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Redactioneel 

Bezig zijn met speuren in de geschiedenis kent afwisselend momenten 
van vreugde, ogenblikken van moedeloosheid en lessen in bescheidenheid. 

Wanneer we terugzien op de eerste acht jaargangen van ons tijdschrift, 
raken we onder de indruk van de hoeveelheid kennis die we in deze ja ren 
over de historie van de gemeente Breukelen opgestoken hebben, maar ook re
aliseren we ons hoeveel we nog niet of slechts gebrekkig blijken te weten. Nu 
eens is er de vreugde over het ontdekken van belangrijke gegevens waarvan 
niemand meer wist (bijvoorbeeld de belangrijke rol die de villa de Breukeler-
hof in onze regio heeft gespeeld in een tijd nog vóórdat er hier kastelen be
stonden), dan weer krijg je het benauwd van de gedachte hoeveel er eigenlijk 
nog nader uitgezocht zou moeten worden. 

Wat we doen, proberen we zo goed mogelijk te doen. Natuurlijk beoorde
len we voortdurend of voor dit tijdschrift ingeleverde manuscripten binnen 
het op dat moment haalbare van voldoende kwaliteit zijn. We leggen ze naas t 
eerder gepubliceerde artikelen, controleren gebruikte bronnen en vragen 
anderen om teksten kritisch door te lezen. 

Geschiedbeoefening blijft niettemin mensenwerk en is dus niet onfeil
baar. Daarbij komt nog dat wat op papier is vastgelegd maar een fractie ver
telt van wat er werkelijk is gebeurd. Bovendien komen al doende de belang
rijke paparassen vaak stukje bij beetje weer aan het licht, omdat de bronnen 
vaak obscuur en op onverwachte plaatsen te vinden zijn. 

Het gevolg van dit alles is dat naar mate we langer bezig zijn, s teeds 
vaker aanvullingen en verbeteringen op eerder in dit tijdschrift afgedrukte 
art ikelen nodig blijken. We dringen onmiskenbaar steeds verder door met 
ons inzicht in de geschiedenis van de gemeente Breukelen, maar dat meest
al stapje voor stapje en soms met vallen en opstaan. 

Tot in 1987 was de Breukelse Brouwerij voor de meesten van ons nauwe
lijks meer dan een s t raatnaam. Bij het redigeren van jaargang 2, nr. 1 vond 
ik het geweldig hoeveel er toch nog over de achtergrond van dat stukje dorp 
te ontdekken viel. En nu, zeven jaar later, is er opeens een nieuw artikel dat 
ons nog weer veel meer te vertellen heeft. Het vele lezen in archieven in de 
tussenliggende tijd heeft extra vruchten afgeworpen. 

Arie Manten meende zulke goede bronnen gevonden te hebben over de 
spreiding van de verering van de heilige Anna in de Late Middeleeuwen, 
m a a r moest niettemin zijn verhaal al tweemaal aanvullen. Dezelfde au teur 
had nog maar nauwelijks laten drukken dat hij over een schuilkerk in de 
boerderij Het Honderd niets had kunnen vinden (jaargang 8, nr. 3), of hij 
kon beginnen aan een uitvoerig artikel over juist die schuilkerk (zie blz. 4 - 9 
in dit n u m m e r ) . De sleutel tot de oplossing van dat geschiedkundige 
probleem bleek niet te liggen in de kerkelijke ontwikkelingen te Nieuwer Ter 
Aa, maa r in die van Loenen en Loenersloot! 

W. den Har tog dacht de grote lijn uit de wordingsgeschiedenis van de 
Breukelse Bad- en Zweminrichting te pakken te hebben (jaargang 7, nr. 4 en 
jaargang 8, nr. 3), totdat onverwacht op particuliere zolders twee oude, ver
geten notulen- en brievenboeken van die BBZI te voorschijn kwamen . . . (op 
blz. 37 - 42 en ook later in jaargang 9 zult u daar meer over lezen). 

We hopen dat u het levendige avontuur van het herontdekken van onze 
plaatselijke geschiedenis even gespannen blijft volgen als uw redactie. Soms 
met rooie oortjes, dat mag best! 

En mocht u soms nog een zolder op te ruimen hebben, denk aan o n s . . . . 

Huub Manten-Werker 
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Huis Het Honderd te Nieuwer Ter Aa was van 
1578 tot 1652 een R.K. schuilkerk 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel in dit tijdschrift werd de vraag opgeworpen of de 
naam 't Papenestje betrekking heeft op een stuk grond aan he t Honderdsche 
Laantje in Nieuwer Ter Aa of op de dicht daarbij gelegen boerderij He t 
Honderd. Ook werd gemeld dat er verhalen zijn dat in dat Huis Het Honderd 
ooit een Rooms-Katholieke schuilkerk was ondergebracht, m a a r dat het be
wijs daarvoor ontbrak.1 

Op 10 november 1993 wees de heer A. van Kooten uit Oukoop mij op een 
oud boekje over de geschiedenis van de Rooms-Katholieken in Loenersloot.2 

Daarin wordt overtuigend aangetoond dat er in de laat-16de en begin-17de 
eeuw in het Huis Het Honderd inderdaad een schuilkerk gevestigd is ge
weest. Die werd gesticht vanuit Loenersloot, niet vanuit Ter Aa. Toen ik een
maal op dat spoor was gezet, vond ik dit feit spoedig ook elders bevestigd.3 

Middeleeuwse kapel in Loenersloot 

Loenen en Loenersloot vormden in de Middeleeuwen één parochie, met 
de parochiekerk in he t dorp Loenen. Deze kerk lag in Loenen-Cronen-
burchsgerecht , 4 dat in 1297 - na de moord op graaf Floris V - bij het gewest 
Holland was ingelijfd. Daardoor kwam de kerkelijke gang van zaken in Loe
nen in de loop der eeuwen steeds meer onder Amsterdamse invloed te s taan. 

Loenersloot beschikte over een kapel, die "nevens het Rechthuys" stond,5-6 

tegenover het kasteel. Deze kapel bestond reeds geruime tijd vóór 1339, want 
in een fundatiebrief van deze kapel, gedateerd 1 september 1339, verklaarde 
ridder Gijsbrecht van Loenersloot, dat deze kapel door zijn voorouders was 
gesticht.7 

Ridder Dirck van Swieten, Heer van Loenersloot, Oukoop, Ter Aa en Leyenburg enz., 
stichtte op 21 november 1506 een vicarie ten behoeve van het al taar van St. Cathar ina in de 
kapel van Loenersloot, welke instelling door de Utrechtse bisschop Freder ik van Baden op 
13 december 1506 werd bevestigd.8 Een vicarie diende om voor regelmat ige inkomsten te 
zorgen, meestal uit beschikbaar gesteld onroerend goed. Joost van Amstel van Mijnden, 
Heer van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop, die Rooms-Katholiek was, diende op 2 m a a r t 1580 
en 12 juli 1594 verzoekschriften in met betrekking tot het bezit van twee door zijn voorge
slacht gestichte vicariën, één ten gunste van de kapel van Loenersloot en één ten bate van 
een a l t aa r in de kerk van Loenen.9 

Aan de kapel in Loenersloot was blijkbaar niet vast een geestelijke verbonden. Omda t 
Loenersloot vanui t Abcoude via de Kromme Angstel soms makkel i jker be re ikbaa r was 
dan vanu i t Loenen over land, werd ook vanui t Abcoude geestelijke bediening verleend aan 
Rooms-Katholieken in Loenersloot. Pastoor Jeegers van Abcoude noteerde bijvoorbeeld in 
zijn doopboek in 1575 en 1577 doopbedieningen in Loenersloot.10 

In 1578 koos Amsterdam voor de prins van Oranje; de Rooms-Katholieke 
vroedschap werd afgezet en er kwam een protestantse voor in de plaats . In 
datzelfde j aa r werd de Classis Amsterdam opgericht.11 Afgezanten ui t Am
sterdam bepleitten met enige druk dat men in de omringende dorpen van 
Holland ook tot het protestantisme zou overgaan. 

In deze tijd was Jacob Geerlofse pastoor in Loenen. Op Kerstmis 1578 
moest hij de oude St. Ludgeruskerk ontruimen ten gunste van de Hervor
mingsgezinden, die het gebouw vervolgens voor hun godsdienstoefeningen 
inrichtten door de al taren en beelden daaruit te verwijderen.10 I n tu s sen was 
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Hendr ik Jansz, afkomstig ui t Naarden, reeds tot dominee van Loenen en 
Loenersloot benoemd. Met de toen al zeer bejaarde pastoor Jacob Geerlofse, 
die ruim 50 jaar in Loenen heeft gewerkt, werd een vriendelijke regeling ge
troffen. Hij kreeg na de overgang een pensioen toegewezen door de inmid
dels protestantse kerkmeesters. 

