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De oostzijde van de Klapstraat (Herenstraat) 
omstreeks 1540 en in H74 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Enige tijd geleden kwam ik belangwekkende gegevens op het spoor over 
een huis dat eeuwen geleden aan de Klapstraat (thans Herenstraat) heeft 
gestaan. Ik wilde hoe dan ook meer over dat huis te weten zien te komen. 
Onder meer probeerde ik er zicht op te krijgen waar het precies heeft 
gestaan en in welk soort bebouwde omgeving. Dat leidde tot een poging om 
de vroeg-16de-eeuwse situatie aan de oostzijde van de Klapstraat in zijn 
geheel in kaart te brengen. Dit artikel doet verslag van mijn bevindingen en 
overwegingen; Afbeelding 1 vat het resultaat samen. In een volgend artikel 
zal nader worden stilgestaan bij verdere zaken omtrent dat opmerkelijke 
huis. 

Het leenstelsel 

In Breukelen-dorp is vele eeuwen lang het leenstelsel in gebruik 
geweest. De grond was in dat systeem eigendom van een machthebber, 
laatstelijk de heer van Nijenrode, en kon van hem in erfpacht worden 
verkregen. 

Een huis of andere opstal welke op de gepachte grond stond viel in de regel niet 
onder het leenstelsel, maar vas particulier eigendom. In de begintijd van het systeem 
varen die opstallen van hout, daardoor uitneembaar en dus verplaatsbaar. Zon opstal 
werd om die reden toen niet tot het onroerend goed gerekend. 

In de loop der eeuwen ontwikkelde zich in Breukelen echter de regel dat een opstal 
gewoon verkocht kon worden op de plek waar die stond en de erfpacht van de grond 
dan aan de nieuwe eigendomssituatie van de opstal werd aangepast. Men had de grond 
in leen totdat men besloot dat wat er op stond te verkopen. Dan kreeg de koper door de 
leenheer ook het leen op de grond toebedeeld, bijzondere omstandigheden daargela
ten. Uiteraard moest de koper dan wel bereid zijn de leenheer "hulde te brengen", dus 
hem door een formele handeling als machthebber te erkennen. 

De jaarlijkse pacht over een in leen gekregen stuk land moest veelal in natura 
worden betaald en was in de regel - naar laat-Middeleeuwse begrippen - niet hoog. Dat 
kon bijvoorbeeld een ton boter zijn, enkele zakken graan of enig pluimvee. Voor 
zover ik kon nagaan was er slechts bij uitzondering sprake van een kombinatie van 
goederen en geld (bijvoorbeeld twee hoenders en een gulden). Het betalen in natura 
bleef ook gehandhaafd toen in het handelsverkeer al lang het gebruik van geld 
overheerste. Het geheel maakt de indruk van een oud stelsel met gefixeerde plichten 
die nooit aan inflatie werden aangepast. 

De uitgegeven lenen of erfpachten moesten worden geadministreerd. Uit 
die boekhouding zijn voor wat de 14de en 15de eeuw betreft enige details 
en wat de 16de tot 18de eeuw betreft vrij veel bijzonderheden bewaard 
gebleven. Ze zijn van grote waarde bij het bestuderen van de bebouwings
geschiedenis van Breukelen. Jammer dat we uit eerdere eeuwen niet ook 
nog over deze gegevens kunnen beschikken. 
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Afb. 1. De situatie aan de oostkant van de 
Klapstraat in 1540. In veel gevallen vas 
de genoemde zowel de erfpachter van 
het betreffende stuk grond als de 
eigenaar van het er op staande huis. 
De akker van de St. Anna Broederschap 
viel niet onder het leenstelsel en 
daarvan is de naam van de gebruiker/ 
huurder niet bekend. 
Jan Dim Hortken en Jacop Scholenaer 
woonden in huizen die ze huurden van 
Cornelis de zoon van Cornelis Ottensz, die 
deze in 1536 had gekocht van Joost 
Gerritz. Laatstgenoemde zal ook ten 
minste een van de beide nog op zijn 
naam staande huizen hebben verhuurd, 
maar details ontbreken. 
Reyer Jansz Speldemaecker was hoogst
waarschijnlijk huurder, niet eigenaar, 
van het huis waarin hij woonde en was 
gehuwd met Lijsbeth Jan Henrickz-
dochter, die haar eigen huis verhuurd 
zal hebben gehad. 
Bij het maken van deze reconstructie is 
mede gebruik gemaakt van de Gront-
Caerte van het Dorp van Breuckelen, 
van Bernard de Roij, 1681. 

Namen worden in dit artikel in de regel gespeld zoals ze in het geciteerde document 
vermeld staan. Tussen de documenten onderling zitten daar regelmatig verschillen in; 
men was vroeger niet zo precies in wat er op papier werd gezet. In toegevoegde 
opmerkingen heb ik, voor een beter begrip, soms de namen in een meer hedendaagse 
spelling geschreven. 

De Klapstraat 

De clap of klap, waaraan de Klapstraat zijn naam ontleende, was een tol 
met een klaphek. In een gerechtelijke verklaring, afgelegd op 24 september 
1515 voor het gerecht van Breukelen, vertelden Henrick de bastaard van 
Nijenrode, oud ruim 80 jaar, en anderen dat in de Klapstraat te Breukelen 
een hek placht te staan, waar een wagen of paard niet zonder meer door 
mochten.1 Gegevens uit later tijd zeggen dat er zo'n tol lag nabij het punt 
waar de Klapstraat uitkwam op de Vechtdijk of Herenweg (thans Straat
weg).2 
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De naam Klapstraat bleef bestaan tot in de 18de eeuw. Toen werden de 
huizen verbeterd en sedertdien heet die straat de Herenstraat.3 

Tussen de Klapstraat en de Vecht lag in de late Middeleeuwen al een 
tweetal lange stegen. De zuidelijkste daarvan, de Waternoodsteeg, ongeveer 
tegenover het Regthuys gelegen, was de belangrijkste. De andere lag een 
eindje verder naar het noorden. Ongeveer halverwege tussen beide in 
bevond zich nog een kort steegje, dat niet tot aan de Vecht doorliep. 

Wat stond op het perceel tussen de Brugstraat en de steeg tegenover het 
Regthuys werd in de 15de en 16de eeuw nog gerekend tot de bebouwing 
aan de Brugstraat. De bebouwing aan de oostzijde van de Klapstraat begon 
ten noorden van de laatstgenoemde steeg. 

De twee huizen tussen de twee stegen 

Tussen de beide genoemde stegen lagen in het begin van de 16de eeuw 
twee percelen land met op beide een huis. 

In een leenakte die geen jaar en datum draagt, maar die vermoedelijk 
omstreeks 1510 te dateren valt, staat dat ten overstaan van Henrick de 
bastaard van Nijenrode en Wouter Aerntz door Willem Torek en zijn vrouw 
Jonkvrouwe Joost (= Josina) van Nijenrode een stuk land in leen werd gege
ven aan Werm Ailbertz (= Werner Aalbertsz), die optrad namens Lijsbeth 
Jan Henrickz.dr., welk land was gelegen te Breukelen, strekkende van de 
Clapstraat tot aan de Vecht, grenzende zuid aan de Waternoodsteeg, en 
noord aan land van Gerrit Henrickz.4 

De zuidelijkste van de twee huizen kwam dus bij die gelegenheid aan Lijsbeth de 
dochter van Jan Henrickz. Dat namens haar werd opgetreden door een man kwam 
vermoedelijk omdat ze toen nog minderjarig was.5 De noordelijkste van de twee 
percelen was toen reeds in handen van Gerrit Henrickz. Het is verleidelijk te denken 
dat haar vader Jan (die vermoedelijk overleed toen zij nog betrekkelijk jong was^) en 
Gerrit Henrickz broers waren en dat al het land tussen de beide stegen in eerdere tijd 
deel uitmaakte van één akker die hun vader als geheel in leen had (zie ook Afbeelding 
2). Gerrit Henrickz zuilen we nog vaker in dit verhaal tegenkomen En in een 
vroegere aflevering van ons tijdschrift werd al gemeld dat hij ook land had in de 
Breu keierwaard? 

In 1534 werd het zuidelijkste perceel opnieuw genoemd, als "een 
hoff stede streckende uyt de Vecht westwaerts op tot in de Clapstraat toe, 
hebbende aen de suytsijde een waterstege, ende aen de noortsijde Joost 
Geretss".8 Gerrit Henrickz, de eerdere erfpachter van het noordelijkste 
perceel was - zo krijgen we iets verder in dit artikel bevestigd - inmiddels 
overleden en opgevolgd door zijn zoon Joost Gerritsz. Eigenaresse van het 
huis op het zuidelijkste van de twee percelen was toen nog steeds Lijsbeth, 
nu nader aangeduid als "Jan de basterdt dochter".8 

Met de verwijzing naar Jan de bastaard komen we terecht in de - vooral door de 
vele onechte kinderen - soms moeilijke familieverhoudingen bij de Van Nijenrodes 
Er kwamen omstreeks het begin van de 16de eeuw vier verschillende personen voor 
die Jan de bastaard van Nijenrode werden genoemd 

De eerste was een buitenechtelijke zoon van Johan of Jan Splintersz van Nijenrode, 
Heer van Bolenstein. Johan Splintersz woonde sinds 1472 op Bolenstein te Maarssen.9 
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De tweede vas een zoon van de ongehuwd gebleven en in 1466 overleden Hendrik 
Jansz yan Nijenrode. Deze Hendrik woonde in Vianen "bijden ouden here van Brede-
rode".10 Zijn bastaardzoon Jan (of Johan) was onder meer "waersman" (= heemraad) 
van het waterschap Zeeburgerdijk. Jan de bastaard van Hendrik van Nijenrode 
stichtte op 6 april 1500 (toen hij rond de 50 jaar oud zal zijn geweest), samen met 
andere bastaardkinderen uit het huis van Nijenrode (waaronder Henrick de bastaard), 
een altaar ter ere van de Heilige Maagd in de kerk van Breukelen.1 ' 

De derde was Jan de zoon van Hendrik, een van de verscheidene bastaardkinderen 
van Gijsbrecht Gerardsz van Nijenrode (waaronder ook een reeds lang vóór 1500 
overleden Jan de bastaard de oude en een Jan de bastaard de jonge voorkwamen). Het 
is zeer onzeker of die Jan Hendriksz na 1500 nog leefde; in ieder geval was hij dan al 
oud. Hij was geen echte bastaard, maar een zoon van een Van Nijenroodse bastaard.'2 

De vierde was een zoon van de hierboven reeds genoemde Henrick de bastaard van 
Nijenrode. Deze Jan werd onder meer genoemd op 9 mei 1464 toen hij, nog minder
jarig, van Gijsbrecht van Nijenrode een stuk grond in leen kreeg te Niemandsvriend, 
wat op 4 juni 1479 (nadat Jan vermoedelijk 18 jaar was geworden) door Gerrit van 
Rijn, namens Jan van Nijenrode, bevestigd werd. Hij werd Jan Henrick de bastaards
zoon genoemd en was vermoedelijk ook degene die in Breukelse archivalia als Jan de 
bastaard Henricks voorkomt. Ook hij was in eigenlijke zin geen bastaard. Zijn moeder, 
en vrouw van Henrick de bastaard, was Hillegonde, dochter van Peter Ruisch.13 

Van Jan de vader van Lijsbeth Jan Henricksdochter weten we dat zijn vader 
Henrick of Hendrik heette, dat hij hoogstwaarschijnlijk in Breukelen woonde en daar 
een of meer broers had, dat hij vermoedelijk maar één kind had en stierf toen dat kind 
nog minderjarig was. Dat alles in aanmerking genomen houd ik het er op dat 
Lijsbeths vader de laatstgenoemde was in het hierboven genoemde lijstje van vier. 

Lijsbeth was dus vermoedelijk een kleindochter van Henrick de bastaard 
van Nijenrode, die bij de akte van omstreeks 1510 als getuige optrad (zie 
ook Afbeelding 2). Deze Henrick was, evenals de hiervoor genoemde Jan de 
bastaard de jonge, een door de vader erkende buitenechtelijke zoon van 
Gijsbrecht III van Nijenrode, die tussen 1455 en 1475 kasteelheer was.14 

Henrick heeft mogelijk zelf over de akker aan de Kiapstraat en het daarop 
staande huis beschikt tot 1500, het jaar waarin hij zijn intrek nam op 
kasteel Gunterstein. 

Henrick de bastaard van Nijenrode 

Jan Henrickz Gerrit Henrickz 

Lijsbeth Jan Henricksdr Henrick Joost Wouter Jan 
x Reyer Jansz Speldemaecker Gerritsz Gerritsz Gerritsz Gerritsz 

Jan Reyersz Lijsgen Reyersdr 

Afb. 2. Samenvatting van de in dit artikel genoemde vermoedeüjke nakomelingen van 
Henrick de bastaard van Nijenrode. 
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Op 14 november 1534 kende Lijsbeth het vruchtgebruik van de opbrengst van het 
huis toe aan haar man Rever Janss Speldemaecker.^ Zoals uit het vervolg nog zal 
blijken vas deze de zoon van Jan Reyerse Speldemaecker. Vermoedelijk trouwden zij 
in 1534, waarna Lijsbeth haar eigen huis verhuurde en er zo inkomsten uit verwierf. 
Het huis bleef in het bezit van Lijsbeth tot in 1566, toen haar zoon Jan Reyerss haar 
als zodanig opvolgde.8 

De twee huizen van Jan Gerritsz 

Ten noorden van de noordelijkste lange steeg lag een perceel dat in een 
westelijke en een oostelijke helft verdeeld was. Van het gedeelte aan de 
kant van de Oapstraat vond ik een uitvoerige omschrijving: "Een halve 
hoffstede soe die gelegen is te Breuckelen in mijn gerecht, streckende die 
geheele hoffstede uutte Vecht tot aen die Clapstraet toe, daer noortwaerts 
naest gelegen is Jan Reyersen Speldemaecker, ende suytwaerts een 
steechien behoorende aen dese geheele hoffstede mede streckende van de 
Vecht totte voorsegde Clapstraet toe, van welcke geheele hoffstede Lubbert 
Goortss Torek de wederhelfft oft toebehoort, soo groot ende dein ende in 
allen voughen soe den ersten brieff, daer dese twee gedeelten van de 
hoff steden van den anderen gesplit ende gescheyden sijnt . . ."16 Op 10 
februari 1533 werden de leenrechten op het bij dit huis horende land 
toebedeeld aan Gerrit Henrixs. 

Blijkbaar vond de splitsing in dat }aar 1533 plaats. In een tweede document van 10 
februari 1533 lezen we dat Willem Torek, heer van Nijenrode, ten overstaan van Jan 
Ghijsbertss en Jan Dirxz, aan Gerrit Henrixs 10 roeden min 4 voet land, leengoed van 
Nijenrode, verkocht, terwijl de rest van die hofstede (dus het westelijke deel van het 
perceel) vervolgens opnieuw aan Gerrit Henrixs in leen gegeven werdP Ik trek 
daaruit de conclusie dat het perceel daarvoor nog ongedeeld was en de grond toen in 
zijn geheel in leen was bij Gerrit Henrickz. 

Onder de als tweede genoemde akte17 was bijgeschreven dat op 25 juli 1534 dit leen, 
na het overlijden van Gert (= Gerrit) Henrixz, aan Henrick Gertz (= Gerritsz) gekomen 
was, die het meteen weer afstond, waarna zijn broer Wouter Gertz er mee beleend 
werd.17 

Op 2 oktober 1538 werd de grond die bij dit huis hoorde, in het bijzijn 
van de getuigen Gerrit Kaen en Gerrit Spijker, m leen gegeven aan Jan 
Gerritss, mogelijk eveneens een zoon van Gert (Gerrit) Henrixs.16 

De oostelijke helft van het perceel werd in 1533 als volgt omschreven: 
"Achter de Klapstraat aan de Vecht 10 roeden min 4 voet gescheyden van 
de voorsegde hoffstede streckende uutte Vecht tot dat ander deel van de 
voorsegde hoffstede, van welck ander een padt sali gaen tot dese 10 roeden 
min 4 voet totte Clapstraet toe".18 Op 10 februari 1533 werd Jan Gerritss 
pachter van de grond bij dit huis. Hij was waarschijnlijk dezelfde die vanaf 
1538 ook het westelijk deel van het perceel in pacht hield. Elders lezen we 
dat deze het beroep van timmerman uitoefende.19 Hij bleef er wonen tot in 
1550.19 
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Het huis van Rever Jansz 

In het voorafgaande vonden we vermeld dat in het huis aan de noord
zijde van de beide hiervoor besproken huizen in 1533 Jan Reyerse Spelde-
maecker woonde16 en in 1538 Reyer Jansz,17 nagenoeg zeker de zoon van 
de speldenmaker. Bij de bespreking van het volgende huis zullen we zien 
dat Reyer Jansz er in 1534 al zat en hetzelfde beroep uitoefende ais daar
voor Jan Reyersz. Veel meer heb ik over de vroeg-16de-eeuwse geschiede
nis van dat pand tot dusver niet gevonden. 

Zowel de huizen ten zuiden als die ten noorden van degene waarin Reyer Jansz 
woonde behoorden tot 1534 aan Gerrit Henrixz. Het zou kunnen zijn dat zijn bezit 
aanvankelijk één samenhangend complex vormde. Omdat deze Gerrit duidelijk tevens 
aan het verhuren van huizen deed is het denkbaar dat ook de speldenmakers in een 
huurhuis woonden en om die reden niet zelf als pachters in de leenregisters 
voorkomen, 

Het gegeven dat Reyer Jansz aanspraken toegekend kreeg op het vruchtgebruik 
van het wat verder naar het zuiden gelegen huis van zijn echtgenote Lijsbeth Jan 
Henrickzdochter zou er eveneens op kunnen duiden dat hij zelf niet over bezit van 
enige vaste waarde, zoals een huis, beschikte dat hem in geval van ziekte-of ouderdom 
een enigermate verzekerd bestaan kon opleveren. Het was in die tijd geen vanzelf
sprekendheid dat vrouwen hun inkomsten aan hun man ten goede lieten komen (het 
omgekeerde, waarin een man de financiële toekomstvan zijn vrouw probeerde veilig 
te stellen, kwam daarentegen vaak voor). Wel voerde de man veelal het beheer over de 
bezittingen van zijn echtgenote, maar dat was omdat hij als geschikter werd gezien 
om er het beste rendement uit te halen. 

Nog drie huizen van de erven van Gerrit Henrixz 

Naar het noorden toe verder gaande, komen we vervolgens bij een 
perceel, waarop aanvankelijk één huis stond, maar waarop op 25 juli 1534 
inmiddels drie huizen aanwezig waren. We lezen dat toen ten overstaan 
van de getuigen Jan Ghijsbertz en Wilhem Claess door Wilhem Torek, heer 
tot Nijenrode, Henrick Gerritz werd beleend met een hofstede gelegen te 
Breukelen in de Clapstraat, strekkende uit die straat tot in de Vecht, 
waarop Jacop Scholenaer woonde, grenzende noord aan de hofstede van St. 
Anna, zuid aan die van de erven Gerrit Henrixz en verder met nog een 
hofstede gelegen te Breukelen in de Clapstraat, eveneens strekkende uit die 
straat tot in de Vecht, waarop Jan Dirxz woonde, grenzende noord aan de 
hofstede van de erven Gerrit Henrixz, zuid aan die van Reyer Janz Spelde-
maker. Terzelfder tijd stond Henrick Gerritz zijn aanspraken op deze leen-
grond weer af en werd zijn broer Joost Gerritz er mee beleend.20 Voor de 
woningen van Jacop Scholenaer en Jan Dirxz gold dus dat de bewoner niet 
de eigenaar was. Deze beide personen komen daarom zelf niet als erfpach
ters in de leenregisters voor. 

