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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

12. De huizen Dannegracht 10 en 11 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de voorafgaande aflevering in deze reeks, in nr. 1 van de 12de jaargang 
van dit tijdschrift, schreef ik over de woonhuizen Dannegrach t 12 - 15. 
Thans is de geschiedenis van de volgende twee huizen aan de beurt. 

Lange tyd één erf 

Het terrein waar nu de huizen Dannegracht nr. 10 en 11 s taan, was in 
1549 het eigendom van t immerman J an Gerrits en vererfde in 1556 naar 
zijn dochter Hadewich en haa r man J an Reyerss. In 1645 was het terrein 
nog onbebouwd en over het huis dat er daarna verrees, is maar heel weinig 
bekend. Het heeft er ook maar betrekkelijk kort gestaan, want al in 1673 
werd het door de Franse troepen grondig verwoest. 

1680 - 1688 het erf van Leendert Janssen Otterspoor 

In 1680 was het huis nog niet herbouwd, want de "bejaarde doghter" 
Jannet je Theunis Kaan verkocht toen aan Leendert Janssen Otterspoor dit 
"Leedigh Erf daer Eertijts een huysinge op gestaan heeft leggene aende Dam 
Graft".1 Aan de oostkant grensde dit terrein aan een erf met ruïne van "de 
erfgenamen van Huybert den backer" (Afbeelding 1, nrs. 5 - 6; nu het huis 
Dannegracht 12 - 13). Aan de westkant lag het erf van Geertje Dircks Ver-
woert, de "weduwe en boedelhoudster van Gijsbert Jansz Kaan" (Afbeelding 
1, nrs . 11 - 16). Zij woonde op de hoek van de Dannegracht en de Danne-
s t raat , in een huis dat niet tot de woonbebouwing aan de Dannegracht werd 
gerekend (nu Dannestraat 10). De boomgaard ten zuiden van het in 1680 ver
kochte erf (Afbeelding 1, nrs. 8 en 9 tot de grens met 13 - 16) was eveneens 
van Geertje, maar stond nog lange tijd op naam van de erfgenamen van 
haa r schoonvader J a n Gijsberts Kaan. 

Leendert Janssen Otterspoor woonde aan de noordkant van de Achterstraat (nu de Kerk
brink tegenover boekhandel Van Dijk), waar hij drie naast elkaar staande huizen bezat. 
De huizen grensden aan de oostkant aan een watersteegje, aan de westkant aan het huis 
van bakker Claes Willems Buys. Toen Leendert ze in 1688 aan de zoon van zijn buurman 
verkocht, was hij weduwnaar van Jannighje Dircks Bosch.2 

1688 -1689 S weer Janssen 

Op het ledige erf aan de Dannegracht liet Leendert Otterspoor in 1681 een 
stal bouwen, die hij, met de rest van dit perceel, eveneens in 1688 verkocht. 
Eigenaar werd de herbergier Sweer Janssen uit Maarssen,3 die het een jaa r 
later verkocht aan de Breukelse t immerman Albert van Wees en zijn vrouw 
Judikje Joosten.4 

1689 - 1699 Albert van Wees en Judikje Joosten 

Albert verbouwde de stal tot een woonhuis, want in de t ransportakte van 
1699 wordt de stal niet meer genoemd en alleen een "Huysinge en Erve aan 
de Danwetering". Het huis (nu Dannegracht nr. 11) grensde aan dat van 
Gerrit Gerritsz Webbe (nu Dannegracht 12 - 13), waarmee het een dakgoot 
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Afb. 1. Fragment van de kadasterkaart Breukelen-Nijenrode Sectie C uit 1832. De straat-
en waternamen zijn door de auteur toegevoegd. 

gemeen had. In december 1698 kocht Albert van Wees voor ƒ 100 een huis5 in 
de Klapstraat (nu Herenstraat 66 of 68), dat in mei 1699 werd betaald en ge
transporteerd. Van Wees verkocht toen het huis aan de Dannegracht. 

1699 - 1719 Hendrik Cornelisz Borland en zijn dochter Fijtje 

Van de nieuwe eigenaar,6 Hendrik Cornelisz Dorland, weten we dat hij 
op 13 oktober 1684 in de Pieterskerk te Breukelen getrouwd was met Annetie 
Pieters van Loenen. Voor beiden was het een eerste huwelijk. Hun dochter 
Fijtje werd in 1697 geboren. Haar vader overleed nog voor 1706, want toen 
was het huis eigendom "van 't onmundigh kind van Hendrick Dorland".7 

Toen Fijtje trouwplannen had, liet haar voogd Lubbertus Dorland het huis 
veilen door notaris Jan van der Horst. Op 1 mei 1719 werd het getranspor
teerd naar de kopers, Albert van Wees en zijn vrouw.8 Fijtje trouwde op 19 
november 1719 te Breukelen met de zes jaar oudere Arien van Muisveld.9 

1719 - 1722 Albert van Wees en Geertrui Fierom 

Albert van Wees was opnieuw eigenaar van het door hem gebouwde huis 
aan de Dannegracht. Volgens de transportakte van 1722 was hij toen ge
huwd met Jannichjen Gijsberts Caen, maar dat moet een vergissing zijn. 
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Zij was zijn eerste vrouw, met wie hij op 28 november 1675 in Breukelen 
getrouwd was. Hij hertrouwde in 1688 met Judikje Joosten en in 1701 met 
Geer t rui Fierom.10 Deze overleed waarschijnlijk in 1727, wat blijkt uit het 
tes tament dat Albert en Geertrui op 8 oktober 1726 door notaris J a n van der 
Horst lieten maken en de toestemming van de erfgenamen op 12 november 
1727 voor de verkoop van het huis in de Klapstraat.11 De twee gehuwde doch
ters van Albert, Jannetje van Gijtenbeek - van Wees en Maria Cranendonk -
van Wees, waren toen al overleden. 

In 1721 werd op de Open Rechtsdag van het Gerecht van Breukelen-
Nijenrode duidelijk, dat de toenmalige eigenaar het huis a a n de Danne
gracht dezelfde Albert van Wees was die dat huis vroeger ook in bezit had. 
Trijntje Koek, de eigenares en bewoonster van het naastgelegen huis op 
de Dannegracht, eiste daar dat Albert veroordeeld zou worden de dakgoot 
te herstellen, die hij 32 j aa r geleden met "Gerrit Webbe zaliger voor gemene 
rekening heeft gelegd".12 Het j aa r daarop verkocht Albert van Wees het huis 
aan Jaspe r Boonecamp. 

1722 - 1761 Jasper Boonecamp en Margrietje Webbe 

De nieuwe eigenaar was handelaar in reuzel en varkens. Hij gebruikte 
het huis als stal en pakhuis . 1 3 Het erf ten zuiden ervan was toen, evenals 
het erf aan de westkant, het eigendom van schipper Jacobus Kaan. 

Jasper Jansz Boonecamp, die in 1699 met Margrietje Gerrits Webbe ge
trouwd was,1 4 vestigde zich omstreeks 1722 op de hoek van de Dannestraat 
en het Brouwerspad (thans Brouwerij), waar hij een huis met een stal en 
een boomgaard bezat (Afbeelding 1, nrs. 17 - 19). 

Na het overlijden van Jasper in 1727 zette zijn vrouw er de varkenshandel 
voort.15 Toen enkele erfgenamen van wijlen haar man in 1756 de waarde 
van haa r bezittingen door schout en schepenen lieten schatten, was het pak
huis aan de Danne ƒ 480 waard. 

Margrietje Boonecamp-Webbe overleed op 16 juli 1760. Bij de boedelschei
ding in 1761 werd de waarde van het pakhuis op ƒ 300 gesteld en het werd 
toegewezen aan haar oudste dochter Feytje.16 

1761 - 1770 Teunis van Emeren en Feytje Boonecamp 

Feytje Boonecamp was al jong weduwe geworden en in 1733 hertrouwd 
met de welgestelde weduwnaar Teunis van Emeren uit de Klapstraat.1 7 Het 
pakhuis bleef nog tot 1770 in hun bezit en werd weer verbouwd tot woonhuis. 
Feytje en haar man woonden er niet zelf, want zij betrokken in 1761 het huis 
van Feytjes ouders op de zuidoosthoek van de Dannestraat. Zij hadden ook 
dit huis met stal en boomgaard ter waarde van ƒ 1100 geërfd, evenals vier 
morgen weiland in het Zuideinde van Portengen. Het echtpaar was tamelijk 
welgesteld, want in de Dannebuurt bezaten zij al het kleine huis ten westen 
van het Huys te Keyserijck en drie huizen aan de oostkant van de Danne
s t raat (Afbeelding 1, nrs. 13, 14 en 15). 