Ook de kapel te Loenersloot werd eind 1578 voor de Rooms-Katholieken ge
sloten. 

In 1759 zag men in de kapel nog vier oude wapenborden hangen, "die door de Spinne-
Webbens genoegzaam onkenbaar zyn geworden. Voort dient deese Capelle nu tot een Koe-
en Paardens ta l , als mede tot berging van Rytuygen van de Gerechts-Bode".5 

'De paep op 't Hondert" 

Gedurende de eerste 75 jaren na 1578 hadden de Rooms-Katholieken van 
Loenen en Loenersloot geen eigen kerk. Zij kwamen gedurende die periode 
bijeen op een afgelegen plek, namelijk in het Huis Het Honderd, volgens een 
opgave uit die tijd gelegen binnen Oukoop in het gewest Utrecht, maar heel 
dicht bij de grens met Holland.12 Men sprak van het 'Pape-nessie' , d.w.z. 
"het nestje van de Rooms-Katholieken".3 De stad Utrecht was toen nog de 
Rooms-Katholieke Kerk trouw; zij werd pas in 1580 protestants en het duur
de daarna nog een aantal jaren voordat men de kerkelijke situatie in stad en 
gewest onder controle had. Daardoor werden de Rooms-Katholieken in Het 
Honderd aanvankelijk van hogerhand geen hindernissen in de weg gelegd. 

Oukoop en het deel van Nieuwer Ter Aa ten westen van de rivier de Aa 
maak ten toen al minstens 2V2 eeuw1 3 deel uit van de heerlijkheid Loener
sloot, Oukoop en Ter Aa,14 welke sedert 1490 in handen was van een tak van 
het geslacht Van Aemstel van Mijnden.15 Deze adellijke lieden waren over
tuigd Rooms-Katholiek gebleven.16 Het is niet al te gewaagd te veronderstel
len dat zij de inrichting van een schuilkerk op Het Honderd flink gesteund 
zullen hebben. 

Deze ontwikkeling maakte he t voor de Rooms-Katholieken in het dorp Loenersloot en 
omgeving duidelijk moeilijker. Het Honderd was voor hen ver weg. Daarom ging men er 
mee door om ook vanu i t Abcoude zonodig geestelijke zorg te bes teden aan de Rooms-
Katholieke gelovigen in Loenersloot. In de tijd rond de Kerkelijke Reformatie werd bij
voorbeeld van de Abcoudse pastoor Visscher gezegd dat hij "tot Loendersloot toe als pastoor 
bediend heeft".17 Voor de latere pastoor van Abcoude Van Aelst lijkt dat eveneens gegolden 
te hebben. 

Nada t Nieuwer Ter Aa naar he t protestantisme was overgegaan hoefden de mensen in 
he t Ruwielsgerecht (Kortrijk, Portengen-Noord, Bosdijk en een stukje Oud Aa) die Rooms-
Katholiek bleven, dank zij de inmiddels al bestaande schuilkerk in Het Honderd niet eens 
zoveel verder te gaan om hun religieuze plichten te vervullen. 

De Rooms-Katholieke getrouwen in Breukelen oriënteerden zich n a he t verliezen van 
h u n ke rk op Maarssen. 

Geruime tijd bleef in de provincie Utrecht nog een betrekkelijk verdraagzaam gods
dienstig k l imaat heersen. Dat veranderde nadat in 1618 prins Mauri ts de macht in s tad en 
gewest overnam en de medestanders van Johan van Oldenbarneveld uit het Utrechtse ver
dreef. Meer en meer zette daa rna de Gereformeerde rechtzinnigheid de toon. 

Uit de acta van de protestantse Classis Amsterdam van 7 april 1648 blijkt 
dat, in ieder geval in de latere jaren, zich in het Huis Het Honderd een daar 
gevestigd priester ophield.18 In die acta staat vermeld dat dominee Johan
nes Kick (die zijn naam had verlatijnst tot Kickius) van Loenen (1644 - 1674) 
klaagde da t "de Paep op 't hondert" door bleef gaan met het houden van 
godsdienstoefeningen, hoewel de drost19 van Gouda hem enige tijd daarvoor 
opgeroepen had daar een eind aan te maken. De drost beloofde een oogje in 
het zeil te blijven houden en "so hij eenige staeltgens van exorbitantie van de 
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Paep can becomen" dat aan de vergadering bekend te zullen maken. In de 
classicale vergadering van 2 juni 1648 zei dominee Kickius dat hij de drost 
opnieuw had aangeschreven "aengaende den Paep op 't hondert" en dat die 
nu ook begonnen was tegen de priester op te treden.18 

De priester om wie het hier ging was Engelbertus van Sevenhuizen 
("Sevenhusius"), een Benedictijner monnik, die als pastoor van Het Hon
derd overleed op 3 oktober 1651.20 

Intussen was in 1606 ook de laatste dorpskerk in onze streek, die van Kockengen, in pro
t e s t an t s e h a n d e n overgegaan. De Rooms-Katholieken in en rond da t dorp r a a k t e n voor 
kerkelijke zaken aanvankeli jk aangewezen op Utrecht , Amsterdam en Oudewater . In 1633 
kwam dichterbij een Rooms-Katholiek centrum tot s tand, namelijk in Woerden. In 1653 
werd een nieuwe Rooms-Katholieke statie gesticht in Teckop, die 203 j aa r zou blijven be
s taan . Teckop was, evenals Loenen-Cronenburch, een Hollandse enclave b innen de pro
vincie Utrecht . 

Bouw van een RJL kerk op Slootcüjk 

In oktober 1626 overleed ridder Anthonis van Lynden,21 Heer van 
Cronenburch, Loenen en Teckop, die de protestantse godsdienst was toege
daan. Zijn echtgenote, Alexandrina van Stepraedt, Vrouwe van Grunsfoort, 
was Rooms-Katholiek. Na het overlijden van haar man voedde zij hun pro
testants gedoopte kinderen verder in de Roomse leer op.10 In Loenen-
Cronenburchsgerecht heerste vanaf toen een voor Rooms-Katholieken gun
stiger klimaat. 

Deze Alexandrina was een dochter van Reinier van Stepraedt tot Doddendael, Heer van 
Doddendae l , Arssen , Zoelen en Grunsfoort , en Margr ie t van Rech te ren g e n a a m d v a n 
Voorst.21 Haa r neef Peter Reinier van Stepraedt tot Doddendael en Duistervoorde, Indor-
nick en Varick trouwde in 1679 met Maria J o h a n n a van Aemstel van Mijnden, die seder t 
he t overlijden van haa r vader, in 1651, Vrouwe van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop was.1 5 

Toen pastoor Engelbertus van Sevenhuizen overleden was, bewerkstellig
de Alexandrina weduwe van Lynden van Cronenburch dat de Rooms-
Katholieken van Loenen weer een waardig en gemakkelijk bereikbaar eigen 
onderkomen kregen. Daartoe regelde zij de bouw van een kerk te Slootdijk, 
dat ongeveer halverwege tussen Loenen en Loenersloot gelegen was (tegen
woordig staat dat gebied bekend als Kerklaan).22 Omdat het Huis Het Hon
derd binnen de heerlijkheid van een bevriende Rooms-Katholieke familie 
lag, kon de verhuizing van de Rooms-Katholieke plaats van samenkomst in 
alle vreedzaamheid geregeld worden. 

Mogelijk werd uitgegaan van een reeds vóór 1651 bestaand bui ten of landhuis , Slootdijk 
geheten, dat voortaan als pastorie mocht worden gebruikt en waaraan in 1652 een schuur-
kerk werd vastgebouwd.2 3 Sommigen menen echter dat zowel pastorie als ke rk in 1652 zijn 
gesticht.2 4 

Over de gang van zaken schreef pastoor Van Aelst van Abcoude dat om
streeks het jaar 1652 tussen Loenen en Loenersloot "op het uyterste van 
Holland, waar de onverdraagzaamheid niet zoo groot was, als in de provin
cie Utrecht, te Slootdijk een huys met een vergaderplaats of oratorium ge-
timmert is op een stukje lands door de Heeren van Loenen-Cronenburgh tot 
dat einde afgestaan".25 