In 1536 deed Joost Gerritz afstand van de twee verhuurde huizen. Op 16 februari 
van dat jaar werd met als getuigen Wilhem Claess en Gherit Kaen (Marcelisz) door 
Wilhem Torek de jonge Cornells Cornelis Ottenss.s. beleend met twee hofsteden aan de 
Clapstraat, waarop respectievelijk Jacop Scholenaer en Jan Dirxz Hortken woonden, 
en zulks nadat Joost Gerritz hiervan afstand had gedaan .21 In 1550 woonden de beide 
genoemde huurders nog in deze huizen .22 
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De middelste van de drie huizen bleef in het bezit van Joost Gerritz, 
vermoedelijk tot in 1577.23 

Een bezit van de St. Anna Broederschap 

Het volgende perceel was eigendom van de St. Anna Broederschap. Dit 
komt als zodanig niet in de oude leenregisters voor, alleen als aangrenzend 
perceel. Grond die op enigerlei wijze in kerkelijk bezit was gekomen werd 
onttrokken aan het leenstelsel. Het is aannemelijk dat er rond 1540 op dat 
perceel een huis stond, maar het bewijs daarvoor kan ik niet leveren. 

Het perceel komt in oude documenten ook voor als de Sint Anna-akker, 
als een hofstede behorende aan het St. Anna-altaar24 of als "een vicarye 
behorende aen St. Anna-altaer in die Kercke tot Breuckelen".25 Daaruit 
blijkt dat de opbrengsten van de akker dienden voor het onderhoud van 
een altaar dat ter ere van de Heilige Anna (de moeder van Maria) in de 
Breukelse kerk was opgericht en voor het levensonderhoud van een vicaris 
(hulppastoor, kapelaan) die aan dat altaar verbonden was, met onder meer 
de taak om daar iedere zondag en op de feestdag van Sint Anna (26 juli) 
een mis op te dragen. Bij die laatste gelegenheid zullen alle gildebroeders 
als ze maar enigszins konden aanwezig zijn geweest, als onderdeel van hun 
jaarlijkse feestelijke samenkomst. 

De Sint Anna-devotie kvam aan het eind van de Middeleeuwen op, vooral in de 
Nederlanden, het Rijnland en Noord-Frankrijk. In de beeldende kunst kvam haar 
groeiende populariteit tot uitdrukking in de vele Anna-te-drieën afbeeldingen (Anna, 
Maria en Jezus in één compositie verenigd; zie Afbeelding 3) en de Heilige Maag
schappen (die Sint Anna weergeven als stammoeder van een groot en heilig 
geslacht).26 Anna vas onder meer de patrones van de zvangere vrouven en 
kroostrijke gezinnen27 en van de veduven; ze verd ook gezien als de beschermster 
van de groene gevassen en vas daardoor tevens de schutspatrones van de hooiers 
(haar feestdag viel in de hooimaand). Ze verd in de rol geplaatst van draagster van de 
burgerlijke idealen van zuiverheid in huwelijk, gezin en familie; een vaarden
systeem dat sedert de laat-15de eeuv opgang maakte.26 

Tegen deze achtergrond is het vaarschijnlijk dat de St. Anna Broederschap, het St. 
Anna-altaar te Breukelen, en dus ook de St. Anna-akker, hun oorsprong zullen 
hebben gehad kort voor of rond het jaar 1500. 

Het huis van Cornelis Dircis 

Op 8 november 1505 werd in het bijzijn van de getuigen Wouter Artsz 
en Adriaen Gerrit Oucopss door Willem Torek en zijn vrouw "Joffer Joest 
van Nijenrode" Jan Willemss beleend met een hofstede gelegen te Breu
kelen aan de Clapstraat, grenzende zuid aan land van de St. Anna-Broeder-
schap te Breukelen, en noord aan land van "Adriaen Gheryt Oucopss.s." en 
zulks nadat van dat land afstand was gedaan door "Vrederich Gherit 
Oucopss.s." (= Frederick Gerritsz van Oukoop), die het op zijn beurt had 
verkregen van Katrinen Willem Goverss weduwe.28 

Hoe lang Jan Willemss er zat is niet bekend; in ieder geval tot in 1510. 
Maar op 6 november 1517 was het ene Alijt Lubbert Evertzdochter die 
afstand deed van het huis en van de leenrechten op de bijbehorende grond. 
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Met als getuigen Gherid (= Gerrit) Caen Marceliss en Henrick Aibertz werd 
Willem Craen Aerntz toen met de grond beleend.29 Op "Sint Jan Baptisten 
avont" (23 juni) 1526 gaf hij zijn aanspraken op dat perceel land weer 
terug en werd Jan Danielsz beleend met de grond die hoorde bij het toen 
door hem gekochte huis.30 Getuigen waren bij die gelegenheid Henrick van 
Dunen en Willem Claesz. Deze transactie wordt ook nog elders vermeld, 
waar we er meteen achteraan genoteerd vinden dat de bezittingen van Jan 
Danielss op 14 oktober 1539 overgingen op Cornelis Dircxs.31 

iiftottoperpulcbraoöft; 
na fcïflima 

W ,̂ V > 

Afb. 3 Titelpagina van 'Historia perpulchra de Anna sanctissima", een omstreeks 1487 
in het Latijn gepubliceerd werk over de Heilige Anna door de karthuizer monnik 
Petrus Dorlandus of Pieter Dorland In 1501 verscheen van zijn hand ook een in het 
Nederlands geschreven verk, "Historie vander aider heylichster vrouwe sinte-Anna". 
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Het huis van Gerrit Spijker 

Op 10 mei 1510 gaven Willem Turck en zijn vrouw Joost (Josina) van 
Nijenrode, onder getuige van Wouter Aerntz en Herman Frerickz (= Har man 
Fredericksz, die verder noordwaarts aan de Klapstraat woonde), een 
hofstede in leen aan Lubbert Floriss, welke lag tussen Clapstraat en Vecht, 
aan de zuidkant grenzende aan land van Jan Willem Hellinck en aan de 
noordkant aan land van Dirck van Bilant. Daarvoor was de desbetreffende 
grond in leen geweest bij Aryaen Gerritz Aucoop.32 

Deze Adriaan Gerritsz van Oukoop vas vrijwel zeker een broer van zijn zuidelijke 
buurman, Frederick Gerritsz van Oukoop, en evenals deze een zoon van Gerrit 
Ghijsbertsz van Oukoop. Mogelijk vas in de tijd vaarin de familie Van Oukoop het huis 
van Cathrijn, de veduve van Willem Goversz, in bezit kreeg een perceelsplitsing 
doorgevoerd. Adriaan van Oukoop vas in 1514 nog schout van Breukelen3** en vas dus 
blijkbaar in 1510 binnen het dorp verhuisd. 

In 1531 overleed Lubbert Floriss en ging diens bezit over op zijn zoon 
Wouter Lubbertz. De leenovereenkomst werd bevestigd op 31 juli 1531, in 
tegenwoordigheid van de getuigen Cornells Ottenz en (opnieuw) Wilhem 
Claesz; het land aan de zuidzijde was toen in leen bij Jan Danielsz en dat aan 
de noordzijde bij Brant Wilhemz.33 Op 12 maart 1535 deed Wouter Lub
bertz echter al weer afstand van het geheel. Hij had zijn huis verkocht aan 
Gherit Spijker en met als getuigen (nogmaals) Wilhem Claess en Lubbert 
Torek Lubbertz (zoon van de eerder genoemde Lubbert Goortz Torek; en 
elders Lubbert Lubbertz de rechter genoemd7) werd deze daarop met de 
grond beleend.34 Uit een ander document, waarin hij Gerryt Spijcker wordt 
genoemd, blijkt onmiskenbaar dat hij er woonde tot in 1551,35 hoewel 
elders36 abusievelijk de indruk wordt gewekt dat hij er tot 1559 woonde. 

Het huis van Brant Willemsz 

Van het huis ten noorden van dat van Gerrit Spijker weten we inmiddels 
dat daar in het begin van de 16de eeuw Dirck van Bijlant woonde32 en in 
1531,33 153534 en 155135 Brant Willemsz. Veel meer ben ik tot dusver ook 
niet over dat huis aan de weet gekomen. 

Dirck van Bijlant vas vrijvel zeker een bastaardzoon van Jan II van Nijenrode.37 

Brant Willemsz (of Wilhelmss) vas vermoedelijk boer. In een eerder artikel in dit 
tijdschrift, over de Breukelervaard, bleek dat hij van 1531 tot 1550 pachter vas van 4 
hont land, gelegen tussen de Heycop en de Breukelervaardse Dijk.7 Zijn buur aan de 
oostzijde vas daar Lijsgen Reyer Speldemaeckers, die vermoedelijk haar akker niet 
pachtte maar in eigendom had. Was zij een dochter van Reyer Jansz Speldemaecker en 
Lijsbeth Jan Henrickzdochter? Eerder vas het Breukelervaardse land van deze Lijs
gen in het bezit van Jan de bastaard van Nijenrode Henrixz7 Laatstgenoemde vas, zo
als reeds genoemd, mogelijk de vader van Lijsbeth Jan Henricksdochter. 

Het huis van Floris Reyer Spijkersz 

Wilhem Turck en zijn vrouw Joncfr. Joest van Nijenroede beleenden op 
28 mei 1514, in tegenwoordigheid van Ot van Darthesen en Goert Bot als 
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getuigen, Mr. Tyman van Loenen met een huis en hofstede, tussen de Clap-
staat en de Vecht, grenzende boven aan het huis van Dirck van Bijlant en 
beneden aan dat van Harman Fredericksz.38 Tymen van Loenen was blijk
baar een man van stand. Als enige in de hele reeks hier besproken trans
acties werd hij met een titel vermeld. Ook ten minste een van de beide 
getuigen was een notabele: Ot van Darthesen was een zwager van Willem 
Turck en Josina van Nijenrode.39 

Op 14 maart 1525 komen we dit huis opnieuw in de archieven tegen. 
Onder getuige van Henrick van Dunen en Aert van Aemstel Petersz werd 
toen Florys Reyer Spikersz.z met dit perceel beleend. Opnieuw was min
stens een van de getuigen een belangrijk man, een telg uit het befaamde 
geslacht Van Aemstel. Buren waren ook toen nog Dirck van Bylant en 
Harman Fredericsz.40 Elders wordt de nieuwe bewoner Floris Reyerss 
Spijcker genoemd.41 In 1543 ging zijn bezit over op zijn dochter Bartgen.42 

Het huis waar we nu over spreken is het pand dat mijn nieuwsgierigheid 
sterk prikkeide. In een vervolgartikel ga ik er dieper op in.43 De plek waar 
het huis gezocht moet worden is nu redelijk goed aan te geven (zie Af
beelding 1). 

Behalve de vermeldingen van dit huis uit de eerste helft van de 16de 
eeuw, is er ook nog een 15de-eeuwse leenovereenkomst bekend, die vrij
wel zeker op ditzelfde pand betrekking heeft. Op "Alreheiligen avont" (31 
oktober) 1474 werd ten overstaan van Vranck Petersz en Martijn Henricsz 
door Gijsbert (= Gijsbrecht III) van Nijenrode Gheertruut Ghijsbert Dor-
lantsdochter beleend met een hofstede gelegen te Breukelen, strekkende 
van de Clapstraat tot aan de Vecht, grenzende boven (= zuid) aan land van 
Aelbert Meeusz en beneden (= noord) aan dat van Peya Gheryt Thomansz-
dochter, en zulks onder de voorwaarden dat na het overlijden van Gheer
truut zonder wettige nakomelingen dit goed aan haar broer Dirck Ghijsbert 
Dorlantsz (= Dirck Gijsbrechtsz Dorland) moet komen en dat de lijfrente die 
Gheertruut Ghijsbert Dorlants weduwe (dus de moeder van de nieuwe 
bewoonster) uit dit bezit was toegekend onaangetast zou moeten blijven. 
Voor de jonge Gheertruut heeft haar broer Dirck bij die gelegenheid "hulde 
gedaan" (dus de eed van trouw afgelegd).44 

Het jaar 1474, waarin Gijsbrecht III van Nijenrode Geertruid Dorland dit 
huis hielp verschaffen, is een opmerkelijk jaar. Want op "hemelvaertsdach" 
(25 mei) in datzelfde 1474 nam Gijsbrecht III twintig "hofsteden" (wat in 
dit geval staat voor percelen land) in het dorp Breukelen over van Otto 
Hermansz van (den) Rhijn.45 Voor deze hofsteden en nog een hoeveelheid 
andere goederen en rechten betaalde Gijsbrecht 700 gouden Arnhemse 
guldens en 20 Rijnlandse guldens.46 Daarmee werd een al lang durende 
wedijver om de macht over het dorp tussen de Van Nijenrodes en de Van 
Rhijns definitief in het voordeel van de eerstgenoemden beslecht.47 Andere 
stukken land die de Van Nijenrodes bij die gelegenheid verkregen werden 
vervolgens, meestal, weer door hen aan de gevestigde gebruikers in leen 
uitgegeven. Maar dit perceel kreeg in 1474 een andere bestemming, en het 
huis een nieuwe eigenaresse en bewoonster, uit de eigen familiekring van 
de Van Nijenrodes. 
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Geertruid Ghijsbert Dorlandsdochter en Dirck Gijsbrechtsz Dorland varen kinde
ren van Gijsbrecht Dorland. Deze vas een erkende bastaardzoon van Gijsbrecht 
Gerardsz van Nijenrode.48 Laatstgenoemde vas als Gijsbrecht II van Nijenrode heer 
van het kasteel van 1351 tot 13%; zijn tveede echtgenote vas Margaretha van Rhijn, 
dochter van een Breukelse notabele die soms als Otto van (den) Rhijn en soms als Otto 
van den Poel verd aangeduid. Gijsbrecht II verd als heer van Nijenrode opgevolgd 
door zijn zoon Otto van Nijenrode. Daarna kvamen achtereenvolgens Jan I Ottensz van 
Nijenrode en diens zoon Gijsbrecht III. Geertruid Dorland vas dus een nicht van Jan I 
en Gijsbrecht III en tezelfder tijd een aangetrouvde achternicht van Otto Hermansz 
van Rhijn. Zij kvalificeerde dus van beide zijden om het door de Van Rhijns aan de 
Van Nijenrodes verkochte huis te betrekken.4' 

Er bleef echter hooguit zon veertig jaar een Dorland in dit huis vonen.5° 
De Dorlands vilden best uitkomen voor hun afstamming via de vaderlijke lijn. Het 

vapen dat door het geslacht Dorland verd gevoerd kvam overeen met het vapen dat 
verd gevoerd door de eerste heren van Nijenrode, te veten het vapen van de heren 
van Ruviel, vaarvan de Van Nijenrodes afstamden, met daaraan toegevoegd een ba-
rensteel.51 

Het huis waarin in 1474 Aelbert Meeusz woonde was vermoedelijk het
zelfde pand dat aan het eind van de 15de eeuw in het bezit was van Catha-
rina, de weduwe van Willem Govertsz. Het land waarop het in het vooraf
gaande genoemde huis van Brant Willemsz stond zou dan in de laat-15de 
eeuw ten behoeve van Dirck van Bijlant, bastaard van Nijenrode, van een 
van de beide buurpercelen zijn afgesplitst, vermoedelijk van het perceel 
met het huis van Geertruid Dorland. 

Het huis van Harman Fredericksz 

In 1474 was de dochter van Gheryt (= Gerrit) Thomansz de noordelijke 
buur van Geertruid Dorland. Over dit huis heb ik uit die tijd verder niet 
veel gevonden. Het lijkt toentertijd het noordelijkste huis aan de oostkant 
van de Klapstraat geweest te zijn. 

Willem Turck en zijn vrouw Josina van Nijenrode gaven de grond beho
rende bij dit huis, welke strekte van de Achterdijk (= Vechtdijk, thans 
Straatweg) tot aan de Vecht, op 16 augustus 1510 onder getuige van Dirck 
de bastaard van Nijenrode en Dirck Willemss in leen aan Harman Frede-
rickss.52 Bij die gelegenheid werd helaas niet vermeld wie de vorige erf
pachter was geweest. Op 13 augustus 1523 kende Harman Fredericksz, in 
het bijzijn van de getuigen Claes Stevensz en Jan Dircksz, het vruchtgebruik 
toe aan zijn vrouw Mary (of Marie).53 

In 152540 en ook in 154342 werd Harman Fredericksz nog steeds ge
noemd als de eigenaar van het huis ten noorden van - inmiddels - dat van 
Floris Reyer Spijkersz. Harman (of Herman) Fredericksz was een achterneef 
van Frederick en Adriaan Gerritsz van Oukoop, die we eveneens als bewo
ners aan de Klapstraat tegenkwamen. Alle drie waren zij achterkleinzonen 
van Frederick Willemsz, die in het begin van de 15de eeuw aan de 
Kerkstraat woonde. 

Herman Frederiksz vas de laatste door de bisschop van Utrecht benoemde schout 
van het Bisschopsgerecht te Breukelen.54 Hij trad al als zodanig op in 151455 en bleef 
in die functie gehandhaafd toen in 1528 Karel V de vereldlijke machtvan de bisschop 
overnam en dit gerecht de nieuve naam Koninklijke Majesteitsgerecht kreeg. In 1533 
verd hij nog als schout genoemd.56 
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Slotopmerkingen 

Uit de leenovereenkomst die op Allerheiligenavond 1474 werd afge
sloten blijkt duidelijk dat er toen aan de noordelijkste helft van de Klap-
straat tussen die straat en de Vecht een aantal huizen stond. Toch komt 
geen van deze vóór 1474 in de leenregisters van Nijenrode voor. Dat duidt 
er op dat de Van Nijenrodes daar aan de oostkant van de Klapstraat 
vermoedelijk voordien geen land in bezit hadden. 

Het aantal afzonderlijke percelen aan de Vechtzijde van de Klapstraat was in 1474 
overigens geringer dan in 1540. Vermoedelijk ging het toen maar om een viertal, 
waarbij elk verhoudingsgewijs ruim bemeten was (zie Afbeelding 4). Dat waren dan 
van zuid naar noord de akker welke in handen kwam van Henrick de bastaard van 
Nijenrode (die lag tussen de zuidelijkste lange steeg en wat later de St. Anna-akker 
werd), het perceel met het huis van Aelbert Meeusz, het perceel met het huis dat door 
Geertruid Dorland werd betrokken en het perceel met het huis van de dochter van 
Gerrit Thomansz. De middelste twee maakten deel uit van de aankoop die Gijsbrecht III 
van Nijenrode in 1474 deed; of dat ook voor de zuidelijkste en de noordelijkste gold is 
minder zeker. 

Afb 4. Vermoedelijke situatie aan de 
oostkant van de Klapstraat in 1474, Het 
bezit van Henrick de bastaard van 
Nijenrode kwam na hem aan Jan 
Henrickz (huis met bijbehorend land) 
en Gerrit Henrickz (de hele rest), die er 
verschillende huizen op bouwde, ten 
behoeve van zijn kinderen en voor 
verhuur Aelbert Meeusz werd later in 
de 15de eeuw opgevolgd door Gerrit 
Ghijsbertsz van Oukoop. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 4. 1990 



133 

De St. Anna-akker zal tot stand zijn gekomen nadat de Van Nijenrodes de greep 
naar de macht over het Ronde Dorp hadden voltooid. Het geven van medewerking aan 
het tot stand komen van kerkeland paste zeer vel bij de gedragslijn van de Van Nijen
rodes jegens de dorpskerk en bij de manier waarop ze met de Breukelse bevolking 
omgingen. 