1770 - 1790 Beurtschipper Adrianus Koster en Barta van Dam 

Op 24 maar t 1770 verkocht Teunis van Emeren het voormalige pakhuis 
aan de Dannegrach t aan Adr ianus Koster. Het was weer woonhuis ge
worden en belast met ƒ 3 haardstedegeld. Adrianus was beurtschipper op 
Utrecht en had van de vorige schipper Jacobus Kaan eerst een deel van 
diens boomgaard achter de Dannegracht gekocht en in 1758 diens huis op de 
hoek van de Dannestraat en de Dannegracht (nu Dannestraat 10). 

Het s tuk van de leenroerige boomgaard werd toen als bleekveld gebruikt . Adr ianus 
woonde al twaalf j a a r op de hoek en zag in 1770 de kans schoon een andere woning (nu 
Dannegracht 11) met een ruimer erf te krijgen. Hij leende op dit perceel en het daarachter 
liggende bleekveld ƒ 500 bij "de weledelgestrenge heer J a n van Voorst, oud generaal van 
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de kust van Geynee", die op de buitenplaats Queekhoven woonde.18 Toen Adrianus zijn 
nieuwe, en waarschijnlijk vernieuwde, huis had betrokken, verkocht hij op 14 januari 1772 
zijn oude woning met slechts een gedeelte van het bijbehorende erf aan Gerrit Jansen 
Degenkamp uit Breukelen-Proosdij. Adrianus behield de stallen en het wagenhuis met on
geveer 4 meter erf ten westen daarvan. Hij voegde die bij het erf van zijn nieuwe huis. De 
hypotheek van ƒ 500 uit 1770 loste hij in 1774 af, waarna hij van de vier nagelaten kinderen 
van Gijsbert Degenkamp een nieuwe hypotheek van ƒ 1000 kreeg.19 

Adrianus Koster was voor de tweede maal getrouwd en had een groot 
gezin. In 1783 had hij vier kinderen boven en drie onder de tien j a a r oud. 
Toch was hij niet arm, want hij werd voor 34 gulden aangeslagen in de be
las t ing. 2 0 Toen hij in 1789 overleed, bleef zijn weduwe Barta van Dam met 
negen k inderen achter, waarvan er zeven minderjarig waren . Omda t er 
geen t e s t amen t was en er geen voogden waren aangewezen, benoemden 
schout en schepenen op verzoek van de weduwe twee door haa r voorgedra
gen voogden.21 Dat waren de loodgieter Christiaan van Es en de b u u r m a n 
Antonie van Ginkel, "beyde geneegen sijnde deesen last en voogdij vrijwillig 
op zig te neemen". 

De weduwe Koster verkocht op 6 april 1790 haar huis, stal, wagenhuis en 
erf op de Dannegracht aan de metselaar Willem van Vassen. 

Haar oudste zoon Adrianus Koster jr werd beurtschipper en herbergier. Van 1804 tot 1810 
woonde hij in de herberg aan de noordkant van de Brugstraat naast de Vechtbrug en van 
1810 tot 1816 in de tapperij Achterstraat 49 (nu Kerkbrink 4). Omdat hij niet ver van de 
Dannesluis woonde, pachtte hij in 1815 voor ƒ 226 per jaar de invordering van het sluisgeld 
gedurende drie jaar. Deze verpachting door de Domeinen vond plaats in de herberg Het 
State Wapen (nu l'Escargot), nadat aan de "vergaderde menigte" voorlezing was gedaan 
van de pachtcondities.22 Dat hij evenals zijn vader beurtschipper op Utrecht was, blijkt uit 
een verzoek van zijn weduwe, Sanne Maria van Arkel, aan de gemeenteraad van Breuke-
len-Nijenrode op 24 september 1835. Zij vroeg of zij "hetselve veer als Schipperes in haares 
Mans plaats mögt blijven bevaren", omdat er "vooralsnog geene redenen bestaan om 
Joannes Reyers van rustend tot varend Schipper van Breukelen op Utrecht en Vice Versa te 
doen overgaan".23 

Het erf na 1790 gesplitst 

Willem van Vassen,2 4 de nieuwe eigenaar van het huis met erf, stal en 
wagenhuis aan de Dannegracht, splitste de grond in twee delen die hij enke
le maanden later afzonderlijk verkocht.25 

Het woonhuis op het oostelijke deel van het erf (Afbeelding 1, nrs . 7 - 9; nu 
Dannegracht 11) werd op 13 augustus 1790 eigendom van Anthonia Olde-
mark, weduwe van Jacobus de Gooyer. 

Het westelijke deel van het erf (Afbeelding 1, nr. 10) met een schuur en 
"snipen grond" verkocht Van Vassen op 28 september 1790 voor ƒ 325 aan de 
metselaar Gijsbert van Zoomeren. Bij het transport op 15 oktober 1790 bleek 
op het allodiale deel van dit terrein behalve de schuur ook nog een huis te 
s taan . Aan de Dannegracht stonden toen dus naast e lkaar "een huys en 
schuur of wagenhuys" (nu Dannegracht 10). 

Het huis Dannegracht 11 na 1790 

1790 -1800 Anthonia de Gooyer - Oldemark 

Voor Anthonia Oldemark was het huis aan de Dannegracht slechts een 
rendabele geldbelegging. Zij betaalde in 1790 als "Juffrouw de Gooyer" voor 
dat huis 15 stuiver in het klepgeld26 (uit de opbrengst van deze belast ing 
werd de klepperman of nachtwacht betaald). Na tien j a a r verkocht de in 
Edam wonende Anthonia haar Breukelse huis; zij liet dit op 18 augus tus 
1800 door schout Jacob de Jong transporteren2 7 naar de nieuwe e igenaren 
Johannes Jacobus van Seenus en zijn vrouw Johanna van den Brink. De 
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"leenroerige achtergrond" (het achterf) liep door tot op de helft van de sloot 
van t immerman Klaas van Beusekom, die aan het Brouwerspad woonde. 

1800 - 1808 Johannes Jacobus van Seenus en Johanna van den Brink 

Johannes van Seenus was huisschilder en brandmeester. In 1803 verfde 
hij voor zes gulden en twaalf stuivers de s t raa t lantaarns van Breukelen, in 
1810 bracht hij ƒ 14 in rekening voor "schilderen en loot aan de lantaarnen". 
Als brandmeester diende hij regelmatig nota's in voor de verteringen van de 
spuitgasten en het onderhoud van het blusmateriaal. Zijn vrouw was van 
1792 tot 1850 vroedvrouw van zowel Breukelen-Nijenrode als Breukelen-
St. Pieters.2 8 

Van Seenus en zijn vrouw woonden in de Achterstraat2 9 en hebben, net 
als Anthonia Oldemark, hun huis aan de Dannegracht verhuurd . In de 
"Uytzettinge van Dorpslasten" verschijnen daardoor na 1790 voor de Danne-
b u u r t verschil lende nieuwe namen, onder andere Jacob Frowijn, F rans 
Glasbergen en Hendrik Oostrum. 

1808 - 1814 Hendrik van Vassen en Wilhelmina Magdalena Meder 

Op 22 januar i 1808 verkocht Van Seenus het huis op de Dannegracht, dat 
intussen het nummer 119 had gekregen, voor ƒ 850 aan Hillebrant Bor,30 die 
optrad als voogd over Hendrik van Vassen.31 

Hendrik had van zijn overleden vader Seeger van Vassen het vak van 
huisschilder geleerd. Hij ging aan de Dannegracht wonen en betaalde voor 
zijn huis 1 gulden en 15 stuiver Dorpslasten. Johannes van Seenus verstrek
te hem een hypotheek van ƒ 450 tegen een rente van 5% per jaar. In 1810 
namen Hendrik van Vassen en zijn vrouw Wilhelmina Magdalena Meder 
een nieuwe hypotheek van ƒ 200 bij Johannes Deegenkamp.32 Het huis had 
toen een ander nummer gekregen en was "gemerkt no. 77". 

In 1814 vertrok Hendrik naar Rotterdam, waar meer schilderwerk voor
handen was dan in Breukelen. Zijn zwager Barend Bruninghoff,33 hoefsmid 
te Breukelen, verkocht vervolgens op 30 september 1814 voor hem het huis op 
de Dannegracht. 

1814 -1856 Arie de Jong en zijn vrouw 

De nieuwe eigenaar was Arie de Jong,3 4 een zeer welgesteld broodbakker 
die aan de Achterstraat woonde in het huis "getekend voor de verponding 
[= een belasting op onroerend goed] nummer 51" (nu waarschijnlijk Kerk
brink 14). Bij de instelling van het kadaster in 1832 was het huis aan de 
Dannegracht eigendom van zijn weduwe Angenieta Voskuyl.35 Het werd 
kadast raal aangeduid Sectie C, nrs. 7, 8 en 9 (huis en erf, 97 ellen, klasse 14, 
belastbaar bedrag ƒ 57; tuin 89 el; schuurtje 16 el) (zie Afbeelding 1). 