De Heer van Cronenburch was toen Frans van Lynden, oudste zoon van 
Anthonis van Lynden en Alexandrina van Stepraedt, en sedert 5 november 
1648 weduwnaar van Maria Sophia van Stepraedt, Vrouwe van Indornick, 
die een dochter was van Derck van Stepraedt en Sophia van Isendoorn à 
Blois.26 
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De Gereformeerde en Rooms-Katholieke l e idsmannen stonden als ba l t sende kemp
hanen tegenover elkaar, belust om eikaars terri torium in te nemen. Op 3 juni 1652 maakte 
Ds. Kickius aan de Classis Amsterdam bekend dat de Rooms-Katholieken onder jurisdic
tie van de Heer van Cronenburch een "paepsche kercke" bouwden en dat hij dus dat werk 
zal moeten "stuijten". Een kleine maand la ter sprak hij bovendien over de "onverdrage-
licke discoursen van eenige pausgesinde, die opentlick durven zeggen dat eer drij j a ren 
t en eijnde sullen sijn, dat se seker in de publijcke kerck te Loenen sullen mogen predi
k e n " . 2 7 In 1656 klaagde de Classis Utrecht eveneens bij die van Amsterdam over "de stou-
tigheijt der papisten tot Loendersloot".28 In de vergadering van de Classis Amsterdam van 
7 augustus 1657 meldde de onvermoeibare Ds. Kickius "de groote stoutigheijt der papisten 
die in groote confluentie te Slootdijk int gerecht van Cronenburg te samen comen en haer 
afgoderije oefenen in een groot nieuw predickhuijs daer toe gemaeckt".29 

De grote toestroom naar de kerk van Slootdijk en de genoemde ruime omvang van de 
kerk duiden er op da t in Loenen en Loenersloot tijdens en na de Kerkelijke Reformatie 
velen Rooms-Katholiek gebleven zijn. Dit bevestigt mijn eerdere stelling dat de aanhang 
die he t protes tant isme kreeg sterk werd beïnvloed door de opstelling van de plaatselijke ge
rechtsheer . 3 0 N a a r de bijeenkomsten in Het Honderd en vervolgens in Slootdijk gingen 
wel mensen uit Oukoop en het deel van Ter Aa dat onder Loenersloot viel, maar nauwelijks 
inwoners van de gerechtsheerli jkheid Ter Aa. 

De eerste pastoor die in de kerk van Slootdijk de mis opdroeg en preekte 
was Johannes van Heimenbergh, die officieel nog als pastoor van 't Honderd 
te boek stond.31 

Deze Johannes van Heimenbergh (wiens naam soms gespeld werd als Heymenbergh of 
Heyenberch) was in Utrecht geboren, studeerde daar in 1632 en 1633 aan het gymnasium, 
was Ora tor iaan - da t wil zeggen lid van een oratorium, in de zin van een vereniging van 
wereldpr ies ters - en huiskapelaan op kasteel Loenersloot. Hij verleende dus al geestelijke 
zorg in dit gebied vóór de stichting van de kerk te Slootdijk. Zijn broer Lauren t ius van 
Heimenbergh was pastoor te Maarssen, van waarui t de Rooms-Katholieke gelovigen in de 
dorpen Zuilen, Maarssen en Breukelen en hun omgeving onder zijn pastoraat vielen.32 

Met de ingebruikneming van de kerk in Slootdijk, en daaraan gepaard de 
verplaatsing van de standplaats van de pastoor naar dat Slootdijk, verloor de 
schuilkerk in Huis Het Honderd te Oukoop grotendeels haar functie. Niet 
uitgesloten is dat er in de eerste jaren na 1652 nog wel eens een doopbedie-
ning heeft plaats gehad, maar voor het overige was voortaan Slootdijk het 
centrum van het Rooms-Katholieke geestelijke leven in die regio. 

De Rooms-Katholieken in he t Ruwielsgerecht kwamen nu gedurende een korte periode 
betrekkel i jk ver van een kerk te zitten. Ten dele werd da t probleem ondervangen door 
rondre izende pastoors . Bovendien was omstreeks 1650 een Rooms-Katholiek kerkje ge
bouwd op de grens van Wilnis en Mijdrecht,34 en was er ook een s ta t ie in Vinkeveen-
Waverveen. Vanaf 1653 richtten ze zich vooral op de statie Teckop. 

Met de sluiting van de schuilkerk in Het Honderd verdween de laats te 
Rooms-Katholieke kerk van het hele territoir dat wordt ingenomen door de 
huidige gemeente Breukelen (het studiegebied van de HKB). 

Terwijl rondom de Rooms-Katholieken, als minderheid, er in s laagden 
om verscheidene plekken in te richten waar ze weer bijeen konden komen 
(Maarssen, Slootdijk, Vinkeveen-Waverveen, Wilnis-Mijdrecht, Teckop) - en 
zo zorgden voor het voortbestaan van hun kerkgenootschap in de regio - had
den in Breukelen-Nieuwer Ter Aa-Kockengen de Rooms-Katholieken tot 1795 
nergens meer een gezamenlijk dak boven hun hoofd. Na de stichting van 
een nieuwe kerk in Breukelen duurde het nog weer ruim een halve eeuw, tot 
eind 1852, voordat ook de Rooms-Katholieken in Kockengen weer over een 
eigen kerk konden beschikken. 
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Laat-Middeleeuws Sint-Anna-altaar in de kerk van Loenen 

De schrijver van het boekje dat mij voor dit artikel zo goed op weg hielp,2 

kapelaan Van der Heijden, wist ook te melden dat er vóór de Kerkelijke 
Reformatie in de kerk van Loenen acht altaren stonden. Aan elk van deze 
was een vicarie verbonden, een vaste jaarlijkse bron van inkomsten. De alta
ren waren gewijd aan Onze Lieve Vrouw, St. Joris, de heilige Blasius, St. 
Antonius, St. Anna, St. Catharina, de heilige Cornells en St. Ludgerus.33 

Hiermee wordt opnieuw een uitbreiding gegeven aan onze kennis van de 
St.-Annaverering in de provincie Utrecht.34 

Noten 

1 A.A. Manten , 1993. Op zoek n a a r een verdwenen kasteel aan de Kromme Angs te l . 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 3, blz. 113 - 118. 

2 L.J. van der Heijden, 1913. Het kerspel Loenersloot. Uitgave Electr ische Drukkeri j H e t 
Centrum, Utrecht, 66 blz. 

3 S. van der Linde, 1978. 1000 J a a r Dorpsleven aan de Vecht - Loenen aan de Vecht 953 -
1953. Uitgave Kantoorboekhandel Joop Lamme, Loenen aan de Vecht, 2de druk, 151 blz., 
in he t bijzonder blz. 64. 

4 Kasteel Cronenburch behoorde tot de oude kastelen in de Vechtstreek (Jaarboekje van he t 
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1915, blz. 1 - 7). Het werd vermoedelijk in de 
eerste helft van de 12de eeuw gesticht. De Heer van Cronenburch was ambachtsheer van 
Loenen-Cronenburchsgerecht, dat sedert 1297 tot Holland behoorde, m a a r zijn kasteel 
Cronenburch lag binnen he t Stichts Utrechtse Loenen-Statengerecht, ook wel Loenen-
Nieuwersluis genoemd. In het Rampjaar 1672-1673 verloor kasteel Cronenburch zijn be
langrijkste toren. Nadat he t slot in burgerhanden was geraakt , werd he t kort na 1710 
sterk verbouwd tot een soort Vechtbuiten. In 1837 werd het gesloopt. 

5 Anoniem, 1759. Geheym-schrijver van S taa t en Kerke der Vereenigde Neder l anden , 
Beginnende met die van de Provincie Utrecht . . . Eerste Deel, Te Ut rech t by Jacob 
Cornelis ten Bosch, Te Amsterdam by Willem Eleveldt, Boekverkoopers, 390 blz., in h e t 
bijzonder blz. 164. 

6 P.H.A. Mar t in i Buys, 1937. Schets van de geschiedenis van Loenersloot . J u b i l e u m -
Jaarboekje van he t Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1937, blz. 1 - 37, in he t 
bijzonder afbeelding 2 op blz. 9 (de auteur vermeldt niet waar hij deze i l lustrat ie van
daan heeft). De prent staat ook afgebeeld in Van der Linde, 1978, blz. 33, eveneens zon
der bronvermelding. Idem P.H.A. Mart ini Buys in zijn boekje Lonara laca - Bi jdrage 
tot de geschiedenis van het Nedersticht (1986), blz. 137, 139. 

7 J .B.F .F . Wit ter t van Hoogland, 1909. Bijdragen tot de Geschiedenis der Utrechtsche 
Ridderhofsteden en Heerlijkheden. 's-Gravenhage, deel 1, 709 blz. + 21 blz. naamreg is 
ter, daarin in het bijzonder blz. 328. 

8 Wittert van Hoogland, 1909, blz, 342. 
9 Wittert van Hoogland, 1909, blz. 345 - 346. 

10 Van der Heijden, 1913, blz. 11 - 12. Zie ook Van der Linde, 1978, blz. 56 en 62. 
11 Een classis is een verband van in eikaars nabijheid gelegen pro tes tan tse kerken , die 

door middel van afgevaardigden in hun gezamenlijke vergader ingen overleggen over 
zaken van gemeenschappelijk belang. 

12 Huidig adres: Honderdsche Laantje 4, Nieuwer Ter Aa. 
13 Martini Buys, 1937, blz. 8. 
14 Niet te verwarren met de gerechtsheerlijkheid Ter Aa, die bes tuurd werd vanui t h e t 

Huis Ter Aa. De grens tussen beide heerlijkheden werd later die tussen de gemeenten 
Loenersloot en Ruwiel. 