Duidelijk is verder uit hetgeen in dit artikel is behandeld dat het leen
stelsel waaraan het Ronde Dorp van Breukelen onderworpen was geraakt 
niet door het huis van Nijenrode was ingevoerd. De Van Nijenrodes hebben 
zich slechts via een gericht huwelijks- en aankoopbeleid in een al bestaand 
systeem weten in te werken. De introductie van het stelsel lag veel eerder 
en elders. In het vervolg op dit artikel zal nader worden ingegaan op het 
wanneer en waar.43 

In de laat-15de eeuw had het noordelijkste deel van de Klapstraat nog 
een bewoning van stand, met de families Dorland, Van Oukoop en Van 
Bijlant. Aanvankelijk gold dat eveneens nog voor het zuidelijker gedeelte, 
toen Henrick de bastaard van Nijenrode daar zat. Maar zijn land begon na 
hem al snel verkaveld te worden, waarbij meer "gewoon volk" er zich 
vestigde. De grens lag bij de St. Anna-akker. Maar reeds kort na 1500 lijkt 
toch ook het defige karakter van de noordelijkste helft van de Klapstraat 
langzaam aan het minderen te zijn gegaan. Blijkbaar ging dat proces 
geleidelijk door tot in het begin van de 18de eeuw, de periode van de 
zegepralende Vecht, waarin de straat werd opgewaardeerd en van 
Klapstraat tot Herenstraat werd.3 
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huwelijk en gezin. In: H. Peeters, L, Dresen-Coenders en T. Brandenbarg (Red), 
Vijf Eeuwen Gezinsleven. Liefde, Huwelijk en Opvoeding in Nederland. SUN, Nijme
gen, blz. 99 -139 

27 Jan van Denemarken, 1491. Die historie, die ghetiden ende die exempelen vander 
heyligher vrouwen Sint Annen, Aan het slot van het deel met gebeden somt Van 
Denemarken zeven "gracien" op, waarom het waard is St. Anna te vereren. In de 
eerste plaats zullen allen die Anna en haar geslacht aanroepen en haar beeld aan
zien in devotie, kunnen rekenen op geluk en voorspoed in zowel spiritueel als 
materieel opzicht; in de tweede plaats zorgt zij voor een 'rechte echte' in goddelijke 
deugdzaamheid, verder zullen zij vruchtbaar zijn als zij dat willen en met 'bliscap' 
kinderen ter wereld brengen; bovendien zullen zij met blijdschap hun kinderen 
opvoeden en in alle opzichten - ook wat aardse goederen betreft - voorspoed 
hebben. (Zie verder Brandenbarg, 1988, blz. 108,123) 
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28 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 - 1523), fol. Ill, Bruekelreveen. De transactie wordt ook beschreven in fol. 
VII. Als getuigen worden daar genoemd Wouter Airtz en Gerrit Aucopss, als noorde
lijke buur echter Adryaen Gerrit Aucopss (zodat het waarschijnlijk is dat de tweede 
getuige daar foutief staat genoteerd). De voor-vorige bewoonster heet in fol. VII 
Katrijn Willem Govertss weduwe. Tevens staat er vermeid dat toen Jan Willemss in 
1505 het huis kocht daarop reeds een lijftocht (= lijfrenteverplichting) rustte ten 
gunste van Aleyt de vrouw van Jan Willemss. In fol. XII van dezelfde bron staat de 
transactie nog voor een derde keer opgetekend. De tweede getuige heet daar 
Aryaen Gerit Aucoepss. 

29 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041 Leenregister van het kasteel Nijenrode, deel 
V ( 1503 -1523), fol. XI, Broeckel. 

30 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523- 1538), fol. Ill, Buten Utrecht. Convent van Santtrosen. 

31 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 - 1677, fol. 20. 

32 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, deel 
V (1503 - 1523), fol. XII, Broeckel. In fol. Ill wordt deze overeenkomst ook beschre
ven, maar gedateerd op 13 mei 1510. De getuigen heten daar Wouter Arntz en 
Hermen Frerycks, de zuidelijke buur Willem Hellinck, de noordelijke buur Dirck 
van Mijlijcks en de vorige bezitter Ariaen Geryt Oucoep. 

33 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523 - 1538), fol. VI, Buten Utrecht. Convent van Santtrosen. 

34 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523 - 1538), fol. VIII, Buten Utrecht. Convent van Santtrosen. 

35 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VII 
(1538- 1556),fol.XX,Breuckelen. 

36 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 - 1677, fol. 37. 

37 In een document van 10 juni 1493 is sprake van de knape Jan van Nijenrode, zijn 
broeder Dierck van Bijlant en Gheryt Hijnrichss [Leenregister van het huis 
Nijenrode, deel IV (1490 - ca. 1544), fol. II]. Gerrit Henricksz kennen we reeds als 
zoon van Henrick de bastaard van Nijenrode Omdat Dierck van Bijlant een broer 
van Jan III van Nijenrode werd genoemd, was hij dus een zoon van Jan II. Het kan 
dan haast niet anders of hij was dezelfde persoon die op andere plaatsen Dirck de 
bastaard van Nijenrode Jansz wordt genoemd [zie bijvoorbeeld Leenregister van 
het huis Nijenrode, deel III (1477 - 1484), fol. 67 verso]. De naam Van Bijlant ont
leende Dirck (die ook nog een zus Ida van Bijlant, bastaarddochter van Nijenrode, 
had) hoogstwaarschijnlijk aan zijn grootmoeder Ida van Bijlant, echtgenote van 
Jan I van Nijenrode, door wie hij (evenals zijn zus) vermoedelijk is opgevoed. (Zie 
ook noot 52.) 

38 Rechterlijke Archieven, inv. nr, 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, deel 
V (1503 - 1523), fol. VI, Broeckel. 

39 Zie A.A. Manten, 1990. De directe omgeving van Nijenrode in de 16de en 17de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 3, blz. 97 - 106. 

40 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523-1538), fol. II, Broeckel. 

41 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van Nijen
rode over ca. 1523 - 1677, fol. 18. 

42 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, deel 
V (1503 -1523), fol. XX, Broeckelen. 

43 A.A. Manten, 1990. Oudste landgoed bij Breukelen aan de Vecht. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen, jaargang 5, nr 4, blz. 137 - 149. 

44 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041 Leenregister van het kasteel Nijenrode 1454 
- 1475, blz. XCVI-Mijn jonckeren manne van den Ouden A (Rijksarchief te Utrecht). 

45 Anoniem, 1935. Nijenrode. Uitgave Jacques Goudstikker, Amsterdam, blz. 20. 
46 De Geer, 1851, blz. 107- 110. 
47 Geldgebrek bij de Van Rhijns speelde waarschijnlijk een belangrijke rol mee. De 

transactie lijkt in goede harmonie tussen de families Van Rhijn en Van Nijenrode 
te hebben plaatsgevonden. In 1479 trad Gheryt (= Gerrit) van (den) Rijn herhaal-
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delijk als gevolmachtigde op van zijn zwager Johan (= Jan III) van Nijenrode (zie: 
Rechterlijke Archieven, inv. nr 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel 
III (1477 - 1484), fol. 48 verso, 52 verso, 57, 59). Jan III was sedert 1477 kasteelheer 
van Nijenrode. 

48 E. van Alphen Az„ 1959. Dorland van Nijenrode (Breukeien) Gens Nostra, jaargang 
14, blz. 178 - 185. Over deze familie ook: GA. Dorland, ongedateerd (1946 - 1979). The 
Dorland Family. Ongepubliceerd manuscript, 74 blz. Tevens: Wayne E. Dorland, 1974 
The Doriands. Wayne E. Dorland Company, Caldwell, New Jersey, USA, 261 blz. 

49 Van Alphen, 1959, blz. 181. 
50 Idem. Uit het feit dat in 1723 ene Lubbertus Cornells Dorlant voor 900 gulden een 

huis in de Clapstraat verkoopt leidt Van Alphen ten onrechte af dat de Doriands 250 
jaar lang in de Klapstraat woonachtig zijn gebleven. Lange tijd achtereen kwam de 
naam Dorland niet voor in verband met de Klapstraat. In die tussentijd nam de 
welstand van de familie af. In 1723 ging het om een ander huis dan in 1474. 
Uit de mededeling dat Van Alphen Hendrick Aerts, Aert Hendriks, Luijt Aerts en 
Aert Luijtensz tot de Doriands rekent (omdat in die familie ook de naam Aert 
voorkwam) volgt dat hij deze familie woonachtig dacht in wat in 1540 het huis van 
Cornelis Dircxs was. Dit huis was na hem achtereenvolgens in handen van Jacob 
Harmensz (?- 1546), Hendrick Aertsz (1546 - 1559), Aert Henrixs (1559 - 1610), Luyt 
Aertz (1610 - 1643), die - zoals Van Alphen ook opmerkte - in 1623 het perceel 
splitste en zelf op het noordelijkste deel bleef wonen, daar gevolgd door Aert 
Luytensz (1643 - 1661), Jan Freecken Bloch (1661 - 1666). Roeloff Jan Freeckensz 
(1666) en buurman Pieter Aertsz van Wijk als voogd over de kinderen van Jan 
Frederix Bloch (1666 - 1676 of later). In het zuidelijkste deel woonde eerst Hendrik 
Aertsz (1623 - 1637) die vermoedelijk een broer was van Luyt Aertsz en daarna 
Peter Aertsz van Wijk (1637 - 1676 of later). Deze serie namen geeft geen 
aanknopingspunten om aan een doorlopende reeks van leden van de familie 
Dorland te denken. Blijft over dat zowel het huis van Geertruid Dorland als dat van 
Cornelis Dircxs en Hendrick Aertsz niet onder de traditionele vorm van het 
leenstelsel viel en was "verheergewaad" met een "stoppe" (= vaatje) goede rode 
boter. (Voor een leengoed dat was verheergewaad moest een uitkering aan de 
leenheer worden gedaan telkens wanneer een nieuwe pachter optrad.) Maar op 
een dergelijke overeenkomstigheid kan men geen genealogie bouwen. 

51 Van Alphen, 1959, blz. 181 Het wapen van Dorland is in goud een rode dwarsbalk 
waarboven een blauwe barensteel met drie hangers. De oudste Van Nijenrodes 
gebruikten een wapen met een barensteel met soms vijf hangers, soms drie. 

52 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 - 1523), fol. XIIII, Broeckel. Deze akte (waarin als getuigen Dirck bastaard van 
Nijenrode en Dirck Willemss genoemd worden) is wat misleidend: (1) de Klapstraat 
wordt er niet in vermeld; (2) het stuk verwijst niet limitatief naar het perceel 
waarop Harman Frederickss woonde, maar naar een groter geheel, drie hofsteden 
en een boomgaard omvattend, waarvan dat perceel deel uitmaakte. Bovendien 
bestaat er van deze transactie nog een tweede akte (zelfde leenregister, fol. Ill, 
Bruekelreveen), maar dan gedateerd "daechs na Synt Victors dach" (11 oktober) 
1510, getuigen dan genoemd Dirck van Bijlant en Dirck Willem, begunstigde Her
man Frerycks; en nog een derde (zelfde leenregister, fol. XI, Broeckel), ook van 11 
oktober 1510, getuigen Dirck van Bijlant en Dirck Willemz, begunstigde Harman 
Frerickss. [Deze duplikatie bevestigt dat Dirck de bastaard van Nijenrode (fol. XIIII) 
en Dirck van Bijlant (fol. Ill en XI) dezelfde persoon zijn] 

53 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041, Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523-1538), fol. I, Broeckel. 

54 Archief van de bisschoppen van Utrecht, inv. nr. 373, fol. 260 verso (Rijksarchief 
te Utrecht), 

55 Archief der Staten van Utrecht, inv. nr. 53, Manuaal van het huisgeld in het 
Nederkwartier van 1514, fol. 15. Harman Ffredericxss schout (Rijksarchief te 
Utrecht). 

56 Archief Nijenrode, charters nr. 28 en 29 (Nijenrode). 
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Oudste landgoed bij Breukeien aan de Yecht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukeien 

In het tweede kwart van de 16de eeuw woonde Floris Reyersz Spijcker 
in een huis aan de Vechtkant van de Klapstraat (- Herenstraat)1 direkt ten 
zuiden van waar veel later de loswal werd aangelegd. De omtrek van het 
huis is nog te zien op de bekende "Gront-Caerte van het Dorp van 
Breuckelen"2 van Bernard de Roij, uit 1681, hoewel er sedert 1673 van dat 
pand niet meer dan een ruine over was. Daaruit blijkt dat het huis van 
Floris Reyersz Spijcker duidelijk groter is geweest dan de andere huizen 
aan de oostzijde van de Klapstraat. In die hele rij was het toen ook het huis 
met de grootste oppervlakte aan onbebouwde grond om zich heen. Uit het 
vervolg zal blijken dat dit ten tijde van Floris nog sterker gold dan ten tijde 
van De Roij. En vóórdat Floris in dat oude huis kwam te wonen waren er 
ook al gedeelten van het bijbehorende landbezit afgesplitst.1 

Dit oude huis vertegenwoordigde het laatste restant van wat eens het 
bestuurlijke centrum van Breukeien moet zijn geweest. De onthulling van 
de aard van dat huis werpt belangwekkend nieuw licht op de oudste 
geschiedenis van Breukeien als georganiseerde gemeenschap. 

We beginnen ons verhaal evenwel met de laatste vijfkwart eeuw uit de 
geschiedenis van dit huis. 

Geschiedenis van het oude huis in de tweede helft van de 16de 
en het begin van de 17de eeuw 

Floris bleef tot 1543 in dat huis aan de Vecht wonen. Op 15 april ver
kreeg Bartgen3 (elders Bertgen genoemd4) Floor Reyer Spijckersdochter 
huis en hofstede. De eed van trouw aan de verpachter van de grond, Willem 
Turck heer van Nijenrode, werd namens haar afgelegd door haar echtge
noot Gerrit de Rooy. Nog geen 3 jaar later deed het echtpaar alweer afstand 
van dit bezit. Meynert Thijmensz nam het huis op 15 januari 1546 van hen 
over.4 

Hoe lang deze Meynert of Meynart in het oude huis aan de Vecht is 
blijven wonen weet ik niet met zekerheid. Als op 5 januari 1579 Dirck 
Janss Pijl eigenaar wordt van het huis en pachter van de onderliggende 
grond, dan wordt vermeld dat hij in deze de opvolger is van Reynier Ger-
ritss de Roy (= Rooy), nazaat van Meynart Tymanss (= Thijmensz).5 Dat sluit 
niet uit dat tussen Meynart en Dirck Janszoon ook deze Reynier de Rooy nog 
in het huis heeft gewoond, maar een bewijs daarvoor heb ik niet ge
vonden.6 

Op 25 november 1583 deed Dirck Janss Pijl alweer afstand van het huis. 
Het kwam toen in handen van Aelbert Janss, van wie verder nog bekend is 
dat hij er in ieder geval op 5 november 1603, toen hij zijn testament liet 
maken, nog woonde.5 Op 10 mei 1623 ging het huis over op Jan Aelbertss 
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o-
ra ' iul 

L. Cornells Aelbertsz Haes 

H Gerrit Cornelisz 

__J Aelbert Jansz Haes 

Afb. 1. In 1616 is van het terrein bij het grote oude huis aan de Klapstraat, waarin 
toen Aelbert Jansz Haes woonde, een deel afgesplitst, waarop twee huizen werden 
gebouwd. Het noordelijkste van de twee nieuwe panden werd betrokken door Cornells 
Aelbertsz Haes, het zuidelijkste door Gerrit Cornelisz. 

Haes, vermoedelijk een zoon van Aelbert Janss. Jan Aelbertss Haes maakte 
op 10 september 1630 zijn testament en regelde op 15 maart 1637 verder 
nog dat zijn vrouw Antonia Sacharias een lijfgeld uit de waarde van het 
oude huis moest krijgen, indien het na Jans overlijden mocht worden 
verkocht.5 Vermoed mag worden dat de gezondheid van Jan Aelbertss Haes 
toen al niet meer zo goed was, want een jaar later (1638) was het inder
daad zo ver dat het huis in andere handen overging, namelijk in die van 
Aelbert Luytersz. 

Inmiddels had enkele decennia eerder echter weer een afsplitsing van 
een deel van de grond bij het huis plaatsgevonden, ditmaal niet aan de 
zuidzijde (zoals zon 120 jaar eerder was gebeurd') maar aan de noordzijde. 
Dit afgesplitste terrein was in erfpacht genomen door Cornelis Aelbertss 
Haes, mogelijk een oudere broer van de al eerder genoemde Jan Aelbertss 
Haes. Op dat terrein werden twee huizen gebouwd (zie Afbeelding 1 ). In 
het noordelijkste van deze twee ging Cornelis Aelbertss Haes zelf wonen. De 
zuidelijkste woning kwam op 8 juni 1616 in handen van Gerrit Corneliss, 
nadat Cornelis Aelbertss Haes afstand had gedaan van zijn aanspraken op 
de grond waarop dat huis stond.7 

We gaan hier even kort in op de verdere bewoningsgeschiedenis van deze twee 
bijgebouwde huizen. 

Het noordelijkste huis kwam na Cornelis Aelbertss Haes door vererving aan Jan 
Aelbertss Haes, die het op zijn beurt op 21 augustus 1636 weer overdroeg8 aan Peter 
Corneliss Schuytemaker.^ Op diezelfde datum vestigde de laatstgenoemde een "plecht" 
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(hypotheek) op dit goed van 300 gulden ten behoeve van het toen nog onmondige 
kind van Cornells Willemss Spijcker.10 Hij vestigde een scheepswerf op zijn stuk van 
het terrein, dat dus wel een behoorlijke omvang zal hebben gehad. En blijkbaar werd 
zijn bedrijfje op gang geholpen met een lening verschaft door de weesmeesters van 
Breukelen, die op deze wijze geërfd geld van een aan hun toevertrouwde pupil met 
rente belegden. Op 27 maart 1647 nam Cornells Evertss van der Horst, scheepstimmer
man, het bezit van Peter Corneliss Schuytemaker over. Het fortuin was niet met hem, 
want op 26 maart 1660 sloot hij bij de diaconie van de kerk van Breukelen een 
hypotheek af van 300 gulden en op 29 oktober 1662 kreeg hij ook nog een hypotheek 
van 528 gulden en 17 stuivers van Cornells Adriaenss Pothuysen.10 In de lijst van 
eigenaren van huizen die in het Rampjaar 1672 -1673 werden vernield1 ' heb ik Peter 
Cornelisz niet teruggevonden. Misschien waren de financiële problemen hem 
voordien al te groot geworden. 

Op 9 juli 1626 ging het zuidelijkste van de twee huizen over op Maurits Splinterss. 
Deze lijftochtte op 28 september 1638 zijn vrouw Gaasje Jacobs aan dit onroerend 
goed7 (wat wil zeggen dat zij het vruchtgebruik ervan kreeg). Op 9 mei 1639 nam Jan 
Janssen Slebus (ook wel gespeld Slebis of Sleebus) het huis van Maurits Splinterss 
over.7 Hij had er echter niet lang woonplezier van. Binnen een jaar, op 5 februari 
1640, nam Reyer Bastiaansen het pand van hem over, maar Jan Janssen Slebus hield 
er nog wel een hypotheek op van 522 gulden.7 Na het overlijden van Reyer 
Bastiaansen werd op 15 mei 1675 zijn zoon Cornells Reyerss eigenaar van wat er na 
het Rampjaar nog van het zuidelijkste van de twee bijgebouwde huizen restte.12 

Een financieel drama 

Aelbert Luytersz, die het oude huis op 17 juli 1638 in bezit kreeg, kocht 
het zonder hypotheek. Toen lijkt hij dus in goeden doen te zijn geweest. 
Maar zon 8 jaar later ging het hem financieel niet voor de wind. Op 25 juli 
1646 kwam er een "plecht" van 400 gulden op het pand te rusten ten 
gunste van de raadsheer Pallaes.10 Ruim een jaar later, op 25 oktober 1647, 
kwam er een tweede "plecht" bij, groot 1000 gulden, verschaft door 
Jonkheer Preys.10 En na opnieuw ruim een jaar, op 25 november 1648, 
volgden nog twee "plechten", beide van 600 gulden, de een op naam van 
Henrick van Beest, de ander op naam van Elisabeth van Kemp.10 

In totaal beliep de schuld die op het oude huis drukte op het eind van 
1648 dus maar liefst 2600 gulden. Voor die tijd was dat een zeer aanzien
lijk bedrag. Het betekent dat de waarde van het pand zeker op meer dan 
3000 gulden geschat geweest zal zijn. In 1620 werd het huis Het Keyser-
rijck, toch ook bepaald geen gering pand in het Breukelen van toen, ver
kocht voor 2500 gulden.13 Ook de hoedanigheid van ten minste twee van 
de geldschieters van Aelbert Luytersz, een raadsheer en een jonker, duidt 
op status. 