Angenieta verhuurde dit hu is aan de zadelmaker-behanger Johannes Kramer, die in 
1810 in he t huis Achters t raat 56 (nu Kerkbrink 18) was geboren, waar zijn vader Govert 
Kramer een zadelmakerij had. Zijn moeder Jannetje Oosterlaak was een dochter van de 
landman J a n Oosterlaak die volgens een notariële akte van 1 september 1820 op de hofstede 
Ruwiel woonde en in 1820 het huis van zijn schoonzoon in de Achterstraat kocht. 

In 1849, toen he t bevolkingsregister kwam, werd de aanduid ing van he t hu is op de 
Dannegracht Wijk A nr. 154. Johannes Kramer woonde er toen met vrouw en vier kinde
ren; in 1860 woonden bij hen ook een broer van Johannes en een dienstbode. In 1874 kwam 
zijn zoon, de 32-jarige J a n Willem Kramer, met zijn vrouw terug uit Arnhem. Hij zette met 
een inwonende knecht de zadelmakerij van zijn vader voort in he t huis op de Dannegracht . 
Dit k reeg i n 1880hethui s n u m m e r A185. In 1885 verhuisde J a n Wi 11 e m Kram er n a a r de voor
malige R.K. lagere school in de Herenstraat (nu nr. 30), waar hij zijn bedrijf voortzette. 

1856 - 1931 Dirk Koning en erfgenamen 

Het huis was in 1856 gekocht door Jan van der Muts, broodbakker te Jut-
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phaas, die het in datzelfde jaar doorverkocht aan Dirk Koning, timmerman 
bij de Vechtbrug te Breukelen.36 In 1878 heeft Koning het huis laten verbou
wen, waarna de oorspronkelijke drie kadasternummers werden vervangen 
door één nummer: Sectie C nr. 1321. 

Na de dood van Dirk Koning in 1883 werd het huis eigendom van zijn 
weduwe Jacoba Doornenbal. Toen die in 1886 was overleden, kwam het huis 
op naam van haar schoonzoon Nicolaas Wijnen, timmerman te Maarsse-
veen en in 1907 op naam van diens weduwe Jannetje Koning te Maarssen.37 

Nadat de huurder, de zadelmaker Kramer, in 1885 verhuisd was, werd 
het gedeelte waar de werkplaats was geweest, verhuurd als afzonderlijke 
woning. Dit voorhuis kreeg de aanduiding Wijk A nr. 184b (later 223); het 
achterhuis behield het huisnummer A 185 (later 224). 

In het voorhuis kwamen in 1885 Simon de Haas en zijn vrouw, die eerst in de Kerks t raa t 
hadden gewoond. Toen Simon in 1893 op 70-jarige leeftijd overleden was, verhuisde zijn 
weduwe naa r de Hazesl inger . Timmerman Bruin Barneveld, die op de Dannegrach t (nu 
nr. 10) woonde, betrok toen met vrouw en drie kinderen de woning tot hij in 1897 in de 
Dannes t raa t naas t het hu is Buitendorp ging wonen. De volgende bewoner, Matthi js Eibers , 
bleef er acht j aa r en vertrok in 1905. Daarna woonde Aaltje Broere, de weduwe van kleer
maker Frans Mok, in het voorhuis tot haar dood in 1910. 

In het achterhuis woonde na 1885 de in IJsselstein geboren Antonie van Dijk en zijn uit 
Breukelen-St. Pieters gekomen vrouw Antje Schoonderwoerd. Van 1890 tot 1893 woonde er 
de apothekersbediende Jacob B.M. Schipper met vrouw en vijf k inderen . Vervolgens woon
de er de uit Bodegraven afkomstige zadelmaker Pieter Huchshorn met zijn in Breukelen 
geboren vrouw C a t h a r i n a H. Veenman, vier k inderen en een knech t . Toen H u c h s h o r n 
in 1897 naa r de Achters t raa t (nu Kerkbrink 6) was verhuisd, betrok de kruidenier Tijmen 
Korver met vrouw en zeven kinderen het achterhuis. 

In 1910 huurde Tijmen het hele huis . Hij overleed in 1913 op 65-jarige leeftijd. Zijn 
weduwe Johanna Boelen werd hoofdbewoonster van he t huis , in 1920 haa r 27-jarige dochter 
Gerritje. Gerritje had een in 1918 geboren dochtertje Cornelia Korver, dat bij h a a r groots 
moeder en later bij haa r t an te Maria woonde. Gerritje vertrok in 1921 naar Bunnik. 

De volgende huurde r s van he t huis waren Bast iaan van Schip en zijn vrouw Antonia 
Mar ia van der Horst .3 8 Zij was aan de Poeldijk op nummer B 90c geboren (nu ter re in van 
Motel Breukelen), waar h a a r vader, de in Oud Aa geboren boerenknecht Johannes van der 
Hors t , toen woonde. Bas t i aan , die ook wel Ber tus genoemd werd, was g r a a n k n e c h t en 
chauffeur bij de F i rma Gebroeders Kasteleyn aan de Brouwerij; in zijn vrije tijd was hij 
ober bij J .M. Timp in Het Sta te Wapen. Het gezin telde vier kinderen, de dochters Marie en 
Bep en de zonen Joop en Ber tus . De kinderen gingen keurig, volgens buur tgenoten zelfs een 
beetje te deftig, gekleed. Op de foto uit 1925 dragen de meisjes schoenen en Marie zelfs een 
hoed (zie Afbeelding 2). 

1931-1969Diaconie van de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Breukelen 

In 1931 schonk Jannetje Koning het hele huis, evenals het aangrenzende 
huis, aan de Nederlandsche Hervormde Diaconie. De diakenen bleven het 
hun geschonken huis aan de toenmalige bewoners verhuren. 

De jongste dochter Van Schip trouwde met Johannes Kolleman, die tot 1945 en ook nog 
van 1954 tot 1955 bij zijn schoonouders inwoonde. Bij de woningtelling van 1954 woonden er 
drie personen in he t huis en was Bastiaan van Schip incasseerder bij de Drinkwater le i 
ding Noord West Utrecht. Na zijn overlijden in 1962 bleef zijn weduwe in he t huis wonen. 

Op 20 januari 1953 kreeg de administrerend diaken W. Melder bericht van 
het gemeentebestuur, dat een vergunning voor verbouw van het huis Danne
gracht 10 was verleend, waarbij een subsidie van ƒ 1801,33 werd toegekend 
wegens woningverbetering.39 De oude sparrenkap, waarop riet en pannen 
waren gelegd, werd vernieuwd. Het stenen privaat, dat achter in de tuin op 
13 meter van het huis stond, werd vervangen door een watercloset in het 
pand. Het verhoogde plafond in het voorhuis bleef gehandhaafd, zodat de 
voorzolder hoger bleef dan de achterzolder. Er zijn nog verschillende 18de-
eeuwse bouwelementen in het huis aanwezig, onder andere de witte mar
meren tegels in de gang. 
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Afb. 2. Het huis en de werkplaats van schilder Post op de Dannegracht omstreeks 1925. 
Achter het glas-in-loodraam op de handkar staan Hein Post (rechts, met snor) en zijn 
schilders Daan Vis (midden) en Teunis Korver (uit Kockengen). Achter de kaasbrik staan 
voor hun huis de heer en mevrouw Van Schip met hun dochters Marie en Bep. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

1969 -1987 Jan Gerwig 

Omstreeks 1969 was J a n Gerwig, t immerman in de Dannest raat te Breu
kelen, eigenaar van het huis geworden. De kadastrale aanduiding Sectie C 
nr. 1321 veranderde bij een sectiewijziging in Sectie B nr. 3037. 

Toen de huurs ter , mevrouw A.M. van Schip-van der Horst, in 1987 naar 
Verzorgingshuis De Aa was gegaan, verkocht de heer Gerwig het huis. 

1987 -1995A. Presburg- Leenman 

De nieuwe eigenaar, mevrouw A. Presburg-Leenman, woonde acht j aa r 
met haa r echtgenoot in het huis. In 1995 verhuisden zij naa r hun nieuwe 
woning, Straatweg 73. 

1995 - heden J. Vegter-Bal 

Mevrouw J. Vegter-Bal woonde aanvankelijk op de boerderij Zandpad 53, 
eigendom van de Stichting Ridderhofstad Gunterstein. Na het overlijden 
van haa r man kocht ze de woning aan de Dannegracht. Hoewel ook van dit 
huis de luiken zijn verwijderd, heeft het de meest authentieke gevel van de 
huizen aan de gracht (vergelijk Afbeeldingen 2 en 3). 

