerk of memorabilia van ‘Strerovita’. Wij zijn hier altijd ontzettend blij mee en tegelijk vereerd dat
mensen ons deze unieke historische pronkstukjes toevertrouwen.
Deze keer ontvingen wij van mevrouw Helder
een prachtige serie ingebonden uitgaven van het
tijdschrift ‘De Spiegel’, het Christelijk Nationaal
weekblad; de jaargangen 1937 tot en met 1941.
De vele foto’s en reportages van de oorlogsjaren
schetsen een bijzonder beeld van deze periode uit
verleden.
Mocht u zelf bij het opruimen iets tegenkomen
waarvan u denkt: hé, dat is een leuk stukje
geschiedenis, dan houden wij ons als HKB
aanbevolen. U kunt dan contact opnemen met onze
archivaris Wim den Hartog of met Rob Yntema,
email rwyntema@hotmail.com telefoon 0346251299.

Het bezoek van de Gereformeerde vrouwenbond aan Nijenrode in 1938.

‘Een genoeglijk wederzien na onvergetelijke zomervreugd - die leden der Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging
hielden hun jaarlijksche reunie waar ze de gelegenheid hadden om de prettige reishertinneringen van den afgeloopen
zomer nog eens aan elkaar te vertellen en gesloten vriendschap te vernieuwen. Ditmaal kwamen ze bijeen in de
schilderachtige omgeving van het kasteel Nyenrode bij Breukelen. Links: Enkele deelnemers aan de reunie in de
bibliotheek. Rechts: Belangstelling voor de schouw in de oude ridderzaal.’
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In vogelvlucht langs ruim honderd en veertig jaar
katholiek onderwijs in Kockengen. 1

I

n 1871 kwam Pastoor Menting naar Kockengen.
Hij is van grote betekenis geweest voor het katholiek
onderwijs in Kockengen. Toen er begin 1872 bij de
toenmalige burgemeester plannen waren voor een
nieuwe gemeenteschool reageerde de pastoor heel
alert. Het plan zelf vond geen doorgang maar, nadat
Kerk- en Armenbestuur bijeen werden geroepen,
‘ werd er met algemene stemmen besloten een eigen
(katholieke) school op te richten en nog dezelfde dag
de aartsbisschop te raadplegen.’ Deze keurde het
plan goed. Wel plaatste hij de kanttekening haast
te maken met de realisatie. Men kon zich immers
bedenken voor wat de gemeenteschool betrof.
Daarmee was op 29 januari 1872 het besluit tot
oprichting een feit. ‘Het aantal katholieke kinderen
bedroeg vijftig , dus ruim voldoende om het plan
door te zetten.’
Op 9 augustus 1872 werd de nieuwe school,
gesitueerd ‘achter de herberg die aan de parochie
toebehoorde’, na een plechtige Mis ingezegend
en geopend. Meester Boekhorst werd tot hoofd
benoemd, een functie die hij gedurende veertig jaar
zou vervullen. Hij werd opgevolgd door de heer Th.
Van Doorn. Veel later, in 1944, zou die weer worden
opgevolgd door zijn zoon, de heer G. van Doorn.
Aan deze familie dankt de school haar naam.
Tot 1920 was het katholiek onderwijs een grote
zorg voor de parochie, met name op financieel
gebied. Aanvankelijk werd de school helemaal uit
parochiemiddelen bekostigd, pas veel later kwam er