Aelbert zag geen kans zijn welstand te hervinden. Op 4 april 1651 werd 
gesproken van de insolvente boedel van Aelbert Luytersz. Hij was dus 
failliet gegaan. Het oude huis werd verkocht. Een van de hypotheekgevers, 
Hendrick14 van Beest werd de volgende eigenaar. De schuld aan Jonkheer 
Preys werd pas op 2 augustus 1652 afgelost.10 

De laatste bewoners van het oude huis 

Hendrick van Beest hield het zes en een half jaar in het oude huis uit. Op 
2 oktober 1657 verkocht hij het aan Adriaen Jansz Slebus. Laatstgenoemde 
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verwierf het niet voor zichzelf maar gaf op dezelfde datum de eigendoms
rechten door aan Johannes Porcelius, predikant.10 Opnieuw kreeg het huis 
dus een notabele bewoner. 

Na het overlijden van dominee Porcelius verkochten zijn erfgenamen het 
huis op 26 augustus 1671 aan Hendrik Martensz Biksteen.13 Hij woonde er 
nog tijdens het Rampjaar 1672 - 1673. Maar die oorlog betekende het begin 
van het einde van het huis. Het Franse leger liet het als ruïne achter. 
"Hendrick Martensze zijn huijs om" lezen we in de lijst van in die oorlog 
aangerichte schade,11 waarbij het bij veel in die lijst vermelde huizen ge
bruikte woordje "om" betekende dat die huizen geheel "omgehaald" (afge
broken) waren. Na het overlijden van Hendrik Martensz Biksteen nam zoon 
Marten Hendriksen Biksteen op 22 september 1674 de restanten van het 
huis officieel in bezit.8 Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft hij het niet 
in de oude vorm weer laten opbouwen. 

Karakterisering van het oude huis 

Als we terugzien op wat we in het voorafgaande artikel1 en in dit 
verhaal over het oude huis "in de Clapstraet tot in de Vecht toe" te weten 
zijn gekomen, dan kom ik tot de volgende samenvatting van opmerkelijke 
gegevens: 
- Het was een huis van grotere afmetingen dan enig ander huis aan de 

oostzijde van de Klapstraat. 
- Het had meer onbebouwde grond om zich heen dan de andere huizen aan 

de oostkant van de Klapstraat. 
- Eerder in de Middeleeuwen stond het huis nog veel vrijer, maar door een 

geleidelijk oprukkende verkaveling werden ten minste een paar keer ge
deelten van het terrein afgescheiden. 

- Het huis werd meerdere malen bewoond door mensen uit de hoogste 
stand binnen de Breukelse bevolking. 

- Het was een duur huis, getuige ook de hypotheken die er op werden 
verstrekt. 
De oude documenten verschaffen ons gelukkig nog enig nader inzicht in 

het karakter van dit bijzondere huis. Het was een van de weinige panden 
uit die tijd met een naam. In de akte uit 1514 wordt het aangeduid als een 
huis en hofstede gelegen te Breukelen, genaamd de Villa.15 

Het was dus inderdaad een huis, waarmee een eeuwenoude traditie ver
bonden was. In de oren van ons, laat-20ste eeuwers, klinkt de term "villa" 
misschien niet zo bijzonder. In de tegenwoordige tijd is de inhoud van dat 
woord erg verwaterd. Maar in de verre Middeleeuwen was een villa in onze 
streek iets heel speciaals. Een villa in volle glorie was toen minstens zo be
langrijk als later een kasteel, en domineerde een gebied toen er van kaste
len nog lang geen sprake was. Met de constatering dat er in Breukelen een 
villa heeft gestaan gaat ineens een nieuw venster open naar de oudste ge
schiedenis van onze dorpsgemeenschap. 

Het begrip villa was, naar het schijnt, in de 16de eeuw al niet meer voor 

iedereen volstrekt duidelijk, want de schrijfwijze werd soms wat verbas-
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terd. In 1525 werd geschreven over een huis en hofstede "genaamd 
Vylaen", grenzende "boven aan de hofstede van Dirck van Bylant, en 
beneden aan land van Härmen Fredericsz".16 In een ander stuk, ook uit 
1525, heette het eveneens "een huys ende hoff Stadt genaemt Vijlaen in 
Nijenrodes gerecht, boven Dirck van Bijlant ende beneden Har man 
Frederixs, streckende van de Clapstraet tot op de Vecht".6 Ten slotte komen 
we die spelling ook nog tegen in 15433 en 15464. 

Het is duidelijk dat de schriftelijke gegevens die over de villa in 
Breukelen bewaard gebleven zijn stammen uit een periode waarin het huis 
zijn echte bloeitijd al zeer ruimschoots achter de rug had. 

Oorspronkelijke karakter van een villa 

Het begrip "villa" kwam van de oude Romeinen. Bij hen was de villa een landhuis 
of buitenverblijf. Behalve de "villa urbana", het herenhuis, bevond zich op het ter
rein van het landgoed meestal ook een "villa rustica", een boerderij met alles wat 
daarbij behoort, Met de Romeinen kwam het begrip "villa" of vroonhoeve ook naar de 
lage landen aan de Noordzee.17 Vooral in Limburg, maar ook elders in Zuid-Nederland, 
ontstonden veel Romeinse villae.18 Bij naburige volkeren, die niet onder het gezag 
van de Romeinen kwamen maar wel Romeinse invloeden ondergingen, kwamen ver
gelijkbare landgoederen tot stand. Zo kenden ook de Friezen vroonhoeven, tot in het 
gebied van de huidige provincies Friesland en Groningen toe.'9 

In de 7de eeuw wisten de Friezen hun rijk een flink eind naar het zuiden uit te 
breiden. Tussen omstreeks 650 en 718 was ook de Vechtstreek in Friese handen. 

Toen in de laat-7de en vroeg-8ste eeuw de Franken vanuit het zuiden de Friezen 
weer een heel eind terugdrongen nam de Frankische koning in veroverd gebied ver
scheidene bestaande landerijen al of niet gedwongen in bezit. Ook kwamen op tevoren 
nog woeste gronden nieuwe landgoederen tot stand Dat gebeurde vooral in de Karo
lingische periode, de tijd van en rond Karel de Grote, toen een bevolkingstoename 
optrad en zich nederzettingen ontwikkelden rond een hof.'7 

De rijkste vorm van villa werd in de Karolingische tijd de "villa regia", dat was een 
koninklijk domein of meierij, waar de vorst dikwijls tijdelijk verbleef, Maar ook 
lagere machthebbers woonden in villae. Een groot domein kon uit verscheidene villae 
bestaan, welke ook ver uit elkaar konden liggen. Na de tijd der Karoiingen kwamen in 
onze streken geen villae oude-stijl meer tot stand.20 In de 16de eeuw begon in Italië, 
vooral bij Rome, de geschiedenis van de moderne villa: een luxueus huis met tuinen 
die versierd waren met terrassen, waterwerken en beelden. 

In Middeleeuwse oorkonden uit het Sticht Utrecht duidt het woord "villa" 
vaak een combinatie van een groot huis en een landgoed of buurtschap aan, 
met daarbij behorende gronden.21 Die grondbezittingen konden bestaan uit 
bebouwde akkers, velden, weiden en bossen, alsmede nog niet in cultuur 
gebracht land. Het geheel lag op het platteland en was in oorsprong meestal 
een vrij bezit. Het hoofdgebouw werd in de regel bewoond door de eigenaar 
met zijn gezin en zijn onderhorige huis- of hoflieden.22 Aan de villa konden 
boerderijen verbonden zijn waarop horige boeren woonden. Zij waren 
gehoorzaamheid aan de heer van de villa verschuldigd en verplicht tot wat 
leveringen in natura van eieren, boter, graan en dergelijke, en het leveren 
van bepaalde diensten, waaronder de heervaart (wat inhield dat de 
mannen de heer in de krijg als ruiter moesten dienen). Aan de andere kant 
verplichtte de heer zich tot bescherming van zijn vazallen en tot de zorg 
voor hun uitrusting en levensonderhoud. 
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Afb. 2. In Drenthe en Overijssel leidde het hofstelsel tot het ontstaan van de zoge
naamde havezaten. Op de foto ziet u een van de acht in Drenthe bewaard gebleven 
havezaten. Havixhorst nabij De Wijk. Deze kwam vermoedelijk in de Karolingische tijd 
tot ontwikkeling als een versterkte boerderij, van waaruit het beheer werd gevoerd 
over een aantal kleinere pachtboerderijen. Als gebruikelijk werd de hofboerderij in 
de loop der eeuwen verschillende keren verbouwd of vernieuwd. Het bouwwerk dat er 
nu staat dateert uit 1753 (Foto Arie A. Manten, 15 september 1990.) 

In de loop der latere Middeleeuwen raakte door de invoering van staan
de of huurlegers de heervaart in verval. De heervaartverplichting van de 
horigen werd vaak omgezet in andere prestaties in geld of natura. De heer 
kon sindsdien ook zijn aanspraken op de grond en de daaraan verbonden 
rechten vervreemden. Door dat alles boette een villa nogal eens in beteke
nis in. Uiteindelijk bleef er soms niet meer van over dan een ruim bemeten 
landgoed of herenhuis ten plattelande.22 Dat laatste was in Breukelen 
gebeurd. 

Ontstaan van de villa bij Breukelen 

Het is niet waarschijnlijk dat de villa van Breukelen uit de Romeinse tijd 
stamde. Er is ons een beschrijving overgeleverd van een boottocht die 
Plinius de Jongere in de 2de eeuw van onze jaartelling over de Vecht 
maakte. Daarin sprak deze zijn verwondering uit over de beperkte en 
primitieve bewoning die hij langs de Vechtoevers waarnam. Hij maakte 
melding van door die mensen zelf opgeworpen heuvels waarop ze woonden, 
maar repte met geen woord over de aanwezigheid van een villa. Het komt 
me aannemelijk voor dat hij, als Romein, dat zeker wel gedaan zou hebben 
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als hij daar een dergelijk hem niet onbekend type landgoed had gezien. 
In de laat-7de en vroeg-8ste eeuw was een uitgestrekt deel van de 

Vechtstreek in handen van de onder Frankische invloed staande Friese 
edelman Wursing. Binnen zijn domein woonde een man van gezag, Attinga 
geheten, die mogelijk een onderleenman van Wursing was. Naar hem werd 
de omgeving waar hij huisde Attingahem genoemd. Het kan haast niet 
anders of dat oude Attingahem was wat later Breukelen heette.23-24 

De positie van Wursing en van mensen als Attinga, die direkt onder hem 
stonden, hield vrijwel zeker verband met de wijze waarop de Friezen het 
bestuur over de Vechtstreek hadden ingericht. Attinga zal macht hebben 
uitgeoefend over heel het ter plaatse bewoonbare gebied. Zijn woning zal 
naar de gewoonte van die tijd ongetwijfeld in overeenstemming zijn ge
weest met zijn status. Attingahem betekent het huis of de plaats waar At
tinga woont. Daarbij valt zeer wel te denken aan een villa met toebehoren. 

Toen Bonifatius omstreeks 720 naar de Vechtstreek ging om er het 
christelijk geloof te prediken zat Attinga er al. Mijn voorlopige conclusie is 
dus dat de villa van Breukelen in de Friese tijd, mogelijk in de laat-7de 
eeuw, werd gesticht. 

Het historische gegeven waarover we nu beschikken, namelijk dat Breu
kelen ooit een villa- of hofrechtelijk stelsel heeft gekend, maakt veel kennis 
die ons via oude documenten over het Middeleeuwse Breukelen over
geleverd is, een stuk begrijpelijker. Op een aantal punten zal in het vervolg 
van dit artikel nader worden ingegaan. 

Vülae in de wijdere omgeving 

Breukelen was niet het enige dorp in de Vechtstreek waar een villa werd gebouwd. 
Bovenstrooms aan de Vecht lag de villa Vechten, die van Romeinse herkomst was. In 
de Middeleeuwen lag er ook een villa aan de monding van de Vecht, te Muiden. In de 
10de eeuw bezat deze villa een tol. welke in 953 door Otto I aan de kerk van Utrecht 
werd geschonken. 

Niet ver van Breukelen, maar buiten de Vechtstreek, kwam tijdens de Middel
eeuwen een villa voor in Ter Sype, de oorsprong van het dorp Nieuw-Loosdrecht. Dit 
dorp groeide vanuit het Gooi westwaarts het veengebied in25 De oudste ons bekende 
vermelding van die villa dateert uit 1300. In dat jaar schonk Mauricius, kanunnik ten 
Dom te Utrecht, goederen in "de villa Ter Sipe" aan het Kapittel van de Dom.26 Dat zou 
er op kunnen wijzen dat het landbezit van die villa toen al aan afbrokkeling 
onderhevig was. Eveneens uit 1300 dateert ook nog een andere vermelding van "het 
hofTersipe".27 

Meer naar het oosten kende Leusden een oude villa. Langs de Heuvelrug ontston
den verder, door de aanwezigheid van een hof, onder andere Rhenen, Amerongen, 
Doorn en Zeist In het Kromme-Rijngebied zijn Cothen, Werkhoven, Odijk en Bunnik 
voorbeelden van dorpen die ontstonden bij een hof.'7 

Relatie tussen de villa en het Ronde Dorp van Breukelen 

Het Ronde Dorp, of in ieder geval een belangrijke aanzet daartoe, zal ver
moedelijk al hebben bestaan voordat het landgoed met de villa tot stand 
kwam. De vestigingsplaats bij het splitsingspunt van de Vecht en de Aa 
(thans Danne) was strategisch erg belangrijk. Als ten tijde van de stichting 
van de villa de ruimte ter hoogte van Breukelen nog volledig vrij in te 
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vullen was geweest, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat die villa 
dicht bij dat splitsingspunt was gebouwd in plaats van gewoon aan de 
rivieroever, een eind verderop. De stichter van de villa had echter kenne
lijk rekening te houden met een al aanwezige nederzetting. 

De naam "Ronde Dorp" verschaft een aanwijzing in dezelfde richting. Als 
de nederzetting pas bij de villa tot ontwikkeling was gekomen, zoals elders 
wel gebeurde, dan had die niet de gedaante van een rond dorp aange
nomen. 

De villa van Breukelen stond op een betrekkelijk smalle strook grond 
tussen de Vecht en de Klapstraat. Dat het huis aan de rivier werd gebouwd 
is begrijpelijk omdat het verkeer in die tijd vooral via de waterwegen ging 
(maar waarom lag het aan de Vecht en niet aan de Aa? Daar studeer ik nog 
op). Als er een vrije keus van vestigingsplaats was geweest zou vermoe
delijk meer eigen ruimte aan de landzijde aangehouden zijn. Maar de füap
straat, in het verlengde van de zuid-noord-as van het Ronde Dorp, lag er 
blijkbaar al toen tot de bouw van deze villa werd besloten. 

Kortom, het heeft er veel van weg dat het Ronde Dorp er eerder was dan 
de villa. Dat betekent dat de inwoners van het Dorp aanvankelijk vrije 
mensen waren.28 Toch blijkt in later tijd nagenoeg het hele Ronde Dorp 
onder het leenstelsel te vallen. Dus moet er een omzetting van de oude 
vrijheid in een vorm van horigheid hebben plaatsgevonden. Dat kan met 
enige medewerking van de mensen zelf zijn gebeurd (het kopen van 
bescherming in ruil voor het afstaan van hun aanspraken op de grond),29 

maar om dat over de hele linie gerealiseerd te krijgen zal toch ook druk 
van bovenaf moeten zijn uitgeoefend. Het Friese gezag in de tweede helft 
van de 7de eeuw lijkt als enige machtsfactor tussen de Romeinse tijd en de 
komst der Franken daarvoor in aanmerking te komen. 

Hoe oud is Breukelen? 

De stichting van de villa hield een regeling van het lokale bestuur in. 
Door de invoering van het leenstelsel kreeg de heer van de villa een stevige 
greep op de plaatselijke bevolking. Het grondbezit werd aan de heer ge
trokken, die het vervolgens als belening (beneficium) aan de gebruiker 
teruggaf. Het beneficium werd in beginsel verleend voor het leven, maar 
het moest door de opvolger van de heer opnieuw worden verleend waar
door de horigheidsbetrekking werd bestendigd. 

Een en ander betekent dat het begin van een geordende Breukelse 
samenleving vroeger lag dan rond 720, zoals ik eerder aannam,23 en nu in 
de tweede helft van de 7de eeuw mag worden gezocht. En vóór die tijd, 
misschien zelfs lang vóór die tijd, woonden er al mensen op de woerd of 
terp. In hoeverre ook zij reeds een gestructureerde gemeenschap vormden 
is niet bekend. 
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Het buitendijkse gebied van Breukelen 

Ten tijde dat zich nabij het splitsingspunt van Vecht en Aa een agra
rische bevolking vestigde was er nog volstrekt geen sprake van een rivier
dijk; er waren alleen de langs natuurlijke weg tot stand gekomen oever-
wallen. Het veenland op enige afstand van de rivieren was geheel ontoe
gankelijk. Dit gold ook nog toen daar later een villa werd gesticht en er een 
anders ingerichte plaatselijke samenleving groeide. Dat maakte dat alleen 
daar mensen konden wonen of landbouw kon worden bedreven waar de 
hoogteligging en de kwaliteit van het land dat mogelijk maakten. Deze 
beperkingen hebben dus mede de grenzen van het landgoed rond de villa 
bepaald. 

Toen vervolgens de Vechtdijk werd aangelegd liep die met een grote 
boog om het dorp heen. Die bocht was aanmerkelijk ruimer dan men zou 
verwachten alleen op grond van de ligging van het Ronde Dorp. Er moet 
meer aanleiding zijn geweest waarom men een ruim bemeten gebied niet 
met een dijk wilde doorsnijden. Het bijeen willen houden van een villa bij 
Breukelen en haar belangrijkste leengronden biedt een verklaring daar
voor, in ieder geval voor de buitendijks gebleven gronden ten noorden van 
het dorp, maar waarschijnlijk wel voor het totaal. 

Het is duidelijk dat in een agrarische samenleving, zoals die bestond ten tijde van 
het ontstaan en de bloei van de villa, een dergelijk patriciërshuis met z'n notabele 
bewoners slechts kon worden onderhouden door een zeer ruim bemeten agrarische 
verzorging - zoals later in de tijd, en met een ander toeleveringssysteem ook bij de 
kastelen veel meer landbouwgrond hoorde dan bij een op zichzelf staand boeren
bedrijf 30 

De omvang van het gebied tussen de Vecht en de om het dorp heen buigende 
Vechtdijk lag in de orde van grootte van zon honderd hectare. Niet alles in en nabij 
het Ronde Dorp zal onder het leenstelsel van de villa zijn gebracht.31 De delen waar
voor dit wel gegolden zal hebben hadden een gezamenlijke oppervlakte die eniger
mate vergelijkbaar was met wat later bij de kasteelboerderijen van Gunterstein of 
Oudaen in gebruik was (namelijk zon 44 - 62 morgen, ofwel 38 - 53 hectare),30 zeker 
als we bedenken dat er in het gebied van villa plus dorp meer gezinnen van moesten 
bestaan (die van de heer en die van alle horigen) dan in een kasteel met kasteel
boerderij . 

Van Attingahem tot Breukelen 

De constatering dat er bij Breukelen een villa lag helpt ook om begrijpe
lijk te maken hoe tijdens de Middeleeuwen de verandering in de naams
aanduiding, van Attingahem naar Breukelen, in z'n werk kan zijn gegaan. 

In de 8ste eeuw, en in de paar eeuwen daarna, was de villa het bestuur
lijke centrum van het gebied. In economische zin lag het accent hier vooral 
op de landbouw op de rivieroevers. In zon situatie is het voorstelbaar dat 
de invloedrijke villa meer dan het daaraan horig geraakte Ronde Dorp toen 
als het meest karakterbepalende element in onze omgeving werd gezien. 