Het huis Dannegracht 10 na 1790 

1790 - 1804 Gijsbert van Zoomeren en Elisabeth Veenman 

Gijsbert van Zoomeren, die in september 1790 het westelijke deel van het 
erf met een huis en een schuur of wagenhuis had gekocht, was metselaar 
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van beroep. In 1785 was hij getrouwd met Elsje Korver uit Ter Aa en op 21 
november 1790 her t rouwde hij als weduwnaar met de schippersdochter 
Elisabeth Veenman te Breukelen.40 Het echtpaar ging niet aan de Danne-
gracht wonen, maa r in het schippershuis aan de Vecht (nu Brugs t raa t 21). 

Gijsbert bezat een tiental huizen in het dorp. Voor het huis aan de Dannegracht betaalde 
hij in 1790 10 stuiver klepgeld.41 Hij liet het huis en het wagenhuis verbouwen tot twee 
woningen, die hij verhuurde. De huurders konden het leenroerige achtererf bereiken via 
een nog onbebouwd erfje aan de Dannegracht en een gedeelte van het erf achter een huis 
aan de Dannestraat (nu nr. 8), dat Van Zoomeren in 1804 aan J. Wilkes verhuurde (Afbeel
ding 1, nrs. 11 en 13). 

1804 - 1810 Mattheus Johannes Coense en Pieternella Maria Siemons 

Op 29 december 1804 verkocht Gijsbert zijn "twee huijsen en erven en 
grond naas t eikanderen staande alhier te breukelen op de Dangraft", voor 
ƒ 1300 aan Mat theus Johannes Coense.42 De verkoper n a m op zich "voor zijne 
kosten in deze huysinge te zullen maken een Porte Posten en ook te zullen 
besorgen dat de koper primo februari a.s. dese huysen erven en grond kan 
betrekken en bewoonen". De verkoper beloofde ook "om van hedenaf te sor
gen dat den koper de vrije open doorgang bij J. Wilkes bewoont tot gebruyk 
vande achtergrond naa r begeerte van den koper en met n ieuwen koper 
zal verkiezen om vroeg of laat onversien zal kunnen en mogen passeren". 
Wilkes bleef nog twee j aa r in zijn huis aan de Dannest raa t wonen, want hij 
betaalde vanwege dat huis van 1796 tot 1806 mee in de dorpslasten. 

Mat theus Johannes Coense en zijn vrouw Pieternel hebben waarschijn
lijk veranderingen in de nieuw verworven huizen laten aanbrengen, want 
ze kregen in 1805 bij Hermanus Wilhelmus Lubbers op hun huis een lening 
van ƒ 450 tegen 4,5%, die zij in 1806 vervingen door een plecht van ƒ 600 
bij Gijsbert van Zoomeren.43 Coense heeft zes j aa r aan de Dannegracht ge
woond en er het beroep van kleermaker en kaarsenmaker uitgeoefend. 

1810 -1815 Frans Lorié 

Op 20 mei 1810 kocht F rans Lorié voor ƒ 2350 van Coense het pand n u m m e r 
76, bestaande uit een huis met werkplaats en winkel.44 Uit de koopakte blijkt, 
dat Coense in dit pand ook een smeersmelterij en kaarsenmakeri j had. De 
daarvoor benodigde gereedschappen waren namelijk in de koop begrepen, 
evenals een winkelinrichting voor de verkoop van kaarsen en lamp-olie. 

In de koopakte werden genoemd: "een koperen smeltketel met dito kraam 200 pond 
zwaar, een pars voor het kraambrood met draagijser, een koelbak in de grond in sèment 
gevreest". Onder andere werden ook verkocht: een koperen emmer, een ijzeren en twee 
houten balansen, ijzeren gewichten, een hakmes en plank, een olieton met bijbehorende 
maatkannen, een toonbank met kasten, een grote vaste kaarsenkist en "twaalf kaarsen-
kisten om te versenden, drie hangers, een Catoenschaar, een catoenmaat met mes en 
schaal en hetgeen verder tot smeersmelterij en kaarsenmaker behoort". Tot het kleer
makersgedeelte van de inventaris behoorden ook "twaalf zwarte lakense rouwmantels in 
drie soorten van lengtens", die bestemd waren voor de verhuur bij begrafenissen.45 Omdat 
de verkoper zich verplichtte "alle liede welke relatie tot den Winkel hebben op te geeven en 
aan te wijsen", is het zeer waarschijnlijk, dat Frans Lorié beide onderdelen van het bedrijf 
van Coense heeft voortgezet. 

1815 - 1821 Gijsbert van Zoomeren en erfgenamen 

Op 30 september 1814 was Frans Lorié nog eigenaar van het pand, maa r 
kort daarna heeft hij het verkocht aan Gijsbert van Zoomeren, die toen voor 
de tweede maal eigenaar werd. In 1821 was Gijsbert overleden en omdat zijn 
vier k inderen bui ten het dorp woonden, verkocht de gemeentebode Her-
manus Bekker als hun gemachtigde het "huis en erve nr . 76 op de Dan
gracht, sulks met een smeersmelterij op het erf staande".4 6 
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1821 - 1834 Geertruy de Kruyff, weduwe Jacob van Laar 

Geertruy de Kruyff, weduwe van Jacob van Laar, werd voor ƒ 500 eige
naar van het huis. Dat kreeg in 1832 de kadastrale aanduiding Sectie C nr. 
10, huis en erf 2 roeden 40 el.47 

De huizen aan de Dannegracht hadden in 1832 vanaf de brug naar het 
oosten een aflopende waarde. Het hoekhuis bij de brug (Sectie C nr. 11) werd 
voor de belasting tot klasse 12 gerekend, met een belastbare opbrengst van 
ƒ 80; het huis ernaast van de weduwe Van Laar tot klasse 13 met ƒ 66, dat 
van Arie de Jong, kadasternummers 7, 8 en 9, tot klasse 14 met ƒ 57, het 
huis van J an Jacobus Smit, kadasternummers 5 en 6, tot klasse 16 met ƒ 39 
en het achterste huis van de weduwe Van Eijk, kadasternummers 3 en 4, tot 
klasse 17 met ƒ 33. 

1834 -1867 Leendert Hageman 

In 1834 verkochten Geertruy en haar zoon Gerrit van Laar hun huis aan 
de meester-metselaar Leendert Hageman, die al 16 j aa r eigenaar en bewo
ner was van het aangrenzende hoekpand nr. 75. Hij zal iets aan het huis ge
wijzigd hebben, want in 1836 werd het kadasternummer veranderd in Sectie 
C nr. 909. Bij een herschatting in 1842 werd de belastbare opbrengst ver
hoogd van ƒ 66 naar ƒ 75 en in 1844 naar ƒ 90. Dit wijst erop, dat Hageman4 8 

de woningen met het gezamenlijke huisnummer 76 verbouwd en verbeterd 
heeft. Het pand bestond toen uit drie woningen, die in 1849 de huisnummers 
150, 151 en 152 kregen. Hageman woonde zelf in het hoekhuis nr. 149. 

Huisnummer 152 was he t achterhuis in het oostelijke deel van het pand. Het werd van 
1849 tot 1857 verhuurd aan de metselaarsknecht Hendrik van Lingen, die er met vrouw en 
zeven kinderen woonde. Het voorhuis, nr. 151, werd in 1849 bewoond door de los werkman 
Adr ianus Broekhuyzen met vrouw en vier kinderen. In 1853 kwam de ongehuwde arbeider 
Philippus van Zuilen er met zijn twee zusters en van 1858 tot 1859 woonde er de boerenknecht 
Dirk van Rossum met zijn gezin. De weduwnaar geworden zoon van de huise igenaar , de 
metselaar Dirk Frederik Hageman uit de Kerkstraat betrok van 1859 tot 1861 met zijn huis
houds ter Antonia Versteegh de onder nr. 151 samengevoegde voor- en achterwoning. Hij 
t rouwde met Antonia en verhuisde naar Dannes t raa t 169, het hoekhuis ten noordoosten 
van de brug (later nr. 12 en verbouwd tot pakhuis). Het huis op de Dannegracht werd weer 
gesplitst en kreeg de huisnummers 162 en 163. 

De huisschilder Nicolaas Boelhouwer betrok in 1861 met zijn gezin de voorste woning, 
nr . 162. Daa rna heeft de metselaar Willem Koenen er enige tijd met vrouw en kind ge
woond. Van 1863 tot 1872 woonde er Lena Hageman, de dochter van de huiseigenaar. Zij was 
na he t overlijden van haa r man Pieter Verwey met twee dochters uit Amerongen gekomen 
en in he t voorhuis aan de Dannegracht getrokken. Haar dochter Margare tha ging bij oom 
Dirk Hageman in de Dannes t raa t wonen. Na de dood van Leendert Hageman in 1867 erfde 
Lena he t hele huis, m a a r ze bleef tot haa r dood in 1872 in het voorhuis wonen. Daa rna 
kwam er de schoenmaker Anthony Klaarenbeek, die tevoren in de Brugst raa t (nu nr. 15) 
had gewoond. In 1874 vertrok hij naar Rotterdam. 