15 A.A. Manten, 1991. Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, 4. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 140 - 155, in het bijzonder blz. 152 en 153. 
Zie ook Wittert van Hoogland, 1909, blz. 347. 

16 Relatio seu descripto s t a tus religionis catholicae in Hollandia etc. quam romae collegit 
et exhibui t Alexandro Septimo et cardinal ibus congregat ionis de p r o p a g a n d a fide, 
Jacobus de la Torre. Kal. Septembris Anno 1656. In druk verschenen in Archief voor de 
Geschiedenis van he t Aartsbisdom Utrecht, deel 10 (uitgever Wed. J.R. van Rossum, 
Utrecht, 1882), blz. 95 - 240, in het bijzonder blz. 187 - 188. De la Torre meldde in 1656 dat 
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veel edelen in de omgeving van Utrecht priesters op hun kastelen uitnodigden om daar 
de H. Mis te lezen en door predikaties hun huisgezin en omwonenden te onderrichten; 
onder hen de bewoners van de kastelen Cronenburch en Loenersloot. 

17 D. Huurdeman , 1910. Geschiedenis van de Parochie van de H.H. Cosmas en Damianus 
te Abcoude. Zonder vermelding van plaats van uitgave, blz. 9, 13, 19 - 20. 

18 Chr. Philippona, 1887. Uit de acten Classis Amstelodamensis. 1646 - 1656. Bijdragen 
voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 14, blz. 288 - 333, in het bijzonder 
blz. 288, "Acta Classis extraordinar iae , 7 April 1648" en "Acta Classis ordinar iae , 2 
Jun i 1648". 

19 Een drost of drossaard was een ambtenaar die namens de gewestelijke machthebber de 
hogere jurisdictie uitoefende en toezicht moest houden op de gewestelijke en lokale ge
r ech t sd i enaa r s . 

20 Anoniem, 1871. Het Necrologium Diocesis Harlemensis . . . van J o a n n e s Buggaeus, 
deel 2. In: De Katholiek. Godsdienstig Geschied- en Let terkundig Maandschrift , deel 
60, blz. 334 - 351, in het bijzonder blz. 338. 

21 Wit ter t van Hoogland, 1909, blz. 675. 
22 De oude kerk van Slootdijk is in 1857 vervangen door het kerkgebouw dat nu aan de 

Kerklaan staat. Nadat in 1962 werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk dicht bij 
he t centrum van Loenen werden kerk en pastorie te Slootdijk verkocht. In 1965 verloren 
ze hun oorspronkelijke functie. 

23 Van der Heijden (1913, blz. 13) was van mening dat "de pastorie reeds bestond toen in 
1652 het kerkje gebouwd is". 

24 E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1985. Plaatsen aan de Vecht en de Angstel. 
Canale t to , Alphen aan den Rijn, in samenwerking met Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake, 2de druk, 262 blz., in het bijzonder blz. 180. 

25 O n t l e e n d aan documen ten in h e t Archief van de Rooms-Kathol ieke parochie van 
Abcoude, door Van der Heijden, 1913, blz. 12. 

26 Wittert van Hoogland, 1909, blz. 675 en 676. 
27 Chr. Philippona, 1887, blz. 294 - 295, "Classis ordinaria, 3 Juni 1652", blz. 296 - 298, 

"Classis ordinaria, 1 Jul i 1652". 
28 Chr. Philippona, 1887, blz. 303 - 304, "Classis ordinaria, 12 Juni 1656". 
29 Chr. Philippona, 1887, blz. 308 - 309, "Continuatie des Classis, 7 Augustus 1657". 
30 A.A. Man ten , 1992. De na-Middeleeuwse Kerkelijke Reformatie in onze omgeving. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 207 - 209. 
31 De la Torre, 1656 (in Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel 10, 

1882, blz. 187): ". . . J o a n n e s ab Heimenbergh, congregationis Oratorii sacerdos, in 
locis 't Honderd seu ad centum jugera dictis, et Loenen et Nieuwersluys, i ta Loender-
sloot et Ackersloot laborat". 

32 Van der Heijden, 1913, blz. 25. Zie ook De la Torre, 1656 (in Archief voor de Geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht , deel 10, 1882, blz. 187): "Laurentius ab Heymenberch, 
S.T.B.H, curat pagos et vicinias de Zuylen, Maerssen et Breuckelen". 

33 Van der Heijden, 1913, blz. 5. 
34 A.A. Manten , 1993. Sint -Annaverer ing in en rond Breukelen. Tijdschrift Historische 

Kr ing Breukelen, j aa rgang 8, nr . 2, blz. 57 - 66. Tevens: Sint-Annaverer ing: een aan
vulling. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 3, blz. 137. 

35 J . van Cauteren en H. Kunneman, 1984. Rooms-Katholieke kerk. In: A. Bloed, L.R. 
Mur en H.W. van Soest (Redactie), Van Wildernis tot Ronde Venen. Uitgave Stichting 
Wilnis 900 jaar, blz. 162 - 177, in het bijzonder blz. 169. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 1, 1994 



10 

Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

4. Geschiedenis van brouwerij "De Vijfhoek" 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De plaats van de brouwerij 

De s t raa t die tegenover het pleintje tussen Arbeidsbureau en Postkantoor 
naar de Vecht loopt, heet Brouwerij. Dat is een historische naam, wan t al 
vanaf de 16de eeuw tot diep in de 19de eeuw is hier de toegangsweg n a a r 
bierbrouwerij "De Vijfhoek" geweest.1 Voorbij de brandweergarage, die in de 
boomgaard van de vroegere brouwerij staat , staan aan de rechterkant van 
de weg vier gebouwen (zie Afbeelding 1). Dat waren de pakhuizen van de fa
milie Kasteleyn, die in 1841 aan de Brouwerij een graanhandel was begon
nen en er nog zo'n 30 jaar bier heeft gebrouwen. 

Het zeer fraaie en goed onderhouden eerste pakhuis, sedert 1958 het kerk
gebouw van de Breukelse Gereformeerde Gemeente (aangesloten bij de Ge
reformeerde Gemeenten in Nederland), draagt het jaar ta l 1890 in de gevel. 
De gebroeders Anne Marinus en J a n Kasteleyn hebben het in dat j a a r als 
stal en graanopslagplaats laten zetten op de plek waar tot 1889 een oude 
schuur van de brouwerij had gestaan (zie Afbeelding 5, nr. 24 en Afbeelding 
7, nr. 1544). Bij de monumenteninventarisatie door de provincie Utrecht in 
1992 kreeg de architectuur wat betreft bouwtype en detaillering een hoge 
waardering; de gaafheid werd zelfs zeer groot genoemd. Opvallend zijn de 
ontlastingsbogen van grijze steen, de hoogvelden met twee kleinere gekoppel
de ontlastingsbogen, de met grijze steen omkaderde spaarvelden en de sier-
ankers in de voorgevel. 

De volgende drie pakhuizen zijn ouder en wat minder fraai dan h e t 
eerste. Ze zijn helaas langdurig sterk verwaarloosd. De eerste twee zijn in 
1885 als s ta l en pakhuis gebouwd, eveneens op de p laa ts van een oude 
schuur van de brouwerij (zie Afbeelding 5, nr. 23 en Afbeelding 7, nrs. 1545 
en 1546). Het laatste pakhuis aan de Vecht is omstreeks die tijd verbouwd en 
staat op de plaats van het oude brouwhuis (zie Afbeelding 5, nr. 22, Afbeel
ding 6 en Afbeelding 7, nr. 1547). In de gevel is een stenen vijfhoek aan
gebracht, die de herinnering aan de oude naam van de brouwerij levend 
houdt. Bij de monumenteninventarisatie in 1992 werden deze pakhuizen ar
chitectonisch als redelijk waardevol bestempeld en werd de gaafheid van 
hoofdvorm en detaillering zelfs als zeer groot gekwalificeerd. Ze hebben drie-
assige tui tgevels met een iets r isalerende (= ui ts tekende) middenpar t i j , 
waarin dubbele deuren met daarboven getoogde luiken op de verdieping. 

De drie laatstgenoemde pakhuizen zijn in 1961 en 1964 met elkaar verbon
den door er twee opslagruimten van één bouwlaag met een plat dak tussen 
te bouwen. In 1976 werden deze pakhuizen het eigendom van de Gemeente 
Breukelen. Die heeft ze gebruikt als garage en opslagplaats voor de Dienst 
Gemeentewerken. Het middelste pakhuis is van 1977 tot 1994 verhuurd ge
weest aan Scouting-Niftarlake, die er een troephuis had. De padvinders bou
wen nu een nieuw onderkomen in de oude gymzaal aan de Stationsweg. Als 
ze dat hebben betrokken, kunnen de panden aan de Brouwerij worden ont
ruimd en voor andere doeleinden gebruikt. Een goede onderhoudsbeurt of 
zelfs restaurat ie zal dan zeker noodzakelijk zijn. 
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Afb. 1. De pakhuizen aan de Brouwerij. Het eerste pakhuis, de fraaiste en jongste van de 
vier, is nu kerkgebouw. 