Bovendien komen de vermeldingen van Attingahem uit de kerkelijke 
hoek, te beginnen met notities over het leven van Bonifatius. Attinga was 
de beschermer van deze geloofsprediker toen hij in de Vechtstreek werkte, 
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en later van de door hem gestichte kerk.24 Het wekt dan niet zoveel 
verwondering dat geestelijken verwezen naar Attingahem en de kerk van 
Attingahem en niet naar het Ronde Dorp. 

Toen in de 11 de eeuw de ontginningen in de veenwildernissen ten 
westen van de Vecht en Aa in versnelde ontwikkeling kwamen werd een 
bestuurlijke hervorming noodzakelijk (waarover dadelijk meer). Het gevolg 
van dit alles zal zijn geweest dat de economische centrumfunktie van het 
Ronde Dorp toenam en deze nederzetting geleidelijk de villa, met bijbe-
horen, in betekenis ging overvleugelen. Daarmee ging gepaard dat in 
plaatsaanduidingen de naam van het dorp die van het landgoed begon te 
verdringen. 

Invloed van het systeem van afzonderlijke gerechtsheer lijkheden 
op het hofrechtelijke stelsel 

Vermoedelijk begon reeds in de 10de eeuw de villa in betekenis in te 
boeten. Na het jaar 953 kwam de ontginning van de veengebieden ten wes
ten van de Vecht en de Aa op gang. De hofrechtelijke verhoudingen raakten 
toen geleidelijk verouderd. Doordat bij herhaling voor nieuw te ontginnen 
gebieden een bestuurlijke regeling getroffen moest worden werd een ander 
bestuursstelsel nodig. Dat leidde tot de vorming van de gerechtsheerlijk-
heden of gerechten (in termen van nu een soort mini-gemeenten). 

Zo ontstonden langs de Vecht het gerecht van het Ronde Dorp van Breukelen, ten 
noorden, westen en zuiden daarvan het Bisschopsgerecht, en - hoofdzakelijk op de 
oostoever - het Proostdijgerecht van St. Pieter. Langs de Aa verden de gerechten Ter 
Aa en Ruwiel gevormd. In de ontginningsgebieden kwamen al naar behoefte ook 
gerechten tot stand, zoals Otterspoorbroek, Bij de Aa (later Oud Aa geheten), Kortrijk, 
Vijfhoeven, Gieltjesdorp, Portengen, Breukelerwaard, en - ten oosten van het 
Proostdijgerecht- Breukeleveen. 

In de hofrechtelijke situatie behoorde de grond aan het hof, de villa. In 
de gerechten in de ontginningsgebieden waren de kolonisten van het begin 
af aan elk zelf de eigenaar van de grond van hun hoeve, al moesten ze wel 
jaarlijks een bescheiden belasting daarover betalen, de tijns. Hoewel de 
regelingen die voor het nieuwe land - de ontginningen - getroffen werden 
een matigende invloed hadden op de horigheidsbanden op het oude land, 
werden de gevestigde eigendomsverhoudingen er niet door aangetast. 
Vooral de vele grondlenen of -pachten die werden geregistreerd in de 
leenregisters van Nijenrode (zie ook het begin van dit artikel) getuigen 
ervan dat elementen uit de oude hofrechtelijke verhouding tussen villa en 
grondgebruikers nog tot na het Rampjaar 1672 - 1673 doorwerkten.32 

De gerechten droegen ieder voor zich zorg voor een aantal zaken, zoals de regis
tratie van eigendomsrechten en de uitoefening van de lagere rechtspraak. Ook dat 
leverde inkomsten op. In de gerechten op het nieuwe land zien we dat in de regel de 
aanspraken op de inkomsten uit het land en op de inkomsten van het gerecht toe
vallen aan dezelfde rechtspersoon, de gerechtsheer Maar voor het Ronde Dorp gold 
dat niet; daar kwamen gedurende lange tijd de revenuen uit de grond aan een ander 
toe dan aan degene die aanspraak kon maken op het geld dat werd opgeleverd door het 
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gerecht. Dat duidt er op dat de twee aanspraken hier in verschillende tijden afzon
derlijk van elkaar tot stand zijn gekomen. De rechten op de grond varen er al lang 
geïnstitutionaliseerd vóórdat, mogelijk in de 11de eeuw, het gerecht van het Ronde 
Dorp33 werd ingesteld. Dat hield in dat voor het laatste - de gerechtszaken en 
-inkomsten - een andere begunstigde kon worden aangewezen als dat om strategische 
redenen beter paste.34 

Het Ronde Dorp van Breukelen als achterleen van de bisschop 
van Utrecht 

Een opmerkelijk Middeleeuws feit is ook dat de bisschop van Utrecht, 
nadat deze het gebied van en rond Breukelen in bezit had gekregen, enkele 
van de daar op het oude land gevormde gerechten niet rechtstreeks aan de 
diverse gerechtsheren in leen uitgaf, maar dat er sprake was van 
achterlenen. Er zat voor een deel nog een leenman tussen. In later tijden, 
waaruit wat meer oude documenten bewaard gebleven zijn, komen we zo 
achtereenvolgens de heer van Dolre (13de eeuw) en het huis van Vianen 
(14de eeuw) als leenheer tegen.35 Zij waren het die vervolgens bepaalde 
oude gerechten, waaronder die van het Ronde Dorp, in onderleen 
uitgaven.34 

Ik ben geneigd hier terug te denken aan de situatie die rond het jaar 700 
bestond. Wursing bezat een fors deel van de toen voor de mens bruikbare 
gronden in de Vechtstreek. Onder hem voerde zijn onderleenman Attinga, 
naar we thans mogen aannemen vanuit de villa te Breukelen, het beheer 
over een deel van dat domein. Toen was er dus al sprake van twee 
bestuurslagen onder die van de landsheer. 

Rechten en tradities kenden in de Middeleeuwen een taai en langdurig 
bestaan. Het zou niet zo verwonderlijk zijn als achtereenvolgens de gouw-
graaf van Niftarlake en de bisschop van Utrecht bij hun optreden in ons 
gebied niet radicaal afbreuk hebben gedaan aan de bestuurlijke situatie die 
zij er aantroffen, en dat dus de twee bestuurslagen onder hen (via 
vererving of verkoop?) nog herleidbaar zijn tot de situatie die hier al voor 
de kerstening bestond. Het blijft een veronderstelling. Een sluitend bewijs 
is hiervoor uit de schaarse oude documenten niet te leveren.36 Maar in de 
beoefening van de geschiedkunde moet men soms op die interpreterende 
manier te werk durven gaan om later te kunnen concluderen dat de stukjes 
van de puzzle inderdaad passen. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1990. De oostzijde van de Klapstraat (Herenstraat) omstreeks 1540 en 
in 1474. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 121 - 136. 

2 Deze Gront-Caerte is gereproduceerd in dit tijdschrift in jaargang 2, nr. 1, blz 6 en 
jaargang 4, nr. 1, blz. 64, alsmede onder meer in M. Donkersloot-de Vrij, 1985. De 
Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap. Uitgeverij 
Heureka, Weesp, blz. 76 - 77. 

3 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregisters van kasteel Nijenrode, deel V 
(1503 -1523), fol. XX. Broeckelen (Rijksarchief te Utrecht). 

4 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregisters van kasteel Nijenrode, deel 
VII (1538 - 1556), fol. I, Brueckelen (Rijksarchief te Utrecht). Namen werden vaak 
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genoteerd door schrijvers die louter afgingen op wat zij hoorden vanneer mensen 
mondeling hun naam opgaven en op de wijze waarop zij hadden geleerd klanken te 
spellen. Zo kwam Bertgen naast Bartgen voor en Meynert naast Meynart. 

5 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 18 (Rijksarchief te Utrecht). 

6 Afgaande op de naam lijkt Reynier Gerritss de Rooy een zoon te zijn geweest van 
Bartgen Floris Reyersz Spijckersdochter en Gerrit de Rooy. Omdat de oude stukken 
ook een verwantschap tussen deze Reynier en Meynart Thijmensz vermelden, is 
het niet onwaarschijnlijk dat er tevens een familierelatie heeft bestaan tussen de 
Floris Reyersz die het huis van 1525 tot 1543 bewoonde en Thijmen (Tyman) van 
Loenen die er zat van 1514 tot 1525 Denkbaar is dat Floris Reyersz Spijcker trouwde 
met een dochter van Thijmen van Loenen, die nog een jongere broer Meynart 
Thijmensz had. Het huis zou dan tussen 1514 en 1579 binnen één familie zijn 
gebleven. 

7 Rechterlijke Archieven, inv nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 1: "Een hoffstede noortwaerts van d' voorschre
ven hoffstede van Luyt Aertss, daer beneden noortwaerts d' hoffstede van desen 
gesplit gelegen is". En na de mededeling dat deze op 8 juni 1616 aan Gerrit Corneliss 
kwam, de opmerking dat dit gebeurde na opdracht door Cornells Aelbertss Haes, die 
de noordelijke helft van het gesplitste aan zich behoudt. 

8 Hier zorgen de oude documenten voor enige verwarring. In het Repertorium op de 
leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 65 wordt onder het hoofd 
"Splittinge van de 3 hofsteden" geschreven "Een hoffstede daer een huys op 
staende is in de Clapstraet tot de Vecht toe, daer noortwaerts Gerret Corneliss ende 
suytwaerts Aelbert Luyterss mit een huys ende erve soe 't selve off bepaelt, ende 
van desen gesplit is". Daaruit zou volgen dat het hier om de zuidelijkste in plaats 
van de noordelijkste van de twee bijgebouwde huizen zou gaan. Dit is strijdig met 
wat blijkt uit de tekst aangehaald in noot 7; vooralsnog ga ik er van uit dat wat in 
folio 1 werd gesteld juist was 

9 Het is niet waarschijnlijk dat Peter Corneliss Schuytemaker een zoon was van 
Cornelis Aelbertss Haes. Immers dan zou het bezit van laatstgenoemde wel recht
streeks aan die zoon zijn toegevallen en niet eerst door broer Jan Aelbertss Haes 
zijn geërfd. 

10 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 65. 

11 Memorie vande Huijsen de wekken door de moetwil vande francen onder desen 
voorsegde gerechte zijn afgebrocken ende oock verbrant. Archief Gemeente Breu-
kelen-Nijenrode, inv. nr. 31 (Gemeentehuis te Breukelen). 

12 "Reijer Bastiaensze zijn huijs omveer" lezen we in de lijst van Breukelse huizen die 
in het Rampjaar 1672 - 1673 werden vernield (Archief Gemeente Breukelen-Nijen-
rode, inv. nr. 31, Gemeentehuis te Breukelen). 

13 A.A. Manten, 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 28 - 37, in het bijzonder blz. 31. 

14 De eerder gebruikte naam Henrick werd nu dus gespeld als Hendrick; opnieuw een 
bewijs dat men in die tijd niet erg consequent was in de spelling. 

15 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregisters van kasteel Nijenrode deel V 
(1503 -1523), fol. VI, Broeckel (Rijksarchief te Utrecht). 

16 Rechterlijke Archieven, inv. nr 2041. Leenregisters van kasteel Nijenrode deel 
VI ( 1523 -1538), fol. II, Broeckel (Rijksarchief te Utrecht). 

17 B van Holst, 1990 De mens in het landschap. In: H. Brand en J. Brand (Red), Het 
Utrechts Landschap. Stichting Het Utrechts Landschap, blz. 51 - 139, in het bijzon
der blz. 55,58. 

18 W. Jappe Albers en H.P.H. Jansen, 1964. Welvaart in Wording. Martinus Nijhoff 's 
Gravenhage, blz. 11,12,19, 43,81. 

19 H.P.H. Jansen, 1983. Geschiedenis van de Middeleeuwen. Aula-boeken, 620. Uitge
verij Het Spectrum, Utrecht, 4de druk, blz. 23 - 24,115. 

20 In Frankrijk ging het begrip villa geleidelijk, via een nederzetting ontstaan bij 
een villa, over naar een nederzetting als zodanig. Zowel de woorden "ville" (= stad) 
als "village" (= dorp) gaan etymologisch terug op "villa". Een nieuwe nederzetting 
in een ontginningsgebied heette daar soms ook een "ville-neuve". 

21 DP. Blok, 1974. De Franken in Nederland. Bussum, blz. 87 - 88. 
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22 J.J. de Geer, 1860. Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheden der Provincie Utrecht. 
Naam uitgever niet vermeld, Utrecht. Deel 1, 397 blz., in het bijzonder blz. 7-8. 

23 C. Dekker, 1983 Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Stichtse Historische 
Keeks, 9. Walburg Pers, Zutphen, blz. 295 - 296. 

24 A.A. Manten, 1986. Hoe oud is Breukelen? Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 1, nr. 2, blz. 41 - 72, in het bijzonder blz. 48, 49, 64 - 65-

25 R. Loenen, 1990. Ter Sype in Loosdrecht: een misverstand? Tussen Vecht en Eem, 
jaargang 8, nr. 1, blz 3 - 11 

26 P.J.A. van Mensch, 1974. Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis van 
Loosdrecht. Historische Kringeltjes (Historische Kring Loosdrecht), nr. 1, blz. 1 - 3 

27 Archief van het Kapittel Ten Dom, inv. nr. 2989 (Rijksarchief te Utrecht). 
28 Gedurende de hele Middeleeuwen hebben er "gewone vrijen" zowel als afhanke

lijke onvrijen bestaan (Jansen, 1983, blz. 107). 
29 Ik denk hier aan een analogie met wat later gebeurde met de kastelen rond Breuke

len. In 1311 droeg Gijsbrecht I van Nijenrode zijn tevoren vrije goed op aan de 
graaf van Holland om het als leen weer terug te krijgen, onder wederzijdse belofte 
van bescherming en hulp. Splinter van Loenresloot deed als heer van Gunterstein 
hetzelfde. 

30 A,A. Manten, 1989. Oude kasteelboerderijen in Breukelen. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 52 - 62. 

31 De wegen en stegen vielen buiten het leenstelsel. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld 
aanwijzingen dat dicht bij het splitsingspunt van de rivier, ten zuidoosten en 
oosten van de woerd met het Ronde Dorp, bepaalde stukken grond pas later in 
gebruik werden genomen. 

32 Dat het in verhouding tot de andere gerechten bescheiden gebied van het Ronde 
Dorp met directe omgeving (later het gebied van Breukelen buitendijks) tot een 
afzonderlijk gerecht werd, als een enclave binnen het Bisschopsgerecht, is ook 
een aanwijzing dat het tevoren reeds als een samenhangend, van de omgeving 
onderscheiden, bestuursgebied werd gezien. Er zijn indicaties dat, nadat de bis
schop van Utrecht het gerecht van het Ronde Dorp had ingesteld, de villicus (= 
heer van de villa) in de praktijk het bestuur over dat gerecht in handen kreeg. In 
de loop der daarop volgende eeuwen verzwakte echter diens positie. Door verer
vingen en verkopen brokkelde het oude bezit af. Opeenvolgende heren van 
Nijenrode wisten daar in de 13de tot 15de eeuw taktisch op in te spelen. 

33 Het gerecht van het Ronde Dorp bleef bestaan tot 1533 In dat jaar werd het samen
gevoegd met de gerechten Oud Aa en Otterspoorbroek tot het Breukelen-Nijenrode 
gerecht. 

34 In 1298 beleende Bernd van Dolre Gijsbert van den Poel met een groot aantal 
hofsteden in het dorp Breukelen. In 1372, 1392 en 1420 werd door de heer van 
Vianen Jutte, de echtgenote van Herman van den Rijn, met deze hofsteden beleend. 
In diezelfde tijd, 1397, gaf Hendrik van Vianen echter het gerecht van Breukelen-
buitendijks (= het Ronde Dorp) in leen aan Otto van Nijenrode. 

35 J.J. de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht van Nijenrode. Uit 
oorspronkelijke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te 
Utrecht, deel 4, eerste stuk, blz. 3 - 124. 

36 Op een kleinere schaal werd ook een dergelijk conserverend beleid gevoerd. Daar
voor zijn wel bewijzen aan te voeren. In het gebied dat het Bisschopsgerecht ging 
vormen (waaronder een deel van het landschap de Breukelerwaard) lagen perce
len die onder het oude leenstelsel vielen. De bisschop van Utrecht heeft de rechten 
van de heer van die gronden door de eeuwen heen duidelijk ongemoeid gelaten. 
Voorbeelden zijn te vinden in A.A. Manten, 1988. Breukelerwaard: als Middeleeuws 
landschap groter dan de bestuurlijke eenheid. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 3, nr. 2, blz. 60 - 64, in het bijzonder blz. 61, 62. Ook het land 
van de hofstede Sprockelenborch, gelegen in het Bisschopsgerecht ten noorden 
van het gerecht van het Ronde Dorp, bleef onder het leenstelsel vallen; zie A.A. 
Manten, 1989. In 't Noorteynde van Breuckelen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 45 - 51, in het bijzonder blz. 45. 
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Het klooster Bethlehem te Breukelen 

H.J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In 1988 kwam zuster H. Odijk van de congregatie der Franciscanessen 
van Aerdenhout in Breukelen gegevens zoeken over een buitenplaats aan 
de Vecht, waar tussen 1877 en 1884 Duitse Franciscanessen hadden ge
woond. Haar was opgedragen de geschiedenis van de orde in Nederland te 
boek te stellen. In het archief van het Generale Moederhuis te Salzkotten 
had ze hierover allerlei brieven gevonden. Zij wist dat de buitenplaats 
"Rhijn en Vecht" heette en daarom was ze een kijkje gaan nemen bij de 
boerderij van die naam. Daar had men haar nog enkele resten kunnen 
tonen van de fundamenten van de voormalige buitenplaats en een be
tegelde waterput van een bijgebouw. Op het gemeentehuis, waar ze verder 
wilde zoeken, waren juist enkele leden van de Historische Kring aanwezig 
om archiefstukken voor de kringavond klaar te leggen. Die hadden natuur
lijk grote belangstelling voor het verhaal van mevrouw Odijk en wilden 
haar graag helpen bij haar naspeuringen. De heer H. van Walderveen, de 
beheerder van het foto- en prentenarchief van de Kring, zocht in Lutgers1 

een tweetal prenten op van de buitenplaats. De heer H. Polderman vond in 
het bevolkingsregister van die jaren de namen van drieëntwintig Duitse en 
elf Nederlandse liefdezusters2. De schrijver van dit artikel zou de kadas
trale gegevens van de buitenplaats opzoeken, evenals die van twee panden 
op de Kerkbrink, waarvan in het Duitse klooster een veilingbrief3 van 
notaris Schalij uit 1882 bewaard was. In december 1988 konden we allerlei 
gegevens naar zuster Odijk sturen, die ons de door haar verzamelde feiten 
en brieven over het klooster Bethlehem te Breukelen gaf. 

De buitenplaats "Rhijn en Vecht" 

Als u over de Straatweg in de richting Maarssen gaat, ziet u voorbij 
Nijenrode aan uw linkerhand een inrit met een eenvoudig ijzeren hek. 
Daarachter staat een hoge theekoepel met omloop4, die op het moment 
gerestaureerd wordt. De inrit voert naar de woning die op de hoek van de 
Haarrijn en de Vecht ligt, de twee rivieren waaraan de vroegere buiten
plaats zijn naam heeft ontleend. In dit huis hebben twee generaties van de 
rietdekkersfamilie Letter5 gewoond. Sinds 1972 is het eigendom van 
mevrouw A. Heinhuis, die als kind in het poortgebouw van Nijenrode 
woonde, waar haar vader tuinbaas was. Tussen dit huis en de Straatweg 
staat de boerderij van J.H. Rijkse, waarvan de muurankers het bouwjaar 
1891 vermelden. Boven de deuren van de erachter staande schuur is een 
steen gemetseld met het jaartal 18926. Op de hekpalen van de boerderij 
staan de namen "Rhijn" en "Vecht"; het &-teken op de middenstijl is ver
wijderd toen de inrit verbreed werd om de melktankauto door te kunnen 
laten. 
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De boerderij was in opdracht van de familie Willink van Collen gebouwd 
voor hun pachter Jan Bulk, die tot 1891 in een boerderijtje aan de overkant 
van de Straatweg woonde7. Later kwam Cornells Post op "Rhijn en Vecht" 
wonen, maar in 1933 ruilde deze van boerderij met Jan Rijkse van "Water
voor" aan het Zandpad, eveneens een pachter van Gunterstein. Beiden 
trokken met hun have over de Vechtbrug, maar bleven ingezetenen van 
Breukelen-St. Pieters, want juist bij de theekoepel ging de grens van deze 
toenmalige gemeente de Vecht over8. De destijds vijfjarige zoon Jan 
Hendrik Rijkse heeft het bedrijf voortgezet en is nu eigenaar van de boer
derij. Op dit terrein hebben tot 1890 de gebouwen van de buitenplaats 
"Rhijn en Vecht" gestaan, waarin van 1877 tot 1884 het klooster Bethlehem 
was gevestigd. 