In het achterhuis, nr. 163, woonden van 1861 tot 1863 de werkman Jan de Pater en zijn 
vrouw, die vanaf 1850 in he t westelijke huis hadden gewoond. De weduwe L.C. van der 
Hors t - Beekweg woonde van 1863 tot haar dood in 1866 met haar zoon Hendrik in he t achter
huis (metselaar Hendrik van der Horst trouwde kort daarna met Helena Maria de Ru, die 
de kruidenierswinkel van de in 1866 overleden Wilhelmina Johanna Oudenes op de hoek 
van Dannes t r aa t en Brugs t raa t had voortgezet). Tot 1871 woonden in he t achterhuis de 
bejaarde dames Janne t je de Paal en Maria van Tricht. Toen kwamen Hendrik Dolman en 
zijn vrouw in deze woning, waar op 7 juli 1871 hun zoon Jacobus geboren werd. Vervolgens 
woonde er Wijntje van der Velde, de in 1800 geboren weduwe van Dirk Mok, met haa r zoon 
F r a n c i s c u s . 

Franc iscus Mok was in 1834 in Breukelen-Nijenrode geboren, werd daar k lee rmaker 
en trouwde in 1872 met de in 1838 in de gemeente Ruwiel geboren Alida Broere, die Aaltje 
genoemd werd. F r a n s Mok bleef bij zijn moeder inwonen tot na de geboorte van zijn zoon 
Machiel in 1874. Toen verhuisde hij naar het voorhuis, dat in 1880 het hu isnummer 184 
kreeg en in 1890 nr. 222. Aaltje kreeg in dit huis vier kinderen, die allen kort na de geboor-
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te overleden. Alleen Machiel bleef leven en werd evenals zijn vader k l ee rmake r . F r a n s 
Mok was 52 j a a r toen hij in 1886 overleed. Zijn zoon Machiel s t ierf in 1898 in de leeftijd van 
24 jaar . In 1905 verhuisde Aaltje Mok- Broere naar het naastgelegen voorhuis Dannegrach t 
223, waar ze tot haar dood in 1910 bleef wonen. In het voorhuis Dannegracht 222 woonden 
d a a r n a gedurende korte tijd verschillende mensen, onder andere t u i n m a n Anthony Velis 
in 1897, s igarenmaker P. van Balkum en Mar ia Hoog in 1898, d a a r n a t i m m e r m a n G.J. 
S m i n k . 

In het achterhuis woonde van 1874 tot 1879 Frederik Augustus Barneveld met vrouw en 
zes k inderen . Hij was t immerman en koster van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan 
de Loswal. Zijn zoon Bruin woonde van 1879 tot 1893 in dit ach te rhu is . D a a r n a kwam 
schoenmaker J a n Cornelis Dijkers er met vrouw en vijf k inderen wonen. Toen hij in 
1897 naa r de Kerkst raat verhuisd was, betrok zijn vader, de 65-jarige schoenmaker J o h a n 
Dijkers he t huis aan de Dannegracht. 

In het westelijke huis, met het nummer 150 (later vernummerd tot 161, 184 en 221), woon
de van 1849 tot 1850 de tabakskerver Coenraad A. Hantelman met vrouw en vijf k inderen. 
Van 1850 tot 1861 woonde er de arbeider Jan de Pater, later de t immerman Jozef Mok, de 
veldwachter F rans Nullen en van 1878 tot 1887 de grut ter-molenaar Pe t rus H a a r m a n s . 
Vervolgens woonde er Neeltje Jacoba Letting en daa rna de t immerman J a n Dirk Klaaren
beek en zijn vrouw Trijntje Stam. Toen Klaarenbeek in 1892 met vrouw en dochter Lina 
naa r de Herens t r aa t (nu nr . 64) verhuisd was, kwam de vrachtri jder Cornelis S teenbr ink 
met vrouw en vijf kinderen in het huis. In 1898 betrok Steenbrink een huis in he t noorde
lijke deel van de D a n n e s t r a a t tegenover t i m m e r m a n Gerwig. In h e t vr i jgekomen h u i s 
Dannegracht 221 kwamen toen de sigarensorteerder Peter M. van Balkum" en de in 1844 in 
Ruwiel geboren Mar ia de Hoog, die in 1907 overleed. D a a r n a woonden er de a rbe ider 
Alber tus van Ooyen, de t i m m e r m a n Lamber tus Koenen en tot 1909 de boerenarbe ider 
Simon Pet rus Mocking. In 1909 werd het huis nr. 221 een schilderswerkplaats. 

1867 - 1909 Lena Hageman en haar dochters 

Lena Hageman had in 1867 het uit drie woningen bestaande huis geërfd. 
Na haa r dood in 1873 werden die eigendom van haar dochters Margare tha 
Elisabeth Verwey en Antje Verwey.49 In 1876 werd het huis overgeschreven 
naa r Matthijs van Broekhuizen, de echtgenoot van Margare tha . Hij was bier
brouwer te Utrecht (directeur van brouwerij 't Haantje) en verhuisde in 1900 
naa r Amsterdam. De huizen kwamen in 1881 op naam van Antje Verwey, 
weduwe van Johannes Kornelis Nieuwenhuizen. Zij was "winkelierster in 
manufacturen" te Breukelen-Nijenrode, waar haar zoon Piet de winkel op 
de Nieuwstraat (nu Kerkbrink 27) voortzette. In 1909 verkochten haa r erf
genamen het perceel aan de Dannegracht aan Hendrik Post. 

1909 - 1932 Hendrik Post en Louisa Catharina van der Horst 

De huis- en rijtuigschilder Hendrik Post50 liet in 1909 het westelijke huis 
verbouwen tot schilderswerkplaats en ging met zijn vrouw in het oostelijke 
huis nummer 222 wonen. In 1922 liet Hein Post de werkplaats naa r achte
ren vergroten en in 1925 liet hij ook zijn huis verbeteren. Hij deed goede 
zaken, want de kaasmarkt was op het hoogtepunt van haa r bloei en veel 
boeren lieten hun kaasbrik bij hem in de lak zetten (Afbeelding 2). Hij had 
twee knechts in dienst: Teunis Korver uit Kockengen en de in 1906 geboren 
Daan Vis, die nog bij zijn ouders op Dannegracht 12 woonde. Post bezat ook 
drie aan zijn erf grenzende huizen in de Dannestraat (Afbeelding 1, nrs . 13, 
14 en 15) en een huis aan het Korenpad (nu Willink van Collenstraat 11). 

Hein was getrouwd met Louisa Ca thar ina van der Horst, die in de kruidenierswinkel 
op de hoek van de Brugstraat en de Dannes t raa t was geboren. Opmerkelijk is, dat zij toen 
he t hu is bezat, waarin haa r vader en haar grootmoeder enige ja ren hadden gewoond. H a a r 
broer Hermanus was nu kruidenier op de hoek van de Brugstraat , h a a r twee ongehuwde 
zusters dienden als keukenmeisjes op Gunterstein. Mevrouw Post - van der Horst had zelf 
geen k inderen en was heel s t reng voor de buurkinderen als die aan de ijzeren wervels 
draa iden waarmee de luiken overdag werden vastgezet. Als k inderen bij de waters toepen 
voor h a a r huis speelden, werden ze daar onverbiddelijk weggestuurd. Bij de stoep van Vis 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 12, nr. 4, 1997 



221 

was immers het gehandicapte zoontje van Sien van Wettum uit de Koekenbuurt in het water 
geval len en verdronken. 5 1 

De kademuur van de Dannegracht was op verschillende plaatsen onder
broken door gemetselde waterstoepen, waar de huismoeders hun wasgoed 
konden spoelen (zie Afbeelding 2). De stoepen voor de panden van Post 
waren, evenals die voor de andere huizen, ongeveer een meter breed en 
telden twee treden. De stoep voor het huis van Vis was 1,5 meter breed en 
had een hoog en een laag gedeelte naast elkaar. Op het hoge deel werd het 
wasgoed geboend en na het spoelen neergelegd. Het waterpeil van de Danne 
was gelijk aan dat van de Vecht. Bij hoog water liep soms de kade onder en 
stroomde het water , ondanks de in allerijl voor de deuren gelegde zand
zakken, de huizen binnen. 

Op Dannegracht 15 had vader Spee dan het orgel en de l innenkast al op veilingkisten 
gezet en ook een kist voor de bedstee geplaatst om 's morgens bij het opstaan droge voeten te 
kunnen houden. Als het hoge water aanhield, trok het gezin in huis bij grootmoeder Spee, 
die in de steeg van bakker Buma aan de Vecht woonde (nu Herenstraat 18). 