Overwogen wordt het kantoor van Gemeentewerken en enkele afdelingen 
van de secretarie erin onder te brengen. Architect C. Smit stelde op 1 decem
ber 1993 aan de raadscommissie Openbare Werken voor de pakhuizen af te 
breken en enigszins in de oude stijl te herbouwen. De zijgevel aan de Vecht 
wilde hij "versieren" met een glazen uitbouw in het midden. We hopen dat 
de Gemeenteraad deze plannen zal wijzigen, want bij afbraak en herbouw 
gaat de fraaie gevelstructuur en het oude metselverband onherroepelijk ver
loren. Restaurat ie hoeft bovendien niet duurder te zijn dan herbouw. Een 
glazen uitbouw aan de Vechtzijde is strijdig met het nederige karakter van 
de zijgevel en zou de totaalaanblik van dit Vechtgedeelte met zijn monumen
tale gebouwen ernstig verstoren. Het zou daarom veel en veel beter zijn als 
de beschikbare financiële middelen gebruikt worden voor een stijlvolle res
taurat ie , waarbij het karakter van deze historische panden, ook bij een kan
toor- of woonbestemming, voor Breukelen behouden blijft. 

De ouderdom van de brouwery 

Het is niet bekend wanneer deze Breukelse brouwerij is gesticht, maar 
waarschijnlijk is hij er al vóór de 16de eeuw geweest. In een document uit 
de eerste helft van de 16de eeuw kwam Arie Manten op die plek de naam 
J a n Dircksz, brouwer, tegen. 

Er is in Broeckland een stenen vuurdover uit de 15de eeuw opgegraven 
met aan de onderkant het teken van de vijfhoek.2 Arie Manten legde een re
latie tussen de kleibakker en de brouwer te Breukelen, die waarschijnlijk de
zelfde vuurplaats en hetzelfde kenteken hebben gebruikt.2 
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Jacob Jansz, brouwer ( van der H o r s t ) 
vererving (jaar?) J, 

Jan Jacobsz van der Horst x Elisabeth Marcenier 
vererving (1682) 4, 

Carel Jansz van der Horst en Jacob Jansz van der Hors t 
verkoop (1699) J, 

Jacob Peterse van der Horst 

verkoop 1/2 (1 703)], verkoop 1/2 (171 1) 
Jochem van Veen 

verkoop 1/2 (1711) 

A A 

vererving (1752) I 

verkoop (1761) 

Jan Jacobse van der Horst 

dochter, getrouwd met ene Van de Haar 

Jannet je van de Haarx Hendrik Bulsink 
verkoop (1763) | 

Cors de Jong 
schenking (1803) ^ 

Jacob de Jong 

i 
Anthony Reynier Vos 
1 
Isaac Dancker ts 

i 
J a c o b u s Ja rman Jr 

i 
Gerr i t Corne l l s van Hat tem van Veen 

verkoop (1840) I 
A d r i a n u s J u s t i n u s Wern ink 

i 
Corne l l s Kas te leyn 

vererving (1858) ^ 
Anne Mar inus Kaste leyn en Jan Kas te leyn 

verkoop (1804) 

verkoop (1818) 

verkoop (jaar?) 

verkoop (1837) 

verkoop (1841) 

Afb. 2. Eigenaren van de Breukelse brouwerij van de 17de tot tweede helft 19de eeuw. 

Uit de 17de eeuw hebben we wat meer gegevens. In 1644 was het huis op 
de hoek van de Danne eigendom van Carel Marcenier de Oude.3 Zijn dochter 
Elisabeth trouwde met de brouwer J an Jacobs van der Horst en zijn zoon 
Karel Marcenier de Jonge trouwde op 18 mei 1704 met Metje van der Horst. 
De families Marcenier en Van der Horst bezaten beide een perceel aan de 
Vecht, want in een beleningsakte4 van een belendend terrein uit 1645 wordt 
Jacob Jansz Brouwer als eigenaar van het latere brouwerijterrein genoemd. 
Brouwer was een beroepsaanduiding en geen familienaam, want nog geen 
40 j aa r later noemde zijn zoon J an Jacobsz zich Van der Horst? (zie ook Af
beelding 2). 

De brouwerij van Jacob Jansz zien we op een ets van A. Rademaker ui t 
1660 met "De Breukelse-Brug en Out Gunterstein".6 Kenmerkend is de hou
ten stellage, waarmee men het benodigde water uit de Vecht put te en via een 
stortbak en een houten goot naar het achterliggende brouwhuis voerde (zie 
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Afbeeldingen 3 en 4). Toen in 1675 de grond voor de latere bui tenplaats 
"Boom en Bosch" werd gekocht, was zijn zoon J an Jacobs Brouwer eigenaar 
van deze brouwerij.7 Op de kaar t van Bernard de Roij uit 1681 s taan op de 
plaats van de brouwerij twee gebouwen aan de Vecht en is het huis aan de 
Danne eigendom van "De Brouwer tot Breuckelen". 

Die brouwer is J an Jacobs van der Horst, want op 18 december 1682 ver
scheen voor schout en schepenen "Jan Jacobsz van der Horst , onsen in-
woonder en medeschepen deses gereghte, als man en vooght van Elisabeth 
Marcenier syne huysvrouw ( . . . ) ende bekende bij desen te t ransporteren 
ende in eygendom over te geven aen Carel en Jacob Jansz van der Horst 
sijne comparantes beyder soonen, een huysinge en erve en boomgaert mits
gaders brouhuys, brouwketel ende alle verdere gereetschappen dat tot de 
brouwerije behoorende ende gebruyckende is (. . .) gelegen aenden dorpe in 
dese onsen voorsz. gereghte van breuckelen streckende voor uyt de reviere de 
Veght westwaerts op tot aen den damdijck toe daer suytwaerts den heere 
vice admirael de ruyter en noortwaerts de kinderen van de heer Johannis 
van der Voort en de erfgenamen van J an Gijsbertsz Kaan".5 Die vice-admi-
raal was Engel baron De Ruyter, de zoon van Michiel Adriaensz de Ruyter. 
Van 1680 tot 1683 was hij eigenaar van de buitenplaats "Ruyter-Veght", die 
la ter de naam "Boom en Bosch" kreeg. Ten noorden van de brouwerij lag 
een stuk grond, dat de kinderen Van der Voort van Maria de Geer hadden 
geërfd. Het terrein op de hoek van de Danne, "een ledig erf waar eertijds een 
huysinge op gestaen heeft" had J an Jacobs van der Horst ruim twee weken 
eerder, op 1 december 1682, verkocht aan de heer Johannis van der Voort, 
koopman te Amsterdam.8 

In 1682 was dus de volgende generatie Van der Horst aangetreden als 
brouwers te Breukelen. De naa r hun grootvaders Marcenier en Van der 
Horst genoemde broers kregen het benodigde geld door op 3 maar t 1683 een 
bedrag van ƒ 2400 te lenen van Jannetje van der Horst, weduwe van Dirck 
Witjens te Amsterdam. Ze gaven daarvoor hun huis, erf en brouwerij met 
toebehoren als hypotheek.9 Op 4 juli 1683 moesten ze nog een plecht van 
ƒ 1200 op hun brouwerij vestigen, omdat hun vader dit bedrag op 23 oktober 
1669 op een obligatie van de Diakonie te Breukelen had geleend.10 Overigens 
rus t t e er ook nog een hypotheek uit 1632 op, voor het toen van Annichje 
Verslijk geleende bedrag van ƒ 300. De broers Carel en Jacob van der Horst 
leenden in 1686 nog een bedrag van ƒ 1000 van de weduwe Witjens en gaven 
daarvoor het Regthuys te Breukelen als onderpand.11 

De financiële lasten waren kennelijk te zwaar, want in 1699 verkochten 
Carel en Jacob de brouwerij aan hun neef Jacob Peterse van der Horst.1 2 Bij 
de koop was ook inbegrepen "de Schuyt daar het mout mee na de molen 
gebracht werdt, alsmede de speelwagen ende sijle". Carel en Jacob bleven 
echter hun bedrijf uitoefenen, want voortaan huurden ze de brouwerij. Op 
de Open Rechtsdag van 21 februari 1700 eisten ze van de schout Jacob de 
Kinderen betaling van rekeningen voor aan hem geleverde bier en turf.13 

Carel heeft zich nadien uit de brouwerij teruggetrokken, want zijn naam 
komt in 1703 niet meer voor als huurder. 