Op de kaart van Nicolaas Visscher uit ongeveer 1677 komt de naam 
"Rynevecht" al voor9, maar de plaats ervan is daar toch niet duidelijk te 
bepalen. Dat gaat al beter op de kaart van Ketelaar uit 1769 (zie Afbeelding 
1 ), waarop de naam niet voorkomt, maar wel een huis is getekend op de 
plaats waar de Haarrijn in de Vecht uitmondt (onder kasteel Oudaen, links 
van het woord Vecht). Nog duidelijker is het kadastrale Minuutplan Breu-
kelen St. Pieters, Sectie Al uit 1832 (zie Afbeelding 2). De nummers 31 t/m 
36 vormen de buitenplaats "Rhijn en Vecht" met een oppervlakte van 75 
roeden 21 el. Op de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van 
eigenaren staat, dat het eigendom is van de weduwe J. Rupe uit Amster
dam. De nummers 31 en 35 zijn het park, 32 is de moestuin, 33 de tuin
manswoning, 34 de oude theekoepel en 36 het huis "Rhijn en Vecht". Bij 
graafwerk tussen de hooiberg en de gras-silo die nu op deze plek staan, zijn 
in 1989 nog muurresten van het huis en een bijbehorende put gevonden. 
In het geiteweitje bevinden zich nog fundamenten en een waterput van de 
tuinmanswoning. 

Iets zuidelijker op nummer 50 ligt "Slangevecht", vaar 's zomers de uit Amsterdam 
afkomstige weduwe Abraham Everaerd de Vit woonde. Haar buitenplaats bestond uit 
boomgaarden (37, 39, 40), tuinen (38, 42, 49), bouwland (41), weiland (21, 23, 46), bos 
(25, 45, 48), weg (22, 43) en water (26, 52). Op nummer 56 vindt u "Vrede en Rust" met 
een koetsierswoning (53), stal (54), dienstwoning (57) en landerijen (63 t/m 72). Dit 
buiten was in 1832 eigendom van de weduwe Jan Lepeltak. De boerderij (77, 78) was in 
het bezit van Gerrit Duuring uit Rotterdam, die op Vredenoord woonde. De weduwe Jan 
Ortt van Nijenrode was eigenaresse van de Haarrijn (20), weiland (27), sloot (28) en 
bermen (29, 30). 

De prenten van Lutgers geven een aardig beeld van "Rhijn en Vecht" in 
1836. Op Afbeelding 3, "Gezigt over de Vecht naar de zijde van Oudaan", 
ziet u, dat de vierkante theekoepel ongeveer in het midden van het dicht
begroeide terrein lag en niet op de noordpunt zoals nu. Aan de overzijde op 
een hoek van het Zandpad stond een rolpaal voor de jaaglijn van de trek
schuit. Afbeelding 4 toont het blokvormige huis dat, anders dan bijvoor
beeld "Boom en Bosch", een souterrain en een tamelijk hoge stoep bezat. De 
paden van de siertuin voerden naar de brug met het hek. Deze vertoonden 
een grote overeenkomst met de huidige toegang naar de boerderij: de 
plaats is dezelfde, maar de gemetselde brug is vervangen door een dam en 
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de sloot is enkele jaren geleden gedempt; het hek is echter hetzelfde 
gebleven. Even verder lag in de Straatweg de houten brug over de Haarrijn, 
die in 1943 is vervangen door een duiker10. Lutgers voegde de volgende 
tekst bij zijn prent: "Deze Lustplaats, met een goed uitzigt op den Straatweg, 
behoorde vroeger aan Mevrouw de Wed. J.H. Rupe". 

De buitenplaats wisselde vaak van eigenaar11 en raakte kennelijk in 
verval, want in 1842 werd het hoofdgebouw afgebroken. In 1850 liet 
Philippus Adrian het in een bescheidener vorm herbouwen. Pieter Haver
kamp vergrootte het huis in 1871 en verkocht de buitenplaats in 1877 aan 
een grondeigenaresse in Soest. Op 26 oktober 1877 passeerde bij notaris J.J. 
Schalij te Breukelen de koopakte, waarbij "Rhijn en Vecht" op naam kwam 
van Theresia Pfänder, de stichtster en algemeen overste van de congregatie 
uit Salzkotten, die de kloosternaam Maria Clara droeg. Pastoor Van 
Vuuren12 had bij de koop bemiddeld en kon haar op 6 oktober 1877 
schrijven: "Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid, de Aartsbisschop van 
Utrecht heeft alles goedgekeurd en alles toegestaan, zoo als UEw. dat 
gevraagd heeft. De tuinbaas, broeder van Koo, heeft van de huur afstand 
gedaan, maar eischt nog wat meer, waarover wij hier wel eens spreken 
zullen, zoodat nu de geheele plaats met al wat er op is door UEw kan 
gebruikt worden, zoo UEw het dadelijk koopt." 

Dat is dus gebeurd. Merkwaardig is dan de verklaring van pastoor Van 
Vuuren van 1 november 1877 dat hij haar de buitenplaats voor de tijd van 
zes jaren verhuurt tegen f 600 per jaar, waarna de huurster het recht van 
koop heeft (zie Afbeelding 5). Er was ook f 10 000 geleend bij G. Weybrans 
in Aalsmeer, waarvan de laatste termijn al op 6 juni 1878 door de alge
meen overste Maria Clara werd afgelost. Een aardige bijzonderheid is, dat 
pastoor Van Vuuren het bij "Rhijn en Vecht" behorende viswater, de Haar
rijn, voor zichzelf kocht, of misschien als beloning voor zijn bemiddeling 
ontving13. 

Duitse herkomst van het klooster 

Dat Duitse kloosterzusters zich in Breukelen vestigden, was een gevolg 
van de politieke ontwikkelingen in Duitsland. Kanselier Otto von Bismarck, 
die in 1870 de oorlog tegen Frankrijk had uitgelokt om de Duitse eenheid te 
bevorderen, stond toen hij deze gewonnen had, op het toppunt van zijn 
macht. Hij begon in 1872 streng op te treden tegen de Rooms Katholieken, 
in wie hij vijanden zag van de Duits-Pruisische eenheid14. Tijdens deze 
zogenaamde Kulturkampf weken veel orden en congregaties uit naar het 
buitenland. Ook de zusters in Salzkotten, die geen nieuwe kloosterlingen 
meer mochten aannemen, hebben huizen gesticht in Frankrijk, Nederland 

Afb 1 (op de bladzijde hiernaast). Fragment van de oorlogssituatiekaart uit 1769 door 
J, Ketelaar (origineel in Algemeen Rijks Archief, Den Haag; kopie in Topografische 
Atlas, Rijksarchief te Utrecht). 
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en zelfs in Amerika. In Nederland vond men ze in Bodegraven en Uithoorn. 
Toen het daar niet zo goed liep met het noviciaat, zocht zuster Gregoria 
Korte15 een ander onderkomen. Dat vond zij in Breukelen, waar zij op 5 
december 1877 met vier medezusters door pastoor Van Vuuren werd 
binnengeleid. 

Zuster Ewalda Becker uit Bodegraven, die hier op bezoek kwam, schreef: 
"De gekochte villa werd omgedoopt en kreeg de naam Bethlehem. De 
paardenstal en het koetshuis werden in een kapel veranderd, het tuin-
manshuis werd de woning van de rector; in de villa was met kleine ver
anderingen voldoende ruimte voor de zusters. Ook een klaslokaal en 
studeerkamer voor de jonge zusters, om zich voor te bereiden voor het 
examen. Een grote tuin met bomen bood aan de zusters volop gelegenheid 
om van de frisse lucht te genieten." 

Op 24 december 1877 werd de kapel ingewijd door pastoor Van Vuuren, 
die er een plechtige hoogmis celebreerde, waar veel van zijn parochianen 
bij aanwezig waren. Het aantal bewoners nam toe, vooral toen de zusters 
van het noviciaat onder leiding van zuster Paula Driver van Uithoorn16 naar 
Breukelen verhuisden en er ook postulanten uit Bodegraven kwamen 
wonen. 

Pastoor Van Vuuren gaf ascetische lessen aan de toekomstige zusters. 
Een gezegde van hem was: "Als je het hier niet kunt vinden, ga dan maar 
het hek uit". Dat advies werd waarschijnlijk niet opgevolgd, want in 1879 
vond de eerste inkleding van negen postulanten plaats. 

Zusters voor de Breukelse bewaarschool 

De aartsbisschop van Utrecht benoemde kapelaan C.W. Nieuwveld17 als 
rector voor het klooster. Pastoor Van Vuuren schreef op 30 juni 1878 aan 
moeder Clara: "Gisteren ben ik van mijne zorgen voor Bethlehem voor een 
groot gedeelte ontslagen en is in mijn plaats een Rector, die naar ik hoop 
zeer bekwaam en zeer geschikt zal zijn." In deze brief nodigde hij moeder 
Clara uit enige weken naar Breukelen te komen. Ook schreef hij: "Met 1 
Augustus open ik eene bewaarschool en een naaischool in het Dorp en ik 
hoop, dat UZEw niet alle geschikte en bekwame Zusters aan andere gemeen
ten zal gunnen, maar er tenminste een paar beste voor mijne gemeente zal 
uithouden. In den loop van den winter heb ik verschillende beste Zusters 
leeren kennen, maar die worden telkens door UZEw teruggenomen; natuur
lijk in Uwe beschikkingen treed ik niet, maar meen toch mijn plicht te doen 
met eerbiedig te vragen: goede Oberin, straf Breukelen niet maar blijf het 
goedgunstig en genegen. Alle de Zusters gedragen zich goed en ik heb voor 
Bethlehem gedaan al wat ik kon en daarom zou het mij zeer leed doen, als 

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast). Minuutplan Breukelen-St. Pieters in 4 Sectiën 
(1832). Sectie A (Nos. 1-149) in een blad genaamd Otterspoorbroek. Herzien en over-
gewerkt door de landmeter der Ie klasse J. Zijlmans Azn. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 4, 1990 



156 

Afb. 3 "Gezigt over de Vecht naar de zijde van Oudaan" (uit P.J. Lutgers, 1836. Gezigten 
aan de Rivier de Vecht). 

UZEw voor Breukelen geen hart meer had. UZEw vraagt: hoe komt ge aan 
zulke gedachte? Ik weet het niet; ik heb er met niemand ooit over ge
sproken, maar sedert eenige weken komt de bekoring telkens bij mij op, 
om te denken: Breukelen is te Salzkotten niet van tel. Mögt het zoo zijn, ik 
wil het weer van U terugkoopen zonder dat Uwe schade groot zal zijn. 
Bethlehem is voor een pensionaat altijd goed." 

Dat pastoor Van Vuuren twee geschikte zusters gekregen heeft, blijkt uit 
een brief aan burgemeester P.L.A. Collard naar aanleiding van enquête
vragen door de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht. Hij schrijft 
daarin: "R.C. bewaarschool, ruim vijftig kinderen, bezig met telraam, letter
kast, prenten, gebeden en kinderliederen, hand- en voetoefeningen die 
inoffensives blijven; onder leiding van een bekwaam, geschikt en zeer 
gedegen zustertje van de Orde van de H. Franciscus, die door de ouders zeer 
gewaardeerd blijft. Dat alles geschiedt in een zeer hoog en ruim en uit
muntend geaireerd locaal. Dat locaal is zonder tuin of open plaats, maar 
heeft als surrogaat een tweede nevenlocaal waarin de kinderen bij af
delingen recreatie nemen, welke recreatie door een tweede zuster wordt 
gesurveilleerd."18 
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Moeizaam bestaan 

De zusters voorzagen in hun onderhoud door ziekenverzorging en het 
geven van onderwijs. De inkomsten van het klooster waren echter nauwe
lijks voldoende. Mede daardoor ontstonden er grote spanningen. Pastoor 
Van Vuuren heeft hierover verschillende brieven naar Salzkotten geschre
ven, waar men meende dat de tuin wel voldoende opleverde om de zusters 
te voeden. Op 8 september 1878 schreef hij aan Moeder Clara: "Verder 
vleien of diplomatiseren versta ik niet. Uw laatste schrijven doet mij een 
weinig leed. Dat zovele zusters in een huis, waarin zoo weinig bekwame 
werkzusters, ten laatste gebrek moeten krijgen, begrijpt niemand gemak
kelijker en beter dan moeder Maria Clara zelve. Der garten geeft veel, maar 
ook in Duitsland zullen 30 roeden grond niet genoeg produceren voor het 
zomer- en winteronderhoud van zoovele zusters. Ik zie, moeder Gregoria is 
alweer de schuld van alles. Hoe onrechtvaardig, dat inderdaad dagelijks dat 
Moedertje mishandeld wordt, is mij duidelijk maar hoe de nijdige en jaloer-
sche zusters dat voor God verantwoorden is mij onbegrijpelijk. Dat ook U, 
Zeer Eerwaarde Moeder zoo tegen die Gregoria was, wist ik niet. Diplo
matisches schreiben heb ik niet geleerd en wat zwart is wit heeten, doe ik 
voor de geheeie wereld niet. Reeds 25 jaar ga ik om met religieuzen, maar 
nooit heb ik onder de nonnen een geest leren kennen, zooals die bij 
sommigen van Salzkotten bestaat. In de maand Mei is er een Duitse Heer in 
Bethlehem geweest met den Heer Leo Tepe. Die Duitse Heer, wiens naam 
mij ontgaan is, heeft tot drie uur in de nacht met enige zusters onder een 
glas wijn, zitten spreken over en tegen Gregoria. Nu zuster Norberta Dorn 
dood is19 ben ik vrij, om het te zeggen wat ik tot nu toe geheim hield, maar 
ik verklaar U nog nooit in een klooster zoo iets te hebben aangetroffen. Hoe 
U Eerwaarde kan toelaten, dat zusters worden opgezet tegen een Moeder, 
aan wie ze toch moeten gehoorzamen, is mij onverstaanbaar. Gregoria weet 
daarvan niets, maar gaarne wil ik UZEw. helpen om haar in een andere 
Hollandse Orde te krijgen. ( . . . ) Voor de zusters van Bethlehem blijf ik 
voorlopig wat ik was en hoop dat U Zeer Eerwaarde toch eens komt zien te 
Breukelen. Wij rekenen op Uw komst." 

Het antwoord op deze brief is nooit gevonden, maar op 14 oktober van 
dat jaar schreef pastoor Van Vuuren nogmaals naar Salzkotten: "UZEw. 
schijnt niet te willen komen, want October heeft nog niet anders dan 
schoone dagen gehad en toch hoort men van Uw overkomst maar niets. Hoe 
dit zij, ik blijf hopen op Uw bezoek aan Breukelen. Te Amsterdam zijnde 
heb ik gehoord, dat Bovenkerk ferme en tüchtige zusters moest hebben, 
omdat de Pastoor van Bovenkerk zoo geleerd was. Ik wil daarop alleen dit 
zeggen: dat ik niets minder geleerd ben dan de Pastoor van Bovenkerk. Niet 
voor mijne geleerdheid maar wel voor den goeden naam van de zusters 
Franciscanessen blijf ik bidden om tüchtige zusters." 
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Afb. 4. "Rhijn en Vecht nabij Breukelen" (uit P.J. Lutgers, 1836. Gezigten aan de Rivier 
de Vecht). 

Opheffing van het klooster en verkoop van het huis 

In het jaar 1880 zijn de door de Kulturkampf veroorzaakte moeilijk
heden voor het Duitse moederhuis zo groot geworden, dat moeder Clara 
Pfänder zich genoodzaakt zag haar ambt tijdelijk neer te leggen en naar 
Frankrijk te vertrekken. Daar is zij in 1882 overleden. Zuster Gregoria Korte 
deed toen pogingen om de Hollandse huizen af te scheiden van het moeder
huis te Salzkotten en een eigen congregatie in Nederland te stichten. 
Superior Klein, die de leiding van de congregatie in Duitsland had over
genomen, verijdelde echter dit plan door haar terug te roepen. In haar 
plaats kwam zuster Mathilde Schulte als overste naar Breukelen20, waar 
nog 14 zusters woonden. Zij moest er de opheffing voorbereiden, want de 
congregatie was niet sterk genoeg om de kosten te blijven dragen; boven
dien liep in Duitsland de Kulturkampf ten einde. De aartsbisschop van 
Utrecht, mgr. Snickers, gaf toestemming het noviciaatshuis in Breukelen op 
te heffen. 

De verkoop van het huis kostte nog wel wat moeite, omdat het op naam 
stond van de overleden Clara Pfänder. In het archief te Salzkotten is hier
over een uitgebreide correspondentie bewaard van superior Klein met 
rector A. de Waal, executeur testamentair van moeder Clara te Rome, met 
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Afb. 5 Verklaring van pastoor W.G. van Vuuren betreffende verhuur van "Rhijn en 
Vecht" voor f 600 per jaar, met de verplichting de buitenplaats na 6 jaar te verkopen 
voor f 14 000 (origineel in het archief van het klooster te Salzkotten). 

Afb, 6. Zusters Franciscanessen uit vermoedelijk de jaren 1880. De foto heeft op de 
achterzijde een stempel "F de Wette - Breukelen. Fotograaf - Fotohandel". (Foto 
beschikbaar gesteld door Zr. H. Odijk.) 
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de advocaat-procureur J.A.M. Travaligno te Amsterdam en met notaris J.J. 
Schalij te Breukelen. De notaris kon pas verkopen toen hij een volmacht van 
de heer De Waal kreeg. Pastoor Van Vuuren had Bethlehem aanvankelijk 
zullen kopen, maar de vraagprijs van f24 000 was hem te hoog. Op 31 
oktober 1883 werd Bethlehem in het openbaar verkocht. Superior Klein 
schreef daarover op 8 november 1883, in het Duits, naar Rome: "De verkoop 
van de huizen in Breukelen is, zoals ik al vreesde, slecht uitgevallen. De 
overleden Clara had het huis voor f 14 000 gekocht, terwijl het hoogstens 
f8000 waard was. Er is nog eens voor f4000 aan verbouwd. Het huis is 
verkocht voor f8500. Er is dus ruim f9000 verloren, daarbij komen nog 
f 520 voor successierechten. Ik ben evenwel blij dat de verkoop achter de 
rug is." 

Zo kwam er een einde aan het verblijf in Breukelen van de zusters 
Franciscanessen, die in het voorjaar van 1884 ons dorp hebben verlaten. 

Noten 

1 P.J. Lutgers, 1836. Gezigten aan de rivier de Vecht, naar de Natuur Geteekend en op 
Steen overgebragt. Amsterdam (heruitgave 1979, Uitgeverij Westers, Utrecht / 
Canaletto, Alphen aan de Rijn). 