Hoog water was het meestal gedurende een tiental dagen in het najaar. Zware herfst-
stormen stuwden dan het water in de Zuiderzee op, zodat het Vechtwater niet meer door de 
sluis bij Muiden naar zee kon worden afgevoerd. Alleen het hoge gedeelte van Breukelen, 
de huidige Kerkbrink en de steeg van Grilk bleven tijdens een overstroming droog. In de 
Herens t r aa t , de Dannes t r aa t en de stegen werden dan plankieren gelegd, waarover men 
naar het droge gedeelte kon lopen. 

Ook de bewoners langs het Zandpad hadden dan last van het water. Na de watersnood 
van 1926 is het Zandpad naar De Vliegende Kraai nog 80 centimeter opgehoogd om de polder 
Proosdij droog te houden. 

Door het in gebruik nemen van een gemaal in Muiden en door het gereedkomen van de 
Afsluitdijk in 1935 kwam er een einde aan de jaarlijkse wateroverlast . 

1932 - 1943 Albert Gijsbert de Bree, schilder 

Hendrik Post overleed in 1932, waarna zijn weduwe nog datzelfde j aa r de 
panden op de Dannegracht verkocht aan schilder De Bree uit Baarn. Zelf 
verhuisde ze naar het Korenpad (nu Willink van Collenstraat 11). 

Albert Gijsbert de Bree, de nieuwe eigenaar van het perceel Sectie C nr. 
909 aan de Dannegracht, zette er het schildersbedrijf voort.52 Zijn vrouw en 
hij kregen er vier dochters en woonden in het huis tot ze in 1943 naar Baarn 
terugkeerden. 

1943 - 1957 Gerardus Johannes Nieuwendijk 

De Breukelse caféhouder Gerardus Johannes Nieuwendijk, die later in 
Bergen (NH) woonde, kocht de panden van De Bree. Hij verhuurde deze aan 
loodgieter Bart de Kruif, die eerst de oude werkplaats van zijn vader in de 
Brugst raa t gebruikte. 

Op 2 augustus 1945 kreeg De Kruif een hinderwetvergunning voor een loodgieters- en 
cent ra le verwarmingsbedri j f aan de Dannegracht . 3 9 Zelf bleef hij boven garage Van Ekris 
aan de Straatweg wonen. Het woonhuis aan de Dannegracht werd bedrijfswoning voor zijn 
medewerker Albertus Bakker, die er van juni 1945 tot oktober 1953 woonde. Toen Bakker 
n a a r Winschoten was ver t rokken, kwam loodgieter Gerr i t Lamme uit Vree land er met 
zijn vrouw en drie dochters wonen. Gerri t verhuisde 22 januari 1957 naar de Van Couwen-
hovens t raa t . 

1957 -1969 JAM. Hoonhout 

De loodgieter J.A.M. Hoonhout, die met zijn vrouw en twee zoons al vanaf 
juni 1956 bij de familie Lamme had ingewoond, werd in mei 1957 de vol
gende hoofdbewoner van het huis. Hij kocht de panden en vestigde er zijn 
bedrijf.53 Op 8 j a n u a r i 1960 kreeg hij vergunning zijn woonhuis te ver
bouwen. 3 9 De wijziging werd voor ƒ 300 uitgevoerd door M. Frowein. Het 
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Afb. 3. Vijf huizen en de poortdeur van De Haas aan de Dannegracht omstreeks 1988 (foto 
H. van Walderveen, in Foto-archief Historische Kring Breukelen) . 

enkele bovenraam in de voorgevel van het woonhuis werd toen vervangen 
door een groter en dubbel raam (zie Afbeeldingen 2 en 3). 

1969-1979 J.M.K. Niks 

In 1969 werd J.M.K. Niks te Loosdrecht eigenaar en in 1970 bewoner van 
de panden Dannegracht 10. Op 4 oktober 1971 kreeg hij vergunning van het 
gemeentebes tuur voor een inwendige verandering van het huis . 3 9 Hij liet 
van de twee panden één woonhuis maken. Het voorgedeelte van de werk
plaats werd schuur, in het achterste deel kwam de eetkamer, die verbonden 
werd met de zitkamer in het minder diepe, oostelijke huis. Op de verdieping 
kwamen een badkamer en een huiskamer. In 1973 kreeg hij vergunning de 
voorgevel te veranderen en van de schuur een keuken te maken. De dubbele 
deuren van de werkplaats liet hij vervangen door een gewone huisdeur en 
een klein r aam links daarvan (Afbeeldingen 3 en 2). De verbouwing werd 
uitgevoerd door J. de Gier. 

In 1979 verhuisde de heer Niks met zijn vrouw en twee kinderen n a a r 
Laren, vanwaar hij emigreerde naar het geboorteland van zijn vrouw, de 
Verenigde Sta ten van Amerika. 

1979 -1980 R.J. Fenger 

De volgende eigenaar was de caféhouder R.J. Fenger. Hij woonde eerst in 
het Regthuys, maa r betrok in 1979 zijn pand aan de Dannegracht. Hij woon
de er slechts een jaar . 

1980 - 1990 E.J. van der Schoot en E.MA. van hingen 

De econoom E.J. van der Schoot kocht het pand in 1980 en woonde er met 
zijn vrouw E.M.A. van Lingen tien j aa r lang. Daarna vertrok hij n a a r Am
sterdam, waar hij zijn bedrijf had. 
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1990 - heden R. Basten 

Het pand werd in 1990 eigendom van mevrouw R. Basten te Huizen, die 
het achtereenvolgens aan diverse families verhuurde. Nu woont er de fami
lie T. Hoeks. 

Noten 

1 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, fol. 55, transportakte d.d. 30.11.1680. 
Jannet je had voor deze transactie als voogd Jochem Poulusz gekozen. Zij loste die dag de hypotheek 
van ƒ 100 af, die ze op dit erf van wijlen zijn vader, Poulus Poulusz, had gekregen. Idem, inv. nr. 366, 
fol. 48 - 49, d.d. 4.8.1706: op de hoek van de Achterstraat en de Dannestraat (nu Kerkbrink 26) woonde 
een Teunis Jacobs Caen. Waarschijnlijk was hij niet de vader van de bejaarde Jannetje, maar een zoon 
van de beurtschipper Jacob Gijsbertsz Kaan. 

2 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 173, transportakte d.d. 20.9.1688. 
3 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 175, transportakte d.d. 4.2.1688. 
4 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 176, transportakte d.d. 12.2.1689. 
5 Archief Historische Kring Breukelen, inv. nr. DA 2501: koopakte d.d. 17.12.1698 opgemaakt door nota

ris H. Verwoerd te Breukelen van "seeckren huijsjen en erve" staande en gelegen te Breukelen in de 
Klapstraat , strekkende van deselve straat oostwaarts tot aan de rivier de Vecht. Van Wees verkocht dit 
huis op 12.11.1727 voor ƒ 7 7 0 aan Dirck Wigman. 

6 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 244, transportakte d.d. 28.4.1699. 
7 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 50 - 51, transportakte d.d. 15.6.1706 van het buurhuis naa r 

J a n Claassen Koek. 
8 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 146 verso, transport op 1 May 1719 door Lubbertus Dorland 

als momber van Fijtje Dorland, onmundige dochter van Hendrik Dorland, van huis en erf aan de 
Danne naar Albert van Wees, gehuwd met Jannichjen Gijsbertsen Caen. De coopcondities waren op 
de veiling van 27.12.1718 voorgelezen door notaris Jan van der Horst. 

9 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Breukelen (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 
58, d.d. 19.11.1719: Fijtje Dorlandt, oud 22 jaren en Arien van Muisvelt, oud 28 jaren. 

10 Trouwboek Nederdu i t sch Gereformeerde Gemeente van Breuke len , inv. nr . 58, vermeld t op 
20.10.1701: "Aalbert van Wees, laatst weduwnaar van Judik Joosten wonende alhier te Breukelen, en 
Geertrui Fierom, J .D. van Amsterdam wonende in de geregte van Proosdij". 

11 Archief Historische Kring Breukelen, inv. nr. DA 2501: Extract, gewaarmerkt op 20 november 1727 
door notaris B. Kenneweg te Breukelen, van het testament d.d. 8 oktober 1726 omstreeks 7 uur 's 
avonds opgemaakt door J a n van der Horst notaris te Breukelen, op verzoek van Aalbert van Wees en 
Geertruy Fierom, echtgenoten wonende alhier. 
Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 209, transportakte d.d. 20.12.1727 door Albert van Wees, 
weduwnaar van Geertruy Firom. 

12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open Regtdagh op 9 april 1721. Zie ook: H.J. van Es, 1997. 
Tussen ' s -Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 11. De huizen n u m m e r 12 t/m 15 aan de 
Dannegracht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, nr. 1, blz. 26 - 37, in het bijzonder 
blz. 32. 