dus financiële gelijkstelling met de openbare school.
Toen kon het oude schoolgebouw worden vervangen
door nieuwe huisvesting, in de onmiddellijke
nabijheid van de kerk.
De katholieke Kerk en het katholiek onderwijs
hebben lange, lange tijd sterk in elkaars verlengde
gelegen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat
Pastor Schwenk de godsdienstlessen in de bovenbouw voor zijn rekening nam. De voorbereiding op
de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel
lagen in beginsel dan ook grotendeels bij de school.
Leerkrachten bereidden hele klassen voor op deze
Sacramenten. Maar er braken andere tijden aan: de
populatie van de school veranderde en soms was
minder dan de helft van een klas van katholieke huize.
De discussie ontstond dat ouders ook een bepaalde
verantwoordelijkheid hadden in de voorbereiding.
De werkgroepen van gezinsmis en kinderwoorddienst probeerden steeds voeling te houden
met de school. Het kinderkoor dat zong tijdens de
gezinsmis werd zelfs gedirigeerd door één van de
leerkrachten!
Begin jaren ’90 wist het schoolbestuur nieuwbouw
te realiseren aan de Drie Stammenweg. De school
groeide en er werden nieuwe lokalen bijgebouwd.
Het lijntje naar de kerk was er nog altijd, maar werd
wel als veel minder strikt ervaren. Pastor Jos wist
met speciale schoolvieringen rond Kerstmis en
Pasen nog steeds een stukje van het verhaal van God
door te geven.
Toch kwam de school in zwaar weer
terecht, hetgeen nu -begin juli 2015- heeft
geresulteerd in de definitieve sluiting.
Aan katholiek onderwijs in Kockengen
komt daarmee na ruim honderd en veertig
jaar een einde.
In de kerk zullen we echter het verhaal
van God nog steeds kunnen horen. En
wie weet waar de Geest in de toekomst
waait…..
n
Noot

1. Het artikel is met toestemming grotendeels
overgenomen uit: ONE Magazine, St. Jan de
Doperparochie Vecht en Venen, juli/augustus
nr., 2015. Auteur: Sterk, T.
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Archiefblik

nieuws uit het Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen
Ellen Drees
E.drees@rhcvechtenvenen.nl

A

‘Burgerlijke stand’

nthony is het eerste kind dat in de
burgerlijke stand van Breukelen-Nijenrode is
ingeschreven. In de akte lezen we dat zijn vader Jan
van Ginkel, landbouwer van beroep, op 22 juni 1811
aangifte kwam doen van het feit dat zijn wettige
huisvrouw Hendrika van Woudenberg op 25 maart
des middags om 2 uur was bevallen van een zoon.
Het nieuwe systeem van de burgerlijke stand was
ingevoerd toen Nederland in 1811 werd ingelijfd
bij Frankrijk. Napoleon had voor zijn legers geld en
mannen nodig. Door middel van de burgerlijke stand
kon eenvoudig nauwkeurig vastgesteld worden wie in
een bepaald jaar opgeroepen moest worden voor de
dienstplicht. De invoering vond niet overal gelijktijdig
plaats. En soms was er een achterstand te verwerken,
zoals in het geval van Breukelen-Nijenrode.

U vindt de bladerbestanden onder de grijze
balk op onze website bij het onderdeel ‘Collectie’.
Klik vervolgens op ‘Archieven’. Op de pagina die
u dan te zien krijgt, kunt u bij de rechterkolom bij
‘Hoofdrubriek’ de categorie ’08. Genealogische
Bronnen’ selecteren.
En als u er niet uitkomt, dan helpen wij u bij het
RHC Vecht en Venen op de Schepersweg 6 E graag
op weg. Vanaf 25 augustus zijn wij weer open van
dinsdag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur. n

Ook na de val van Napoleon en de invoering van
het Koninkrijk der Nederlanden bleef de burgerlijke
stand bestaan. Gelukkig maar, want het is een
prachtige bron voor familieonderzoek. We komen zo
te weten wanneer iemand trouwde, overleed, hoeveel
kinderen hij kreeg, etc.
Zo’n 30 à 35 jaar na de invoering van de burgerlijke
stand werden de bevolkingsregisters ingevoerd.
Deze boeken werden gebruikt voor de tienjaarlijkse
volkstellingen. Ze geven nòg meer informatie over
de gezinssituatie. Wat was de samenstelling van
het gezin? Waren er kostgangers of inwonende
familieleden? Wat waren hun beroepen? Wanneer
vertrokken de kinderen uit huis? In welke straat of
wijk stond de woning?
Familieonderzoek is de populairste reden om
archiefonderzoek te doen. Steeds vaker zijn de
bronnen online te bekijken . Bij ons zijn al heel
veel bevolkingsgegevens via onze website (www.
rhcvechtenvenen.nl ) in te zien. Oòk uit de 17e en
18e eeuw!

De originele boeken van de burgerlijke stand van
Breukelen staan in het depot.
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De website van het RHC Vecht en Venen (www.rhcvechtenvenen.nl) met de werkbalk. Via ‘Archieven’ komt u bij de
genealogische bronnen.

pagina uit geboorteregister Breukelen Sint-Pieter.
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