2 Bevolkingsregister Breukelen-St. Pieters 1870 - 1883 blad 93, Straatweg A (90 = 
doorgehaald) 97; idem 1883 - 1890, Straatweg A (98 = doorgehaald) 129, Gemeente
huis Breukelen. In 1883 woonden er nog veertien zusters op Rhijn en Vecht, in 
1884 nog tien, waarvan de laatsten op 12 februari 1884 zijn vertrokken. Op 1 mei 
1884 vestigden zich de nieuwe eigenaren L.W. Mulder en G.j. Sariemijn op de 
buitenplaats 

3 Misschien hebben de zusters ze willen kopen om er een betere kleuterschool met 
een speelplaats in de tuin te vestigen. Het waren de huizen Kerkstraat 17, 
verhuurd aan J.N. de Jong tot 1 mei 1882 voor f.150 per jaar, en het daarachter 
liggende nummer 14, verhuurd aan de weduwe J. van den Brand voor f.1 per week. 
Deze panden waren bezit geweest van de kaarsenmakers Hendrik en zijn zoon Jan 
Nederhorst, na 1850 van de rietdekker-kaarsenmaker Cornells van Santen. In 1882 
werden ze gekocht door de manufacturier Paulus Hoogendoorn, in 1892 door 
metselaar Willem Vermeulen, in 1937 door manufacturier Willem Vermeulen; nu is 
er IJssalon Florence gevestigd. 

4 Zie de afbeelding in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nummer 
2, blz. 47. De datering in het onderschrift is niet juist; de oorspronkelijke koepel 
stond op een andere plaats en is in 1890 afgebroken. De huidige koepel is na 1890 
in opdracht van mevrouw J.M.E. Willink van Collen gebouwd en in 1913 in het 
kadaster opgenomen De familie Willink reed of roeide zo nu en dan van Gunter
stein naar de koepel om te genieten van het prachtige uitzicht over de rivier. Na 
de Tweede Wereldoorlog hadden Gerrit van Ekris en zijn vrouw er een ligplaats 
voor de kruiser waarop zij woonden. Zij huurden ook de koepel en hebben de toen 
al zwakke omloop van vertikale steunbalken voorzien 

5 Volgens de kadastrale legger Breukelen-St Pieters (art. 731 t.n.v. Johanna Maria 
Elisabeth Willink van Collen) werd dit huis (sectie A nr. 249, huis 58 ca) evenals 
de nieuwe theekoepel (sectie A nr. 248, koepel en tuin 2 are 70 ca) gesticht in 1913 
Laurens Letter, die op 16 maart 1894 met vrouw en vier kinderen uit Nederhorst 
den Berg naar Danstraat A182 was gekomen, verhuisde op 30 juli 1894 naar 
Breukelen-St. Pieters. Misschien heeft hij eerst in de tuinmanswoning van "Rhijn 
en Vecht" gewoond. Hij schijnt niet ten onrechte de bijnaam "Baas Onweer" te 
hebben gedragen. Ook zijn zoon P.W.L. Letter, die hier nahem woonde, werd nog 
wel zo genoemd. In 1914 bouwde hij aan de Straatweg een werkplaats (sectie A nr 
254, groot 58 ca). Omstreeks 1936 is deze, tegelijk met de rietschelven aan de Vecht, 
verbrand en daarna gesloopt. Op dit gedeelte van het terrein had later Hendrik 
Bruins zijn opslagplaats van zand en grind. 
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6 Deze jaartallen komen overeen met die in de kadastrale legger, waarin onder art. 
731 staat: dienstjaar 1892 stichting van een huis op sectie A nr, 182 ( = huis schuur 
tuin 76 r 21 e). Deze schuur vas nog een restant van de oude buitenplaats, want 
even verderop in de legger staat: dj, 1893 nr, 182 stichting schuur. Dat het dienst
jaar niet hetzelfde is als het bouwjaar, vindt zijn oorzaak in het feit dat de leggers 
van de gemeente eenmaal per jaar naar het kadaster in Utrecht werden gebracht 
om te worden bijgewerkt, 

7 De oude boerderij stond ten zuidwesten van de huidige rectorswoning van Nijen-
rode. Het kronkelende toegangslaantje vanaf de Straatweg is nu boomloos en loopt 
uit op het nieuwe parkeerterrein. Daar was op 14 april 1990, de dag van mijn 
bezoek aan de heer Rijkse, de oude waterput nog aanwezig, afgedekt door twee 
rijplaten. 

8 Zie A.A. Manten, 1987 Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 1, 
blz. 15, 17 en 18. 

9 Zie A.A. Manten, 1987. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 2, nr. 2, 
blz 60 

10 De brug vergde veel onderhoud en is omstreeks 1943 vervangen door een 
gemetselde duiker, waardoor sinds 1947 het gemaal van Otterspoorbroek het over
tollige poiderwater op de Vecht loost. Dat gemaal is bij de kruising van Haarrijn en 
Broekdijk gebouwd, toen Rijkswaterstaat had besloten dat het oude gemaal bij 
Breukelen moest verdwijnen om het Amsterdam-Rijnkanaal te kunnen verbreden, 
Het is er echter nog steeds, zij het als woonhuis, en staat met zijn rode puntdak aan 
de Broekdijk, bijna onder de kanaalbrug. Op die plaats heeft tot 1927 de watermolen 
van Otterspoorbroek gestaan. Deze maalde op een vliet die het water naar de 
Kerkgracht voerde. De molen en de beide gemalen zijn tot 1972, bijna 150 jaar 
lang, bediend door de molenaarsfamilie Coljée (gegevens ontleend aan interview 
met J, Coljée op 15 september 1988). 

11 Volgens de kadastrale legger Breukelen-St. Pieters was de eigenaar in 1832: Wed. 
J. Rupe te Amsterdam (art. 108 met als bezit nr. 31 plaisirbosch 6 roeden 60 el; nr. 
32 tuin 9 r 40 e; nr. 33 huis 1 r 20 e, belast met f 39; nr 34 koepel 16 e, f 9; nr. 35 
bosch 55 r 90 e; nr 36 huis 1 r 95 e belast met f 300). De volgende eigenaren waren 
Cornelis Frijmersum (art. 192); zijn weduwe Simonetta Maria Ouckama (art. 206); in 
1836 I.A. Luneauf te Maarssen (art. 223); in 1841 Arie Snel, bakker te Breukelen en 
Gerrit van Soomeren, metselaar te Breukelen (art 273); in 1842 Mr. Jan André 
Barchman Wuytiers te Utrecht (art. 292). In 1842 werd het hoofdgebouw gesloopt 
(nummers 35 en 36: amotie tot 151 = bosch 57 r 85 e). In 1848 kwam de grond aan 
Nijenrode, die het in erfpacht uitgaf aan Maximiliaan Hendrik Wijthoff, koopman 
te Breukelen-St. Pieters (art. 352). In 1850 ging de pacht over op Philippus 
Johannis Adrian, logementhouder in Amsterdam (art. 389). Deze herbouwde het 
herenhuis en ook de dienstwoning (nummers 32, 33 en 151 worden: nr. 157 = huis 
en erf 1 r 25 e, f 150; 158 = huis en stal 50 e, f 39; 159 = pleziertuin 66 r 70 e). Het 
nieuwe hoofdgebouw moet kleiner zijn geweest dan het vorige, want het viel in 
een lagere belastingklasse. Het eigendom van nr. 31 en 34 (bos en koepel) berustte 
van 1852 tot 1856 bij Herman Hendrik Sommer (art. 404). In 1856 kwam het hele 
buiten op naam van Joan Vlug, secretaris en burgemeester van Breukelen (art 
446). Pachter Adrian deed zijn bezit in 1856 over aan Frederik Haverkamp, 
scheepsbouwer te Amsterdam (art. 481), die de buitenplaats in 1859 van Joan Vlug 
overnam, samen met de Haarrijn. Dit "vischwater nr. 20" met een oppervlakte van 
1 bunder 47 roeden 40 ellen had de burgemeester in 1842 gekocht van Willem Jan 
Adriaan van Romondt, lid der Staten van Utrecht (art. 379). Pieter Haverkamp (art. 
712), scheepsbouwer evenals zijn vader, zal het huis in 1871 hebben vergroot, 
want toen kwam het in een belastingklasse van f270. In 1877 kwam "Rhijn en 
Vecht" in bezit van Everdina Jacoba van Dam van Veenhuizen, grondeigenaresse 
in Soest (art. 850), die het datzelfde jaar nog verkocht aan Theresia Pfander te 
Salzkotten bij Paderborn in Westfalen (art 852; nr. 182 huis, koepel, schuur en 
plaats 76 r 21 e; nr. 195 sloot 8 r 40 e). In 1884 ging het over op de timmerlieden en 
makelaars Laurentius Wilhelmus Mulder en Gerardus Johannes Sariemijn te 
Amsterdam (art. 955 en 1007). In 1889 werd het gekocht door Johanna Maria 
Elisabeth Willink van Collen (art. 731 en 1222) Zij liet in 1890 het huis en de 
koepel afbreken (nr, 182 tuin en schuur 76 r 21 e, f40) en bouwde in 1891 de 
boerderij (nr. 182 huis, schuur en tuin 76 r 21 e, f 180), in 1913 gevolgd door een 
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huis en een koepel (nr. 182 twee hui2en, schuren, koepel en tuin 76 r 21 e, f 304). 
In 1952 vererfde het op Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford (art. 1885). 
Omstreeks 1973 kwam het in het bezit van de huidige eigenaars 

12 Wilhelmus Gerardus van Vuuren, geboren te Montfoort op 26 april 1829, werd in 
1866 tot pastoor te Breukelen benoemd. Daarvoor was hij hoogleraar Oude Testa
ment aan het seminarie te Rijsenburg (zie: L.J. van der Heyden, 1937. Geschiedenis 
van de parochie van den H. Johannes den Dooper te Breukelen. Utrecht). Hij 
woonde tot 1880 in de oude pastorie tegenover het "State Wapen". Dit pand was 
daarna school- en zusterhuis tot het in 1914 werd vervangen door de huidige 
woning Straatweg 94. De nieuwe pastorie kwam op "Vroeglust", de buitenplaats 
van huisarts Floris Vos, die in 1879 was overleden. Pastoor Van Vuuren had deze 
buitenplaats, nu Herenstraat 59, naar men zegt tot schrik van de erfgenamen, door 
een buitenstaander laten kopen. In de overtuin bouwde hij een nieuwe kerk. De 
pastoor had geen plooibaar karakter. Aan zuster Pfaender schreef hij: "wat zwart 
is wit heeten, doe ik voor de geheele wereld niet". Een brief aan burgemeester 
Collard, ter beantwoording van vragen naar de toestand der kinderbewaar
plaatsen, sloot hij in 1882 ironisch af met: "In afwachting van een spoedig 
volgend verzoek om ingelicht te worden omtrent de wijze waarop de pastoor leeft 
en zijn lichaam en ziel voedt en zijn tijd doorbrengt, blijf ik de slaaf van den 
ziekelijk-tyrannieken staat en de eerlijke vriend van den Heer Burgemeester". 
Zijn oud-leerling Dr Schaepman roemde hem na zijn dood in 1887 als "den 
machtigsten hertensplijter ter wereld". 

13 Na de dood van pastoor Van Vuuren kwam dit viswater aan de heer H.A. van der 
Veen, geboren te Breukelen op 13 maart 1859, koffiehuishouder-tapper-slijter op 
de Nieuwstraat, nu Kerkbrink 25, waar nog steeds een slijterij is gevestigd. De 
familie Van der Veen woonde al vanaf 1806 in dit pand, en had verschillende 
gerechtsbodes en gemeenteambtenaren geleverd. Ook H.A. van der Veen was in 
gemeentedienst als secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij was een 
verwoed sportvisser, die zijn snoeken bewaarde in het ijspakhuis van de gezamen
lijke slagers aan de Watersteeg In zijn huiskamer stond een opgezette visotter, die 
hij misschien wel in Otterspoorbroek gevangen had. In 1899 verkocht hij het 
viswater aan Warnardus Griffioen, de vishandelaar in Oud Aa. (Deze gegevens zijn 
voor een deel afkomstig van de dames PC. Bos-van Balen en C van Balen, Zandpad 
4 te Breukelen; hun moeder was van 1891 tot 1897 dienstbode bij de familie Van der 
Veen.) 

14 De afkondiging van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid in 1870 had het 
wantrouwen tegen de R.K. Kerk versterkt Bismarck wilde het kerkelijk leven 
onder staatstoezicht brengen. In 1872 werden de Jezuieten uit Pruisen verbannen 
en later werden ook andere orden en congregaties verboden. In 1874 hief hij het 
gezantschap bij de Heilige Stoel op. 

15 In het bevolkingsregister Breukelen-St. Pieters 1870 - 1883 staat op blad 93, regel 
5: Wilhelmina Korte (Moeder Gregoria), geboren te Meppen in Pruisen 22 februari 
1846, vestiging op 1 januari 1878 uit Uithoorn. In het register van 1884 staat 
achter haar naam geen datum van vertrek of plaats van bestemming genoteerd. 

16 Deze en ook andere gegevens kreeg ik van zuster H. Odijk. In het Bevolkings
register Breukelen-St. Pieters staat: Emilie Driver (zuster Paula), geb. Oldenburg 
18.11.1850, vestiging op 152.1878, vorige woonplaats Salzkotten; vertrek 1.2.1884 
naar Zwammerdam. 

17 Hij was op 12 augustus 1852 in Zutphen geboren, kwam hier op 13 juni 1878 en 
vertrok op 8 maart 1880 naar Wijk bij Duurstede, Een maand later kwam Wilhelm 
Priem uit Salzkotten hem vervangen, maar die vertrok na twee maanden naar 
Munster. Op 21 september 1880 kwam Hermanus Berendsen als priester uit Drie
bergen naar Breukelen en bleef tot 17 januari 1883 aan het klooster verbonden, 
Hij vertrok naar Steenderen en werd opgevolgd door kapelaan Anton Maas die op 
22 januari 1883 uit Blaricum kwam, 

18 Agenda 1882, brief 344, Gemeentearchief Breukelen-Nijenrode, Gemeentehuis 
Breukelen, Volgens het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1874 - 1884 was 
de R.C, Bewaarschool gevestigd in het pand Dannestraat A130. Dat was het huis op 
de hoek van de steeg aan de westkant van de Dannestraat, in de raadsnotulen van 3 
december 1845 al met de bijnaam Koekebuurt aangeduid, waar later de zadel
makersfamilie Knoop heeft gewoond, Het huis was samen met zes andere huizen 
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door de weduwe Bartholomeus van Eyk (de hoefsmitdie van 1811 tot 1833 op "Vecht 
en Dam" had gewoond) aan de R.C. Armen geschonken. In 1891 is het verbouwd, 
hoog opgetrokken met een gemetseld kruis in de zijgevel Omstreeks 1965 is het 
afgebroken; nu staat daar het Arbeidsbureau. 

19 Zij werd geboren te Pilgerzelt op 8 juni 1852 en overleed op 3 september 1878. 
Andere hier overleden zusters zijn: Anna Werner, geboren te Atteln op 26 juni 
1853, overleden op 18 december 1878; Louise Gelhard, geboren te Nieuwediep op 16 
april 1853, overleden op 24 oktober 1880; Gertrud Aust, geboren te Gelbringhaus op 
7 juli 1846, overleden op 22 september 1883 Zij werden ter aarde besteld op de R.K. 
Begraafplaats aan de Broekdijk bij het station. Deze kerkelijke begraafplaats was 
aangelegd in de boomgaard van wethouder Albert Reuken, nadat de gemeenteraad 
op 10 november 1837 had geweigerd een gedeelte van de in 1829 aangelegde 
algemene begraafplaats af te staan. 

20 Gegevens ontvangen van mevrouw Odijk. Uit het Bevolkingsregister van Breu-
kelen-St. Pieters blijkt echter niets van deze vervanging: zuster Gregoria staat in 
1883 nog ingeschreven en de naam van Mathilde Schulte komt er niet in voor. 

Uit oude raadsnotulen 

5- Ruwielse fox-terriers als rattenvangers, 1934 

Agendapunt: Concept-verordening tot heffing en invordering van een 
hondenbelasting. 

"De Voorzitter zegt dat deze verordening in hoofdzaak beoogt een tarief 
in te voeren voor een bepaald soort honden lager dan de thans geldende 
belastingen. Spr. zegt dat de rattenplaag, ook in deze gemeente, schrikba
rend toeneemt. Maatregelen om die plaag te bestrijden zijn voor deze ge
meente te kostbaar. Goede verdelgers van de ratten blijken honden te zijn 
behoorende tot het ras der fox-terriers. Burg. en Wethrs. hebben daarom 
gemeend in het belang van die bestrijding voor bedoeld soort honden een 
lager tarief in de verordening op te nemen. Dit middel moge misschien niet 
zoo doeltreffend zijn als anderen, die voor deze bestrijding worden aange
wend, toch mag uit de voorgestelde maatregel de goede wil van de ge
meente blijken om de gevreesde plaag tegen te gaan. 

De regeling zal zoo zijn dat wanneer iemand uitsluitend een fox-terrier 
houdt, voor dezen hond een belasting verschuldigd zal zijn van f2,-; wordt 
nevens dezen hond ook nog een andere gehouden, behoorende tot de I e 

klasse dan zal voor eerstbedoelde hond slechts een bedrag van f 1,- ver
schuldigd zijn, welke bepaling eveneens zal gelden voor een hond behoo
rende tot de 2 e klasse. In verband met de verouderde verordening stelt de 
Voorzitter namens B. en W. voor, overeenkomstig het aangeboden concept, 
een geheel nieuwe verordening vast te stellen, waarin deze nieuwe regeling 
zal zijn opgenomen. 

Na een korte bespreking wordt zonder hoofdelijke stemming aldus beslo
ten." 

Uit: Verslag van de vergadering van de Raad der Gemeente Ruwiel, woensdag 19 
december 1934. 

H.A.M.-W. 
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Mededelingen van het bestuur 
Historische Kring verloor groot vriend: meneer J. Kolleman 

Toen in 1985 de plannen om in Breukelen een historische kring op te richten vorm 
begonnen te krijgen was de heer J. Kolleman. "meneer Kolleman van de VAR", de 
eerste met vie contact werd gezocht. Hij kende de Breukelaars en had een goed inzicht 
in wat het binnen onze gemeenschap wel en niet zou doen. Meteen was hij enthou
siast en van het begin af aan liet hij zich kennen als een groot vriend van de Kring. 
Nagenoeg alle hoogtepunten toten met het bereiken van de 500 leden maakte hij mee, 
In fraaie stijl deed hij er verslag van. Rechtstreeks gaf hij ons meermalen vriende
lijke adviezen. Op 31 juli 1990 overleed hij. We missen hem zeer. 

HO-najaarsvergadering 1990 

De gebruikelijke najaarsvergadering van de Historische Kring Breukelen vond 
plaats op maandag 1 oktober in de aula van de Centrale Technische School. Velen 
vonden het de moeite waard het afwisselende programma mee te maken. 

De eerste spreker was Joop van den Berg, de ondervoorzitter van de Kring, Zijn 
voordracht ging over "Armen niet gewenst in het gerecht Breukelen", Hij baseerde 
zich op een dossier uit de eerste helft van de 18de eeuw. Daaruit bleek dat Breukelen-
Nijenrode geen moeite onbeproefd heeft gelaten om de daggelder Cornells van der 
Linden, die in 1715 in Breukelen was komen wonen, uit het dorp weggewerkt te 
krijgen. Van der Linden had een vrouw en vijf kinderen tot zijn last en men was 
vreselijk bang dat hij zonder werk zou kunnen raken, waarna hij en zijn gezin een 
beroep op de armenkas zouden kunnen doen. Van der Linden had al eerder in Breu
kelen gewoond, maar volgens het gemeentebestuur was hij langer dan een jaar weg 
geweest en dan was men niet meer verplicht hem terug te nemen. Van den Berg was 
heel wat te weten gekomen over de persoon en het gezin van Cornells van der Linden. 
Hij schetste ook de achtergronden van de tijd waarin het drama zich afspeelde: veel 
armen, moeilijke tijden voor de boeren, oorlogen en dus hoge belastingen. Hoewel 
Van der Linden zich via vrienden van juridische steun wist te verzekeren dolf hij 
toch het onderspit. Hij vertrok naar Utrecht. Zijn geval, zo bleek uit het onderzoek 
van Van den Berg. stond bepaald niet alleen; anderen trof een soortgelijk lot. 