13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open Regtdagh op 27 augustus 1704: Jasper Boonecamp eist 
van Aris Cornelisz van de Weert betaling voor twee partijen in 1703 geleverde reuzel ter waarde van 
18 gulden 15 stuivers en 8 penningen; inv. nr. 366, fol. 161, transportakte d.d. 10.4.1722 van een huis 
aan de Danne; inv. nr. 368, fol. 82, estimatie van "een pakhuys en erve bij de rivier de Danne" d.d. 
4.9.1756. 

14 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Breukelen, inv. nr. 58, d.d. 26.3.1699: Jasper 
J a n s Bonekamp, J.M. van 't Vrieseveen wonende te Amsterdam en Margrietje Gerrits Webbe, J .D. 
wonende alhier te Breukelen. 

15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open Regtdagh op 16 mei en 30 september 1730. Margaretha 
eiste betaling van Jacob Baar voor een in 1729 geleverd vet varken ter waarde van 13 gulden 11 
stuiver 12 penningen. 

16 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 125 - 127, registratie van boedelscheiding d.d. 16.7.1761. 
Behalve Feytje Bonekamp en Teunis van Emeren waren op 10.6.1761 bij de notaris aanwezig: Barber 
Bonekamp, weduwe van David Ruarus en Elsje Bonekamp met h a a r echtgenoot Teunis J a n s e 
Goedhaert . 

17 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58, d.d. 25.3.1725: Hendrik 
van Olden, J.M. van Hardenberg en daar woonagtig oud 30 Jaren , geen ouders of voogden hebbend, 
en Fijtje Bonekamp, J.D. van Breukelen oud 23 Jaren, geassisteerd met haar vader Jasper Bonekamp 
wonend alhier te Breukelen; idem d.d. 6.9.1733: Theunis Willemsz van Emeren, wedn van Jannetje 
Cornells Koudeysch, geboortig van Setten bij Wageningen en Feytje Boonecamp, weduwe van 
Hendrik van Olden, beyde wonende alhier te Breukelen. In 1738 kochten Feytje en haar man Teunis 
van Emeren het kleine huis naas t het Huys te Keyserrijck. Zie ook: H.J. van Es, 1993. Tussen 
's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, 
nr. 1, blz. 33 - 44, in het bijzonder blz. 37 en 38. 

18 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 230 recto en verso, transportakte d.d. 16.5.1770 en een plegte 
van 500 guldens t.b.v. de heer J a n van Voorst (afgelost 3.9.1774). 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 264, plecht d.d. 7.9.1774 ten behoeve van vier minderjarige 
kinderen van wijlen Gijsbert Deegenkamp, met name Gerrit, Heyltie, Pieter en Teunis Deegenkamp. 
De voogden over deze k inderen waren Gerrit Deegenkamp, Willem Deegenkamp en Adr ianus 
Cooyman. 
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20 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Leyste en Summiere S taa t van alle de 
inwoonderen van breukelen Nijenrodes Geregte beneffens haar bes taan en conditie in dato den 2 
May 1783. Onder nr. 130 s taa t op deze lijst: "Adrianus Koster Utrechts Schipper, 6 personen boven en 
3 neden de 10 jaar , gezet op 34 gulden". 

21 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 206, Acte van voogden over de onmondige Kinderen van 
Adrianus Koster op 14 Januari j 1790. 

22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 106, transport d.d. 3.8.1804 van een huys s taande "naast het 
zogenaamde brughuys (. . .) door den koper bewoont". Idem, inv. nr. 371, t ransport op 11.8.1810 van 
huis en erf in de Achterstraat gemerkt no. 49 naar Andries Koster. Notarieel Archief, inv. nr. 551, akte 
nr. 89, verpachting sluisgeld op 30.8.1815; idem, inv. nr. 552, akte nr. 75, verkoop op 29.10.1816 van 
huis no. 49 aan J a n van der Veen, tapper. 

23 Nieuw Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, Raadsnotulen, d.d. 24.9.1835, "Rekwest van Sanne 
Maria van Arkel, weduwe van den onlangs alhier overleden Adrianus Koster". De raad zou haar ver
zoek nader bezien en stond haar voorlopig toe het Veer te verzorgen overeenkomstig de bestaande 
voorwaarden, zoals die op 30.6.1834 in een nieuw contract met de beide "in dit Veer Varende 
Schippers Adrianus Koster en Joannis Reyers" waren overeen gekomen. In de raadsvergader ing van 
13.10.1835 werd besloten: Ie dat Johannes Reyers het Veer alleen zal blijven bevaren; 2e dat deze de 
weduwe Koster wekelijks ƒ 4 zal betalen; 3e dat hij als de weduwe Koster komt te overlijden wekelijks 
ƒ 3 in de gemeentekas zal storten; 4e dat als Reyers zou overlijden en de weduwe Koster het veer weer 
alleen zou bevaren, zij de weduwe Reyers wekelijks ƒ 4 zal uitkeren; 5e dat als het gemeentebestuur 
dan een andere schipper zou aanstel len, deze de beide weduwen wekelijks ƒ 2 moet u i tke ren . 
Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1849: de weduwe Koster woonde met twee dochters in Wijk 
A nr. 232, het zomerhuis van boerderij De Eendracht (nu Herenstraat 39), waar ook notaris Snel 
woonde. Haar dochter Bartha Koster werd omstreeks 1870 huishoudster bij notaris Snel op Vecht en 
Dam. 

24 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: Willem van Vassen, J .M. 
geboren en wonende te Breukelen trouwt op 19.5.1782 met Balt ina Elisabet-Lohoff, geboren te 
's-Gravenhage en wonend te Breukelen. Toen haar zuster Maria Jacoba Lohoff op 1.9.1771 trouwde, 
woonde hun vader Jacob Lohoff al in Breukelen, want zijn vrouw Elisabeth was daar van 1764 tot 
1785 vroedvrouw. Toen zij in 1785 door een val van een wagen niet langer in s taa t was haar beroep 
uit te oefenen, ontving Elisabeth een pensioen van ƒ 70 per jaar (Oud Archief Breukelen-Nijenrode, 
inv. nr. 88). 

25 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 207 - 208, transport d.d. 6.10.1790 van huys stal en wagen-
huys aan Willem van Vassen en van een huys aan Juffr. J . de Goyer; verkoop d.d. 28.9.1790 van een 
schuur met sijn erve en snipen grond aan Gijsbert van Someren; t ransport d.d. 15.10.1790 van een 
huys en schuur of wagenhuys aan Gijsbert van Zoomeren. 

26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij kunnen dragen in klepgeld, getekend 18 
november 1790. 

27 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 21, transportakte d.d. 18.8.1800 voor drie leden van het 
Gemeentebestuur van Breukelen. Schout Jacob de Jong trad op als speciaal gemachtigde van Mej. 
Antonia Oldemark, weduwe van burger Jacobus de Gooyer, te Eedam. 

28 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nrs . 32 - 108, Uytzet t inge van Dorpslasten en 
Kostergeld 1720 - 1810. Na de brand van 28.8.1825 bij Van Lennep op Weeresteyn diende Van Seenus 
een rekening in van 70 stuivers en 11 penningen voor het proberen van de spuit, het schoonmaken, 
drogen en weer in orde brengen. Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 2, gemeente-
raadsnotulen d.d. 16.5.1850 bevat de passage: "Verzoek van Mej. de Wed. J .J . van Seenus, vroedvrouw 
binnen deze gemeente met 1 Juli a s . te worden ontslagen in verband met haar hoge leeftijd. Goed 
gevonden." 

29 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 94 - 96, koopakte d.d. 15.2.1804 van huis in de Achterstraat , 
nu makelaardij Molenkamp, Kerkbrink 20. 

30 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 85, huwelijk d.d. 20.5.1792: 
"Hildebrand Bor, J .M. geboren te Kockengen, wonend te Breukelen, en Helena van Vassen, weduwe 
van Anthony van der Weyden, geboren en wonend te Breukelen". Vanaf 1796 woonde hij in de 
Herenstraat (nu nr. 28 en 30). Hij was voogd over zijn neef Hendrik van Vassen blijkens de akte van 
voogdij door wijlen Seeger van Vassen voor notaris Voigt op 15 augustus 1803 verleden. 

31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, t ransport op 20 februari 1808 van huys aan de Dangragt van 
Hendrik van Vassen en een plecht van ƒ 400. Zie ook Notarieel Archief, inv. nr. 544, akte nr. 208, d.d. 
22.1.1808. 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, Plecht van 200 gulden op 5e Herfstmaand 1810, schuldig aan 
Johannes Deegenkamp en Cornelia Snel. 

33 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 85, huwelijk d.d. 24.2.1805: 
"Barend Bruninghof J.M. en Wijnanda Elisabeth van Vassen J.D., beiden geboren en wonende te 
Breukelen". 