Jacob Petersz van der Horst had in 1703 de helft van zijn brouwerij ver
kocht aan Jochem van Veen, bierbrouwer te Kockengen. Toen diens wedu
we, Weyntje van Zijl, in 1711 de bezittingen van haar onmondige kinderen 
moest veilig stellen, werd ze gedwongen de halve brouwerij te Breukelen op 
16 mei 1711 publiek te verkopen. Jacob Janssen van der Horst, die deze helft 
voor ƒ 400 per jaar van haar huurde, kocht die toen voor ƒ 3800. De andere 
helft kocht hij op 22 mei 1711 voor ƒ 3000 van zijn neef Jacob Petersen van der 
Hors t . 1 4 Volgens de koopvoorwaarden bestond de brouwerij toen uit een 
woonhuis met erf en boomgaard, een brouwhuis en "het ge t immer van 
schuur en bergh". De grond was allodiaal, dus vrij bezit, behalve het zuide-
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lijke deel van "het Ackertje of 't boomgaartje" dat leenroerig was aan "den 
Huyse van Nyenrode". 

Aan die boomgaard grensde de tuin van Boom en Bosch waarop een orangerie was ge
bouwd, m a a r Jacob J ans sen van der Horst mocht geen aktie ondernemen als "aan de sijde 
van de Hr. Boendermaker 't orangehuys te verre gestelt mochte sijn op de grond van de 
Brouwerije". Tot de inventar is van de brouwerij behoorden toen: "9 hele tonnen, 445 halve 
tonnen of half vaten, 56 vierendeels, 33 vloten, 32 sacken, de bierschuyten ende het haire 
cleed". 

De brouwerij in de 18de eeuw 

Vanaf 1711 was Jacob Janssen van der Horst alleen eigenaar van de brou
werij. Hij had daarvoor een lening van ƒ 4500 verkregen van Anna Pergens 
van Nijenrode.15 Hij loste die a f i n 1717, nadat hij en zijn vrouw Jannichje 
Gosens Kaan een nieuwe hypotheek van ƒ 4000 hadden verkregen van Gerrit 
Jacobsen Bogert.16 Deze hypotheek loste Jacob in 1741 af. Hij moest soms 
lang op zijn geld wachten, want de ƒ 23 voor "bier bij het proberen der brand-
spuyt" over de jaren 1726 - 1730 werden hem pas in 1731 door het Gerecht uit
betaald.17 Op 6 maar t 1749 liet Jacob door notaris mr. Willem van Oudenal-
len een tes tament maken, waarin hij zijn achterkleindochter Jannetje van 
de Haar tot erfgename van de halve brouwerij benoemde. 

Jacob Janssen van der Horst werd in 1752 opgevolgd door zijn 58-jarige 
zoon J a n Jacobsz van der Horst,18 die de brouwerij op 21 december 1761 voor 
ƒ 6000 verkocht aan zijn kleindochter Jannetje van de Haar, die intussen ge
huwd was met Hendrik Bulsink.19 

Tegen betal ing van ƒ 3000 werden zij eigenaar van: "Huijs en Erve sijnde een bierbrou-
werije met zijn brouw- en pakhuijs, berg en schuur en annexe Tuijn, Steeg en boomgaard, 
m i t sgaade r s kopere brouwketel , koelbakken, gijlkuijpen, werkkuijpen en onderbak, he t 
vaa twerk soo groot als kleijn, de bierwaagen, alle brandhout in de berg of elders, de bier-
schuijt met zijn toebehoren en verder alle gereedschap dat tot de brouwerij behoort niets uijt-
gesondert (. . .) allodiaal vrij goed, behalve de suijtzijde van de boomgaard die drie roeden 
breet te overdwars gerekent van off uyt de gemeyne sloot tussen de Heer Tersmitten en hem 
comparant , leenroerig aan den Huyze Nijenrode is". Uit deze omschrijving blijkt, dat de 
brouwerij behalve het woonhuis nog twee gebouwen en een schuur telde en dat er een berg
plaats voor brandhout was. Het vuur onder de ketels werd dus met hout gestookt, maar later 
lezen we ook over tur f als brandstof. De vaten met het brouwsel konden zowel over land als 
over water naar de k lanten worden vervoerd. Tussen de steeg of toegangsweg en de buiten
plaats Boom en Bosch lag de boomgaard, zoals ook in het begin van de 20ste eeuw nog het 
geval was. 

De brouwerij werd ook in de 18de-eeuwse beschrijvingen van de streek ge
noemd. Polderman citeerde wat in twee boeken20 over Breukelen en zijn 
brouwerij staat . De anonieme auteur van de "Geheym-Schrijver"21 vermeld
de in 1759 zelfs de naam van het bedrijf: "Brouwerij De Vijfhoek levert zeer 
smakelijk en goed bier". 

Brouwer Cors de J o n g 

Hendrik en Jannet je Bulsink verkochten na twee j aa r hun brouwerij aan 
Cors de Jong,2 2 die het bedrijf van 1763 tot 1797 heeft geleid. In 1768 verkocht 

Afb. 3 (op de bladzijde hiernaast) . Gewassen pentekening door Dirk Verrijk (1734 - 1786) 
van de Brouwerij te Breukelen (A.G. Schulte, 1993. Tekeningen en Schetsen; de Provincies 
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Canaletto, Alphen aan den Rijn, nr. 44, blz. 
103). 
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Afb. 4. Pentekening van onbekende tekenaar van de brouwerij te Breukelen. 

hij de zuidelijke strook van zijn boomgaard aan Willem van Loon, die twee 
jaar tevoren eigenaar was geworden van Boom en Bosch. De strook begon 
aan de Vecht naas t "een paal daar een Watergood op leyt" en liep "van daar 
langs de voornoemde Boomgaard tot aan den dijk van de Sogenaamde Kerk-
weg en aldaar uytkomende met de breetten van 5 roeden, ofte de helft van de 
Boomgaard" (zie Afbeelding 5, nr. 47). Die strook was "van voren tot agteren 
met 3 roeden Leenroerig aan den Huysen van Nijenrode, gerekend uyt de ge-
menen sloot van de Heren verkoper en koper, en het overige gedeelte vrij al-
lodiaal goed".23 

De "paal waarop een watergoot ligt" moet het "toestel aan de waterkant" 
zijn, waarop Polderman in zijn art ikel1 wees. De tekening van de brouwerij 
omstreeks 1770 die hij erbij voegde, geeft een aardig beeld van de gebouwen 
en activiteiten bij de brouwerij van De Jong. Daarom drukken wij het be
langrijkste gedeelte daarvan hierbij nog eens vergroot af (Afbeelding 4). Er 
zijn twee gebouwen zichtbaar op de plaats van de huidige pakhuizen; het 
derde gebouw met de trapgevel staat ongeveer op de plek waar in 1882 een 
nieuw woonhuis verrees. De brouwer wist al wat reclame was, want de pas
sagiers van de uit Amsterdam komende trekschuiten konden 12 keer de vijf-
hoekige ster waarnemen op de stellage voor de watergoot naa r het brouw
huis en in de ramen en gevels van de twee bedrijfsgebouwen. Het is een le
vendig bedrijf, want bij de stellage zijn drie mensen water aan het put ten, 
en op de kade zijn zes mannen bezig waarvan er vier met vaten sjouwen en 
twee een voor de wal komende schuit opwachten. 
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In later tijd zal het er niet meer zo bedrijvig zijn geweest, want door de 
oorlogsomstandigheden gingen de zaken minder goed. De schade van 110 
gulden en 10 stuivers bij de doortocht der Pruisen in 1787 kreeg Cors de Jong 
pas in 1791 gedeeltelijk van de provincie vergoed.24 

In 1794 liet De Jong bij de schout registreren2 5 dat hij bij de Edel Mogende Heeren 
S t a a t e n van Ut rech t een verzoek om belas t ingver laging had ingediend. Hij vroeg "af-
schrijvinge van Impost op den Vriese turf als meede wegens het gemaal en Zeegel26 ter 
somme van 75 gulden Jaarl i jks". Hem werd slechts toegestaan "vermindering wegens de 
turfpagt tot 1 stuyver per sak in plaats van 1 st. 14 png. per ton". De turf werd per schip aan
gevoerd, door de turfdragers gelost27 en door beëdigde turfmeetsters of turftonsters geteld.28 

Zo verklaarden bijvoorbeeld Geertien Mok en J a n s van Schaik op 18 september 1801, dat zij 
"aan de brouwerij de Vijfhoek uyt het schip van hendrik moraal hebben gelost 632 sakken 
Vriese turf'. Ook schipper Johannis Moraal voerde omstreeks 1800 Friese turf aan voor de 
b rouwer i j . 2 9 

In 1787 zal er op het terrein van de brouwerij nog een gebouwtje bij geko
men zijn, want op 10 januari van dat j aa r gaf Cors de Jong aan schout en 
schepenen van Breukelen-Nijenrode toestemming om "te stellen of te plaat
sen aan het eynde van zijn Eedeles erf een huysie tot Commoditijt voor de 
Nagtwagt" . 3 0 Dat huisje ten gerieve van de nachtwachten zal aan de Danne-
s t raa t hebben gestaan, ongeveer waar nu de brandweergarage is. 