In het gedeelte voor en na de pauze behandelden Jan Rutges en Paul van Warmer
dam het onderwerp "oral history", Er is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor, 
maar je zou het vertelgeschiedenis kunnen noemen. De onderzoekers praten met 
mensen en registreren daarbij wat van belang is om de historie van de gemeente 
Breukelen beter te begrijpen. Vervolgens maken ze daar verslagen van, die ter 
controle ook aan hun gesprekspartners worden voorgelegd. Uiteindelijk putten ze uit 
een bundel verslagen bepaalde thema's waar ze dan over publiceren. Rutges schetste 
eerst de algemene achtergrond. Daarna gaven beiden, in een wisselwerking met de 
zaal, enkele praktische voorbeelden over hoe de methodiek van de "oral history" in 
z'n werk gaat. Daarbij lag het accent vooral op het verzamelen van feiten. Zo spreekt 
de literatuur van vier openbare pompen in het dorp Breukelen, voordat de water
leiding tot stand kwam. Maar de aanwezigen op de najaarsbijeenkomst kwamen al snel 
tot een getal van minstens acht. De sprekers stonden vervolgens uitvoerig stil bij 
diverse problemen. Wat mag je wel en niet publiceren ? Hoe is het gesteld met het 
waarheidsgehalte van wat de mensen vertellen en hoe stel je dat vast ? Mag het in de 
geschiedbeoefening wel alleen gaan om het achterhalen van de waarheid of is het 
ook belangrijk vast te stellen hoe mensen de werkelijkheid beleefden? 

In het derde deel van de avond behandelden Léon van den Berg en Hans Eelderink 
het onderwerp stinzenplanten. Dat zijn planten die, vaak door menselijk toedoen, zich 
hebben gevestigd op plekken waar ze van nature niet thuis horen. De Vechtstreek is 
ruim met stinzenplanten bedeeld Het gaat in de regel om plantensoorten of varië
teiten met opvallende bloemen, die vroeger door de mens ergens zijn uitgeplant en 
vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. Ze moeten zich minstens 25 jaar in hun 
nieuwe gebied zelfstandig hebben weten te handhaven en zich er voortplanten om 
een stinzen plant genoemd te mogen worden. De tuinen en parken van buitenplaatsen 
en kastelen leveren bekende voorbeelden. Bij bepaalde soorten kan sprake zijn ge
weest van spontane vestiging. Doordat de Vecht in de vroege Middeleeuwen via de 
Kromme Rijn in verbinding stond met de Rijn konden Middeneuropese plantensoor-
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ten via de oeverwallen de Vechtstreek bereiken. Soms speelde de mens dan indirect 
nog een rol Door de manier van grondbewerking (bijvoorbeeld spitten en vermen
gen met slootbagger) kon de vestiging van uitheemse planten worden bevorderd. 

Overige activiteiten 

Op 13 september 1990 vas het bestuur vertegenwoordigd bij de presentatie van de 
Federatie Stichts Cultureel Erfgoed, een op initiatief van de Provincie Utrecht opge
richte organisatie waarbij diverse ondersteunende instellingen op het gebied van 
cultuurbeheer worden ondergebracht. 

De Commissie Jaarlijkse Herdenking Kees Dudok de Wit verzorgde op 5 oktober weer 
de bloemenlegging op het graf van Kees de Tippelaar. Hopelijk kan de herdenking 
volgend jaar plaats vinden bij een beeld van de "ene goeie Breukelaar"; zowel de goede 
voortgang van de fondsenwerving als de samenwerking met de kunstenaar Taeke de 
Jong uit Kamerik bieden uitzicht daarop. Het gemeentebestuur van Breukelen gaf 
toestemming het beeld in het park van "Boom en Bosch" te plaatsen, op een zodanige 
plek dat de defilerenden bij de jaarlijkse Dudok de Wit wandelmars naar deze bronzen 
Kees komen toegelopen. 

In de openbare bibliotheek te Breukelen stond tijdens de maand oktober een fraaie 
expositie van de Kring, Ook die schonk onder andere aandacht aan Kees de Tippelaar. 

De monumentenwerkgroep heeft goede vorderingen gemaakt met het inventari
seren van waardevolle objecten die aandacht verdienen als er ooit een gemeentelijke 
monumentenlijst zou komen. Ook de fotografiewerkgroep bleef actief. Zij zou graag 
iemand uit Kockengen in haar midden krijgen. Bij enkele speciale gelegenheden 
verzorgde de Kring een historische wandeling door de Breukelse dorpskern 

Regelmatig weten mensen de weg te vinden naar de werkbijeenkomsten van de 
Kring, op de dinsdagavonden tussen half acht en tien, in het souterrain van "Boom en 
Bosch" Helaas is enige tijd de toegang tot de gemeentelijke archieven wat moeilijk. 

Vooruitblik op aktiviteiten in de eerste maanden van 1991 

De jaarvergadering 1991 van de Historische Kring Breukelen zal worden gehouden 
op woensdag 20 maart om 19.30 uur in de Centrale Technische School, Engel de 
Ruyterstraat, Breukelen. Na het huishoudelijke gedeelte volgt een afwisselend 
programma met drie verschillende onderdelen, waarin zal worden verteld over de 
vooroorlogse situatie in het gebied tussen Danne en Markt en over de geschiedenis 
van de rooms-katholieken in Breukelen, en een videopresentatie te zien zal zijn. 

Op woensdag 17 april 1991 om 20.00 uur komt het befaamde professionele muziek
theaterensemble "Gheselscap goet ende fyn" onder leiding van Robbert van Lint naar 
Breukelen (plaats: Gereformeerde kerk). Zij bieden een gevarieerd programma van 
oude Nederlandse muziek, zang en folklore, waarbij historische muziekinstrumenten 
worden bespeeld. Het gezelschap zorgt voor toelichtingen op het muzikale program
ma; de heer J. van den Berg zal iets vertellen over de geschiedenis van het gebouw. 
Noteer de datum alvast, want dit mag u beslist niet missen! Voor leden van de Kring is 
deze avond gratis; personen uit het huishouden van een Kringlid die niet ook zelf lid 
zijn betalen f 5,-; van alle overigen wordt een toegangsprijs van f 10,- verlangd. 

Op maandagavond 29 april om 20.00 uur is er een kringavond in gebouw Irene, 
Wagendijk 43, Kockengen, waar - na een korte voordracht door Jan Rutges over 
geschiedenis in mondelinge overlevering - een aantal oudere inwoners van 
Kockengen onder deskundige leiding met elkaar in gesprek zullen gaan over het dorp 
van vroeger Ongetwijfeld zullen heel wat boeiende herinneringen worden 
opgehaald. Toegang voor leden gratis, van anderen wordt f 5,- gevraagd, 

De geschiedenis van de Kievitsbuurten en het Plassengebied staat centraal in de 
excursie op zaterdag 8 juni 1991, een boottocht die vertrekt vanaf het openlucht
zwembad de Meent om 10.30 uur en ongeveer 2 tot 2l/2 uur zal duren. Tevoren 
aanmelden bij het secretariaat is noodzakelijk. Voor leden van de Historische Kring 
kost deze boottocht f 5,-, niet-leden betalen f 10.-. 

Samenwerking van historische verenigingen in de provincie Utrecht 

Op 5 september was er in het gemeentehuis van Woerden een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van historische verenigingen in de provincie Utrecht, waar het 
rapport van de Werkgroep Samenwerking werd besproken. De uitgebrachte adviezen 
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kregen algemene steun. Er werd een werkbestuur benoemd om een Stichting Stichtse 
Historie voor te bereiden, die een breed steunpunt voor de amateur-historici moet 
worden. Dit werkbestuur is inmiddels al hard aan het werk. 

Gekregen 

Regelmatig krijgt de Kring documenten (of kopieën daarvan), foto's of voorwerpen 
die met de geschiedenis van Breukelen of haar inwoners te maken hebben. Wij zijn 
daar altijd erg blij mee. Speciaal vermelden we een uit luciferhoutjes gebouwd model 
van "Boom en Bosch" (van hr. Th.J. Goedjaar), het boek "Nicolaas Bastert Vecht-
schilder 1854 - 1939" (van hr. M.N.J. van Kralingen), boek "100 Jaar Gereformeerde 
Kerk Maarssen" (van hr. JA. van den Berg), een wandplaat met reprodukties van oude 
Breukelse prenten (van hr. G. van Kleef), en enkele overheidsdocumenten (van Mr. 
JA,Vermeulen). De werkgroep fotografie mocht verscheidene foto's lenen om daar
van nieuwe afdrukken te maken. Iedereen hartelijk dank. 

Oproepen 

Gegevens o ver de politie in Breukelen -Breukeleveen -Nieuwer Ter Aa -Kockengen van 
1814 tot heden (documenten, krantenknipsels, prentbrie f kaarten, foto's, verhalen) 
worden gezocht door de heer K.J Onderweegs, Boomstede 394, 3608 BD Maarssen. 

Informatie met betrekking tot de Zaak-Onnes". De heer A.J.M. Heus, oud-Maarsse-
naar, is bezig met het opnieuw bestuderen van de hele gang van zaken rond de 
zogeheten "Zaak-Onnes", een al of niet gefingeerde inbraak in kasteel Nijenrode en de 
daarop in de jaren 1932 - 1934 gevolgde juridische procedure. Deze zaak trok destijds 
veel aandacht, ook door alles wat er omheen werd onthuld. Hoewel hij eindigde in een 
veroordeling van kasteeleigenaar Onnes is niet iedereen ervan overtuigd dat de 
rechterlijke instanties een gerechtvaardigd oordeel hebben geveld Wie iets weet over 
deze zaak wordt verzocht contact op te nemen met A.J.M. Heus, Veendijk 20, 7971 RR 
Havelte, tel. 05229 - 2254. De heer Heus is bereid voor een gesprek naar u toe te komen. 

Adressen volkscultuur gezocht. Het Informatiecentrum Volkscultuur zoekt mensen 
die zich op een of andere manier bezighouden met volkscultuur. Dit beslaat het brede 
terrein van 'het leven van alledag': de manier waarop mensen hun leven vorm ge
ven. Volkscultuur kan variëren van gebruiken rond vrijen en trouwen tot een verza
meling poezie-albums of stoomminiaturen. Het kan gaan over de manier waarop we 
eten en drinken, over massacultuur, over de vaktaal van broodvissers of het dialect 
van een streek Talloze particulieren en organisaties houden zich bezig met aspecten 
van volkscultuur, zoals spel, mode, wonen, muziek, sieraden, kindercultuur, normen 
en waarden, volksgeloof, feesten, tuincultuur, hygiëne. Dit gebeurt echter vaak 
zonder dat men op de hoogte is van eikaars activiteiten. Het Informatiecentrum 
Volkscultuur wil al deze gegevens opnemen in haar uitgebreide adressenbestand. 
Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor artikelen, tentoonstellingen, enz. Boven
dien gebruikt het Informatiecentrum het bij haar eigen werk: het beantwoorden van 
vragen, het uitgeven van publikaties, het organiseren van lezingen, tentoonstel
lingen en cursussen. Wilt u uw gegevens laten opnemen in het adressenbestand, dan 
kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Volkscultuur, Lucasbolwerk 11 
3512 EH Utrecht. 

Brieven van emigranten uit 1840 - 1980. Vroeger, voor de Eerste Wereldoorlog, was 
emigratie een hachelijke onderneming. Lange tijd was een brief de enige vorm van 
communicatie tussen emigranten en achtergeblevenen. Van de talloze brieven die 
toen zijn geschreven, zijn er veel inmiddels weer verloren gegaan. Toch moeten zulke 
documenten hier en daar nog aanwezig zijn Deze brieven zijn waardevol omdat zij 
informatie uit de eerste hand bevatten en ideaal studiemateriaal vormen voor in dit 
historisch verschijnsel geïnteresseerden, zoals historici, theologen, sociologen, psy
chologen en taalkundigen. In samenwerking met Dr. H.J. Brinks, archivaris van 
Calvin College in Grand Rapids in de staat Michigan in de Verenigde Staten, probeert 
Dr. A Bor ze op te sporen en te bewaren Zij beperken zich daarbij tot correspondentie 
tussen Noord-Amerika en Nederland. Indien men zulke brieven bezit of kent, dan 
ontvangt Dr, A. Bor, Beatrixlaan 7, 6713 PR Ede, daarvan graag een fotokopie. 
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Karakterisering Tan Kees de Tippelaar door een tijdgenoot 

Bij de herdenking van L.C. Dudok de Wit op 5 oktober 1990 sprak Arie A. Manten 
een kort herdenkingwoord, dat we hieronder samenvatten. 

Leonard Corneille Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar, werd geboren op 3 okiober 
1843 en overleed op 29 maart 1913 We herdenken hem dus rond zijn verjaardag; niet 
naar aanleiding van de sterfdag. Zo heeft Kees het zelf gewild en dat valt goed te 
begrijpen. Herdenken rond het tijdstip van de verjaardag is een eigenlijker invulling 
van het levend houden van een herinnering aan de persoon. 

Over het karakter van Kees verschaft een tijdgenoot ons enige nadere informatie. 
Omdat ook al in die tijd de mensen zich vaak een onjuist denkbeeld vormden van deze 
nogal buitenissige Breukelaar vond Cornelis JE, Bosmans het nuttig een karakter
schets van L.C Dudok de Wit te publiceren. Hij deed dat in het nummer van 7 oktober 
1903 van het weekblad "De Prins der Geïllustreerde Bladen" (bk. 180). 

Toen het artikel van Bosmans verscheen was Kees net 63 jaar oud geworden. Hij 
stond toen nog in het volle leven, maar het jeugdig vuur was eruit. De grote wandel
tochten, waarmee hij zich naam maakte, behoorden tot het verleden. Maar men kon 
nog niet zeggen dat hij een wandelaar in ruste was, Af en toe trok Kees er nog op uit, 
weer of geen weer. Zo maakte hij in 1904 in noodweer 's nachts een tippeling naar 
Amersfoort, nadat hij zich tevoren door een bad in de Vecht had verfrist. Waarom zon 
tocht onder onaangename omstandigheden ? 

Omdat Kees gezegd had dat hij die tocht zou gaan maken. En daarmee kwam Bosmans 
te spreken over de eerste kenmerkende karaktertrek van Kees; hij was een man van 
zijn woord. "Storm, regen, bliksem, alles trotseert hij, als het geldt zijn woord gestand 
te doen. Hij zal niet lichtelijk beloven, maar doet hij het, ge kunt er op bouwen als op 
een rots. Waar het woordbreuk betreft ontziet hij dan ook niemand, hoe hooggeplaatst 
ook; menigeen heeft vaak het bijtende sarcasme moeten hooren, waarmede hij aan 
een gedane belofte herinnerde." 

Zijn wilskracht vormde een tweede belangrijke factor in het karakter van Kees. 
"Onverzettelijk, zonder een duimbreed te wijken, volvoert hij een vooruit beraamd 
plan en niets kan hem terughouden", schrijft Bosmans 

De melancholie was de derde factor die het karakter van Kees de Tippelaar gevormd 
heeft. Reeds in zijn jonge jaren had hij er mee te kampen. Zijn familie liet hem daar
om zijn eerste reis naar Indie niet alleen maken in het kader van zijn opleiding, maar 
"voor afleiding tevens", zegt Bosmans. "Maar de zwaarmoedigheid, die tijdens zijn reis 
geweken was, keerde in Indie in hevige mate terug en zij was het, die hem deed 
besluiten tot de zwerftochten over de wereld. Hij moest een leven vol afwisseling 
hebben, van varieerend bezig-zijn, hij moest niet tot zichzelf komen of langen tijd 
alleen blijven." 

Kees stelde veel belang in mensen en was uiterst gastvrij. Slangevecht maakte hij 
tot een plek waar professoren, studenten, journalisten en vele anderen aangename 
uurtjes doorbrachten. "De dankbaarheid en de achting niet alleen van de Breukelaars, 
die hem op de handen dragen, heeft hij zich weten te verwerven" (ik citeer opnieuw 
Bosmans), "doch ook die van vele andere achtenswaardige personen met wie hij in 
aanraking kwam Menig student, die voor geen raad vatbaar was, heeft hij door 
overreding op den goeden weg gebracht." 

Zoals vele reizigers was Kees een verzamelaar. De "snuisterijen" die hij van zijn 
reizen had meegebracht lagen hem na aan het hart. Ze waren zijn oogappels, waar
over hij met de tederheid van een moeder waakte, zo merkte Bosmans op. Sommigen 
deden daar wat schamper over. Kees besefte dat. "Ik weet wel dat men mij bekletst", zei 
hij eens, "maar wat zal ik zeggen? De een liefhebbert in politiek, een ander hierin en 
een volgende daarin en ik doe 't nu op mijn manier" Daarbij wees hij tevens naar de 
schoorsteen, waarop ter hoogte van de spiegel twee stroken papier waren aange
bracht, met de woorden "MENSCH ERGER U NIET - MENSCH ERGER MIJ NIET". 

Wanneer het op zaken aankwam was Kees een man met koel verstand, die een 
brede kijk op de dingen had. Door zijn contacten met zo veel personen had hij veel 
ervaring opgedaan. Men verkocht hem geen knollen voor citroenen. "Men moet ook 
niet denken," schrijft Bosmans, 'dat de heer De Wit in den dolle maar uitgeeft Op dit 
gebied toont hij zich econoom als de beste, en een buitenstaander zou staan te kijken 
van de stiptheid, waarmede hij zijn financieele aangelegenheden regelt". 

Bij het graf van deze man stonden we op 5 oktober Omdat het op 3 oktober zijn 
verjaardag was, terwijl op 6 oktober het lied over de "ene goede Breukelaar" weer door 
ons dorp weerklonk. 
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vjhesetscàp qoet enöe fyn 

o.l.v. RoBBeRt van Lint 

pans 
doedelzak, doedelblaas, schalmei 

dierhoorns 
cornamuse 
kromhoorn 

ruispijp 
chalumeau 

harp 
luit 

eister 
mandore 

hakkebord 
psalterium 

hommel 
tromba marina 

vedels 
viola da gamba 

chrotta 
portatief 
draailier 

concertina 
trekzak 

buikorgel 
keer en keteltrom 

mondharp 
rinkelbom 

slagharp 
blazeveer 

brom- en rommelpot 
duimdrukker 

lazarusklep 
ratels 

kleppers 

Het Gheselscap goet ende fyn is gespecialiseerd in Nederlandse liederen, 
teksten, muzikale gedichten, volksgebruiken en folklore. 
Het instrumentarium, waaruit geput kan worden, bestaat uit allerlei 
muzikale werk- en speeltuigen waarop en waarmee gedoedeld, gefleuterd, 
gepijpt, getokkeld, gestreken, geblazen, gedrukt, gedraaid en gerommeld 
kan worden. 
In hun programma wisselen ernst en luim, muzikaal luistergenot en licht
voetig vermaak elkaar op verantwoorde wijze af. 

De Historische Kring Breukelen is er zeer trots op dit beroepsensemble naar 
Breukelen te kunnen halen. Blokkeer in uw agenda nu reeds de avond van 
17 april 1991 zodat u er bij kunt zijn om hen te horen en zien. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Blokje van drie oude voormalige 
veenarbeidershuisjes in Breukeleveen, in maart 1945 getekend door Piet 
Huchshorn, oud-leraar technisch tekenen aan de Technische School te 
Enschede. Deze toen reeds omstreeks 80 jaar oude tekenaar bracht de 
hongerwinter 1944 - 1945 door in Breukeleveen. In de wetering op de 
voorgrond een schouw; dit type vaartuig was in gebruik bij zowel de 
boeren als de verveners. De Breukeleveense Herenweg was toen nog een 
betrekkelijk smalle grindweg. De drie huisjes zijn sindsdien ingrijpend ver
bouwd. In het noordelijkste (op de tekening het meest rechtse) van de drie, 
Herenweg 13, woont momenteel de heer N. Gieskes. 