34 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr . 85, huwelijk d.d. 8.11.1801: 
"Arie de Jong J.M. en Agnieta Voskuil J.D. op betoog en na bekomen consent van die van Loenen en 
De Nieuwersluis". Notarieel Archief, inv. nr. 550, akte nr. 87, verkoop op 30.9.1814 van huis, erf en tuin 
gemerkt no. 77 op de Dannegracht. Arie de Jong overleed op 5.10.1824 in zijn woning Achters t raat nr . 
51; zijn vrouw Agneta Voskuyl bleef achter met vier minderjarige kinderen en een groot aantal bezit-
tingen, onder andere 13 huizen in Breukelen en landerijen in Breukeleveen (Notarieel Archief, inv. nr. 
561, akte nr. 26, d.d. 8.7.1825). 

35 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. nr. 54 nrs. 7, 8 en 9 t.n.v. de weduwe Arie de Jong, bak-
kerin te Breukelen-Nijenrode. Verkoop d.j. 1857 naar art. 430 nrs. 1, 2 en 3 t.n.v. J a n van der Muts, 
broodbakker te Ju tphaas ; verkoop d.j. 1857 naar art. 436. 
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36 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. nr. 436 nrs. 1, 2 en 3 t.n.v. Dirk Koning, t immerman te 
Breukelen-Nijenrode. In d.j. 1879 werden Sectie C nrs. 7, 8 en 9 verenigd op art. 436 nr. 22 met de 
aanduiding Sectie C nr. 1321, huis erf en tuin 2 roeden 2 el, waarbij de belastbare opbrengst van ƒ 57 
veranderd werd in ƒ 100. In d.j. 1884 werd dit perceelnummer overgebracht naar art. 298 nr. 14 t.n.v. 
Jacoba Doornenbal, weduwe D. Koning. 

37 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. nr. 755 nr. 13 t.n.v. Jacoba Doornenbal, wed. D. Koning, 
een t immermanszaak uitoefenende te Breukelen-Nijenrode. In d.j. 1887 scheiding naar art. 768 nr. 3 
t.n.v. Nicolaas Wijnen, t immerman te Maarsseveen; in d.j. 1908 scheiding naar art. 1037 nr. 3 t.n.v. 
Jannetje Koning, wed. N. Wijnen te Maarssen: Sectie C nr. 1321 huis erf en tuin 2 are 2 ca, belastbare 
opbrengst ƒ 107. In d.j. 1932 scheiding naar ar t . 1479 nr. 3 t.n.v. Diaconie der Neder landsche 
Hervormde Gemeente van Breukelen-Nijenrode. 

38 Bast iaan (Bertus) van Schip, geb. Breukelen-Nijenrode 21.8.1894, overl. Breukelen 4.1.1962, graan-
handelaarsknecht , incasseerder; gehuwd met Antonia Maria van der Horst, geb. Breukelen-Nijenrode 
8.9.1899. Kinderen, allen geboren te Breukelen-Nijenrode: Maria Johanna (Marie), geb. 19.2.1919; 
Johannes Adrianus (Joop), geb. 16.10.1920; Gijsberta Geertruida (Bep), geb. 3.5.1923; Sebast ianus 
Franciscus (Bertus), geb. 9.10.1924. In 1928 kwam er waterleiding in het huis (zie P. van Warmerdam, 
1989. Historie? Dat is gisteren. 8. Gezondheid in Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
j aa rgang 4, nr. 1, blz. 80 - 83). 

39 Huizenarchief Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te Breukelen), waarin de huizen op s t raa tnaam 
en huisnummer zijn geordend. 

40 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 85, d.d. 12.3.1785: "Gijsbert 
van Someren, j .m. geboren en wonend te Breukelen en Elsje Korver, weduwe van Arie J a n Tuynman, 
geboren en wonend te Ter Aa". Idem 21.11.1790: "Gijsbert van Someren, weduwnaar van Elsje 
Korver, geboren en wonend te Breukelen en Elisabeth Veenman, j .d. geboren en wonend te Breu
kelen". 

41 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 121, Lijste van Huyzen staande in den dorpe van 
Breukelen welke subject zijn te contribueren int klepgeld. 

42 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 114 - 115, Coopcondities d.d. 29.12.1804 en t ranspor t op 
11.1.1805 naa rM.J . Coense. 

43 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 134 - 135, oktober 1805 en fol. 150, d.d. 12.9.1806. 
44 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, Coopconditie d.d. 20.5.1810 en transport d.d. 28.5.1810. 
45 Notarieel Archief, inv. nr. 546, akte nr. 14, d.d. 26.11.1810, vermeldt dat M.J. Coense 12 rouwmantels 

had verhuurd voor de begrafenis van de smid Dirk van Eyk in november 1809. 
46 Notarieel Archief, inv. nr. 557, akte nr. 10, d.d. 13.2.1821. De kinderen waren: Gerrit, metselaarsknecht 

te Amsterdam; Willem, houzaar te Brussel; Gezina, dienstmaagd, gehuwd met J a n de Haan te Am
sterdam; Anna Alida, gehuwd met T. Bunschoten te Amsterdam. 

47 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode in 1832: art. 78 t.n.v. de weduwe Jac. van Laar, zonder beroep 
en Gerrit van Laar; verkoop in d.j. 1835 naar art . 541. 

48 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 45 t.n.v. Leendert Hageman, metselaar; voor Sectie C nr 
10 was genoteerd "koopcontract 30 Nov. 1835" en "veranderschets d.j. 1837". Op regel 5 stond "Sectie 
C nr. 909, huis erf 2 roeden 40 el, belastbare opbrengst ƒ 66". Bij de herschatting in d.j. 1843 ging het 
perceel naar regel 6 met een belastbare opbrengst van ƒ 75. In d.j. 1845 ging het perceel naar regel 7 
met een belastbare opbrengst van ƒ 90. In d.j. 1868 deed Hageman afstand van dit perceel ten gunste 
van art . 541 ten name van Lena Hageman, de weduwe van P. Verwey. 

49 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 541 nr. 1 t.n.v. Lena Hageman, wed. P. Verwey. Op regel 1 
s taat : huisnummer 163 > 184; Sectie C nr. 909, huis en erf 2 roeden 40 el, klasse 11, belastbare 
opbrengst ƒ 90 (doorgehaald en erboven in rood: ƒ 145). In d.j. 1874 werd de tenaamstelling veran
derd in Margare tha Elisabeth Verwey, echtgenote van M. van Broekhuyzen, en verdere erfgenamen. 
In d.j. 1877 werd het perceel overgeboekt naar art. 632 nr. 1 t.n.v. Matthijs van Broekhuyzen, bier
brouwer te Utrecht, c.s. De omschrijving van het perceel is dan "huizen" geworden. In d.j. 1882 gaat 
het naa r art . 713 nr. 1 t.n.v. Antje Verwey, weduwe Johannes Kornelis Nieuwenhuizen, winkelierster 
in manufacturen te Breukelen-Nijenrode en verdere erfgenamen. De belastbare opbrengst wordt dan 
verhoogd tot ƒ 196. 

50 Hendr ik Post, geb. Breukelen-Nijenrode 13.9.1870, overl. aldaar 19.2.1932. De kadas t ra le legger 
Gemeente Breukelen-Nijenrode vermeldt onder ar t . 1066 ten name van Hendrik Post, huisschilder te 
Breukelen-Nijenrode op regel 1: Sectie C nr. 909, huizen en erf 2 a 40 ca, belastbare opbrengst ƒ 196; in 
d.j. 1923 bijbouw, in d.j. 1926 vernieuwing, verhoging belastbare opbrengst naar ƒ 271. In d.j. 1932 
k w a m he t perceel op naam van Louisa Cathar ina van der Horst, weduwe Hendrik Post, zonder 
beroep te Breukelen-Nijenrode. Na de verkoop in d.j. 1932 verhuisde de weduwe Post naar Koren
pad 11. 

51 Interviews met mevrouw Elizabeth Kuiper - Spee op 4.1.1988 en 21.10.1997. 
52 Albert Gijsbert de Bree, geb. Baarn 10.6.1906, kwam op 4.2.1932 uit Baarn naar Breukelen. Hij was 

getrouwd met Hendr ika Birkhoff, geb. Baarn 22.3.1908. Kadastrale legger Gemeente Breukelen-
Nijenrode, art. 1476, Albert Gijsbert de Bree, schilder te Breukelen-Nijenrode. Verkoop in d.j. 1944 
naa r art . 1709 nr. 1 ten name van Gerardus Johannes Nieuwendijk, caféhouder te Breukelen-Nijen
rode. 

53 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 2032 nr. 1 t.n.v. Gerardus Adrianus Maria Hoonhout, 
loodgieter te Breukelen, geb. 8.11.1931, b.g.v.g.g.m. (= buiten gemeenschap van goederen gehuwd 
met) Louisa Maria Kleynen. Verkoop in d.j. 1970 naar art. 2955 nr. 1, t.n.v. J.M.K. Niks te Loosdrecht. 
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