Brouwer Jacob de Jong 

Jacob de Jong, de oudste zoon van brouwer Cors de Jong, woonde in de 
Klapstraat (nu Herenstraat 40) en zal bij zijn vader het brouwersvak hebben 
geleerd, want in 1798 nam hij de leiding van de brouwerij van hem over. Hij 
zal ook een juridische en notariële opleiding hebben genoten, want op 1 mei 
1786 was hij door Johan Ortt van Nijenrode aangesteld als schout en gader-
meester van Breukelen Nijenrodes Gerecht.31 Dat gebeurde op verzoek van 
schout Joan Stoesak wegens diens hoge leeftijd. Dat ambt leverde Jacob in 
het gerecht Breukelen-Nijenrode ƒ 115 per jaar op aan "salaris en vacation 
volgens accoord".32 Ook in het Orttsgerecht volgde hij in 1786 Joan Stoesak 
op. 

Nadat de Fransen ons land hadden veroverd, namen de patriotten op 16 
februari 1795 de macht van de regenten over en vormden een voorlopige mu-
nicipaliteit of gemeenteraad.3 3 Jacob de Jong bleef op zijn post en diende de 
nieuwe machthebbers. Op 4 januar i 1796 werd hij door de Municipaliteit tot 
schout benoemd. Hij moest echter een borgstelling geven voor de afdracht 
aan de provincie van de door hem geïnde belastingen. Omdat de waarde van 
zijn bezit te gering was voor de vereiste ƒ 13 000, voegde vader De Jong daar 
ƒ 5000 van de brouwerij aan toe.34 Het j aa r daarop zal Jacob zijn vader als 
brouwer zijn opgevolgd en met hem van woning nebben geruild, want van 
1798 afbetaalde de schout de ƒ 14 dorpslasten voor het brouwershuis. 

Het ambt van schout was in die woelige tijden niet zo gemakkelijk, want de Municipali
tei t van Breukelen t rad tamelijk onbesuisd op. Zo werden de gerechtsbode, de schoolmeester 
en de beur t sch ippers wegens oranjegezindheid ontslagen en vervangen door pa t r io t ten . 
Zelfs eiste zij de pastorie en de Pieterskerk op ten behoeve van de "Roomschgesinde Ge
meente". Er waren daarom nogal wat weerspannige burgers die het nieuwe gezag niet er
kenden. Die werden toen bedreigd met boetes en beslaglegging op hun bezittingen.35 

Jacob was waarschijnlijk ten gevolge van de veranderde omstandigheden 
in financiële problemen geraakt. Daarom zullen zijn ouders hem in 1803, 
met instemming van zijn drie broers, de brouwerij ten geschenke hebben ge
geven. De waarde ervan had hij tevoren door de schepenen Gerrit Veen
man, Chris t iaan van Es en Coenraat Har tman laten schatten. Zij hadden 
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die op ƒ 15 000 gesteld, maar dat bleek een jaar later veel te hoog te zijn ge
weest .3 6 Het heeft dan ook niet mogen baten, want op 8 maar t 1804 zette 
Jacob zijn laats te handtekening als schout van Breukelen-Nijenrode. De 
deurwaarder legde op 28 maar t 1804 namens de beheerders "der Generale 
Middelen 's Lands van Utregt" beslag op zijn woonhuis, brouwerij en 11 
morgen weiland, om daaruit de niet afgedragen belastinggelden te verkrij
gen.3 7 

Bij de openbare verkoping te Utrecht op 5 mei 1804 werd Anthony Reynier 
Vos voor ƒ 8800 eigenaar van "de bier en moltbrouwerij genaemt de vijfhoek, 
voorzien van twee groote ketels en koelbakken, geyl en moutkuip met des-
selfs woonhuys, pakhuys, schuur, paardes, waegens, hooyberg, erf en thuyn 
met al hetgeene daar op en aard en nagelvast is (. . .) competerende Jacob de 
Jong gewesen schout en gadermeester over Breukelen Nijenrodes en Ortts-
gerecht om d a a r a a n te verhalen hetgeen deselve in gemelde gerech ten 
schuldig is gebleven". Het woonhuis in de Herenstraat werd door J a n Zou-
deman voor ƒ 2000 gekocht.38 

De 11 morgen weiland aan de Broekdijk konden niet geveild worden, want Jacob de 
Jong had deze landerijen "met houtakkers , tuynhuys, hokken en tillen" op 26 februari 1804 
voor ƒ 3100 verkocht aan Joachim Sebastiaan Stroeck en een aanbetal ing van ƒ 2000 gekre
gen. Ten gevolge van het beslag waren de gronden echter nog niet get ranspor teerd . He t Hof 
van Utrecht had consideratie met Jacob de Jong en bepaalde op 7 juni 1804, dat het beslag op
geheven en de grond getransporteerd mocht worden als Stroeck de resterende ƒ 1100 aan he t 
Hof betaalde. De opheffing vond plaats op 10 juni, waarna het t ransport op 17 juni 1804 volg
de . 3 9 Het "Departementaal bestuur 'sLands van Utregt" benoemde op 20 juni 1804 Jacobus 
Verhoeff tot schout en gadermeester van Breukelen Nijenrodes en Or t t sgerech ten . Deze 
overleed al in hetzelfde jaar , waarna Pieter Augustus Voigt zijn functies w a a r n a m en hem 
op 8 februari 1805 opvolgde.40 

De brouwers uit de 19de eeuw 

Anthony Reynier Vos is bijna 14 jaar eigenaar van de brouwerij geweest. 
In 1809 werd hij als schepen aangewezen voor "het opnemen van den s t aa t 
der inwoonderen".2 6 In vier dagen was hij "het hele geregt rond geweest" en 
had daarvoor een vergoeding van ƒ 12 ontvangen. In 1811 gaf hij zijn "bier
brouwerij met het woonhuis, pakhuizen, erven en tuin, gemerkt nr. 71" als 
onderpand aan Ferdinand van Collen Fzn voor een lening van ƒ 2000 à 5% 
rente per jaar .4 1 Op 30 oktober 1817 machtigde brouwer Vos42 zijn vrouw en 
zwager om "de affaire en negotie door hem geëxcerceert wordende ui t te oefe
nen en te continueren, alle goederen te verkopen". 

Dat laatste gebeurde op 31 januari 1818 "ten huize van J a n de Kruyff in 
het S taa te Wapen". Blijkens de omschrijving in de veilcondities was het aan
tal gebouwen sedert 1804 aanmerkelijk toegenomen, want verkocht werd: 
"een capitale Bier en Mol[t]brouwerij genaamd de Vijfhoek met desselfs 
hegte , s terke en weldoortimmerde gebouwen, woonhuis, s tal l ing, wagen-
huis , schuur, pakhuisen en verder gebouwen, tuinen e tc" . De nieuwe eige
naa r werd Isaac Danckerts, steenkoper te Amsterdam, die ƒ 12 250 voor de 
brouwerij betaalde.4 3 

Wanneer hij hem verkocht heeft aan Jacobus J a r m a n J r is mij niet be
kend, maa r bij de invoering van het kadaster in 1832 was die de eigenaar. Op 
de 4696 m2 van de brouwerij stonden toen twee woonhuizen, een brouwhuis 
en twee schuren (zie Afbeelding 5). 

J a r m a n was behalve brouwer ook steenkoolhandelaar en van 1833 tot 1835 zelfs gemeen
te-ontvanger . 4 4 Daarom zamelde hij in januar i 1833 "de vrijwillige giften ten behoeve van 
de bezet t ingen van de citadel van Antwerpen" in, welke collecte ƒ 201,95 "en een klein 
vreemd zilverstukje" opbracht. Daarom ook hield de gemeentelijke "Commissie tot u i tdee
ling der spijzen" van 2 januar i tot 15 maar t 1834 iedere dinsdag, donderdag en zaterdag 
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"des voormiddags ten half 12 uuren uitdeeling aan de Brouwerij van den Heer J a r m a n al
h i e r " . 

In 1837 werd Gerrit Cornells van Hattem van Veen de eigenaar van de 
brouwer i j , 4 5 op 3 september 1840 Adrianus Just inus Wernink. De laatste 
was niet alleen bier-brouwer maar ook azijnfabrikant. Toch had hij bedrijfs
ruimte over, want op 2 april 1841 verhuurde hij voor ƒ 100 per j aa r twee zol
ders aan Cornelis Kasteleyn "koornkooper wonende in de Achters t raat" . 
Kasteleyn gebruikte de zolder boven de bierkelder en die boven de stal en het 
koetshuis. Daarvoor mocht hij te allen tijde "zoo met wagen, paarden als te 
voet" gebruik maken van de Laan en "vrij lossen en afschepen op en van de 
wal en den steiger aan de rivier de Vecht".46 

Nog voor het einde van dat jaar kocht Kasteleyn voor ƒ 12 000 de "Bier
brouwerij en Azijnmakerij genaamd de Vijfhoek, geteekend Nommer 71, be
s t aande ui t een Heerenhuizinge met mouterij, een groot annex gebouw 
waar in de Bierbrouwerij met een pakhuis, een Rosmolen, een Koetshuis 
met Paardenstal , voorts een gebouw waarin de azijnmakerij met bergplaats 
en verder getimmerte".4 7 Cornelis liet een huis (Afbeelding 5, nr. 20) tot 

Afb. 5. Fragment van de kadas te rkaa r t Breukelen-Nijenrode Sectie C uit 1832. Nr. 1 = huis 
en erf (Vecht en Dam) 8 roeden 30 el, kl. 5, ƒ 255; nr. 2 = tuin 7 r 40 el; nr. 3 = huis en erf 98 el, 
kl. 17, ƒ 33; nr. 4 = tuin 1 r 12 el; nr. 5 = huis en erf 1 r 5 el, kl. 16, ƒ 39; nr. 6 = tuin 97 el; nr. 7 
= huis en erf 97 el, kl. 14, ƒ 57; nr. 8 = tuin 89 el; nr. 9 = schuur 16 el; nr. 10 = huis en erf 2 r 40 
el, kl. 13, ƒ 66; nr. 11 = huis en erf 2 r 50 el, kl. 12, ƒ 80; nr. 12 = de Gemeente Breukelen, weg 
2 r 60 el; nr. 13 = huis en erf 76 el, kl. 17, ƒ 33; nr. 14 = huis en erf 76 el, kl. 17, ƒ 33; nr. 15 = 
huis en erf 80 el, kl. 17, ƒ 33; nr. 16 = huis en erf 2 r, kl. 13, ƒ 66; nr. 17 = huis en erf 2 r 10 el, 
kl. 11, ƒ 90; nr. 18 = schuur en erf 1 r 50 el, kl. 21, ƒ 15; nr. 19 = tuin 4 r 30 el; nr. 20 = huis en 
erf 5 r 70 el, nr. 21 = huis 2 r 90 el, samen kl. 1, ƒ 156; nr. 22 = brouwerij 3 r 40 el, nr. 23 = 
schuur 1 r 76 el, nr. 24 = schuur 1 r 30 el, samen ƒ 450; nr. 25 = tuin 23 r 10 el; nr. 26 = erf en 
laan 8 r 80 el; nr. 47 = de Gereformeerde Kerk, weg 2 r 10 el. De afkorting kl. = klassering. 
Er waren 23 belastingklassen voor gebouwde eigendommen; kl. 1 kostte ƒ 555 per jaar , en 
kl. 23 slechts ƒ 1 per jaar . 
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schuur verbouwen, die in 1848 weer werd vervangen door een woonhuis. De 
azijnmakerij (Afbeelding 5, nr. 24) liet hij veranderen in een schuur en twee 
woningen. 

Cornells Kasteleyn was in 1798 in Breukelen-Nijenrode geboren, trouwde met Matje de 
Groot en kreeg zes kinderen. Van 1839 tot zijn overlijden op 20 februari 1858 is hij gemeen
teraadsl id geweest. In de raadsvergadering van 9 maar t 1858 herdacht burgemeester J h r . 
Mr. J.P.A.L. Ram hem en zei dat de overledene "zich zoowel door zijnen ijver als bereid-
vaardigheid onzer aller hoogachting waardig gemaakt had". 

Cornells was pr imair graanhandelaar , want op 27 augus tus 1845 ver
leende het gemeentebestuur hem voor dat jaar een "Patent als Meelverkoper 
om alle soorten van Graanen die geschikt zijn tot Beestenvoeders te mogen 
doen malen en verkopen".48 Met zijn zwager, schipper Arie de Groot, heeft 
hij de brouwerij geëxploiteerd. Volgens het eerste gemeenteverslag, dat op 
13 mei 1852 door de raad werd vastgesteld, was er in 1851 "eene bierbrouwe
rij die een redelijk debiet heeft en die gedreven wordt door twee personen". 
Volgens het verslag over 1852 is er "Een bierbrouwerij gedreven door Arie de 
Groot, die een redelijk bestaan oplevert en bewerkt wordt door twee perso
nen". Na het overlijden van zijn vader zette de toen 20-jarige Anne Marinus 
Kasteleyn het bedrijf voort, waarbij hij later geholpen werd door zijn acht 
j a a r jongere broer J an . Tot omstreeks 1870 hebben zij bier gebrouwen.4 9 

Daarna hebben zij zich alleen nog bezig gehouden met de graan- en veevoer-
handel . 

Graan- en veevoerhandel Kasteleyn 

Anne Marinus Kasteleyn werd op 26 januar i 1870 met 41 van de 64 in 
Breukelen-Nijenrode uitgebrachte stemmen tot gemeenteraadslid gekozen. 

Afb. 6. Het oude brouwhuis met daarachter het herenhuis uit 1882. 
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Evenals zijn vader is hij dat jarenlang geweest. In 1893 volgde hij de plotse
ling overleden J.W. de Bruyn als wethouder op. Ook op ander gebied heeft hij 
zich voor de gemeenschap ingezet: vanaf 1873 is hij bestuurslid geweest van 
de "Spaarbank voor Breukelen en omstreken". In 1874 kwamen het terrein 
en de gebouwen van de graanhandel bij het kadaster op zijn naam te staan, 
maar hij bracht die in 1881 over naar de vennootschap "Firma de gebroeders 
Kasteleyn".50 De broers lieten in 1882 het familiehuis (Afbeelding 5, nr. 21) 
afbreken en er een nieuw dubbel herenhuis bouwen (Afbeelding 6). Anne 
Marinus, die zijn vrouw en twee kinderen verloren had, betrok met drie kin
deren en een huishoudster het zuidelijke gedeelte. Zijn broer J an kwam met 
zijn vrouw, vijf kinderen, een kinderjuffrouw en een dienstbode van "Buiten
dorp" naar het noordelijke deel van het nieuwe huis. 

In 1882 werd de middelste schuur (Afbeelding 5, nr. 23) gesplitst in een 
woonhuis en een pakhuis, die in 1885 werden vervangen door twee pakhui
zen (Afbeelding 7, nrs. 1345 en 1346). Ook de oude brouwerij (Afbeelding 5, 
nr. 22) zal toen bij de nieuwe bebouwing zijn aangepast (Afbeelding 7, nr. 
1547). De westelijke schuur (Afbeelding 5, nr. 24), waarin omstreeks 1842 
twee woonhuizen waren afgeschoten, werd in 1890 vervangen door een 
nieuw gebouw (Afbeelding 7, nr. 1544), dat dienst ging doen als stal, tarwe-
schuur en in 1958 als kerk. 

Na het overlijden van Anne Marinus werd de vennootschap in 1907 ont
bonden en kwam het bezit op naam van J an Kasteleyn Czn.51 Toen die in 
1915 overleden was, ging de graanhandel over op zijn zoon J a n Kasteleyn 
J r . 5 2 Beiden zijn, respectievelijk vanaf 1910 en 1913, bestuurslid van de 
"Spaarbank voor Breukelen en omstreken" geweest. J a n Kasteleyn J r ver-

Afb. 7. Fragment van de kadasterkaar t Breukelen-Nijenrode Sectie C uit 1957. Nr. 909 = 
huis en erf 2 a 40 ca; nr. 1308 = huis en erf 90 ca; nr. 1309 = huis en erf 80 ca; nr. 1321 = huis 
erf tuin 2 a 2 ca; nr. 1543 = moesland 14 a 60 ca; nr. 1544 = stal 1 a 65 ca; nr. 1545 = stal en erf 
8 a 95 ca; nr. 1546 = pakhuis 1 a 60 ca; nr. 1547 = pakhuis 1 a 71 ca; nr. 1885 = huis en erf 1 a 97 
ca; nr. 1886 = huis schuur tuin 2 a; nr. 1887 = werkplaats en erf 4 a 23 ca; nr. 2161 = huis en 
tuin 15 a 40 ca; nr. 2162 = huis garage tuin en uitweg 18 a 75 ca. 
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enigde in 1918 de twee herenhuizen, liet er aan de zuidkant een woonkeuken 
aanbouwen en maakte later het huis dat achter in de tuin stond tot garage. 
Na zijn dood in 1954 werd zijn zoon Anne Marinus Kasteleyn eigenaar.5 3 Die 
zette de familierelatie met de "Spaarbank voor Breukelen en omstreken" 
voort en was van 1946 tot 1954 voorzitter en van 1944 tot 1986 kassier van die 
bank. 

De Kasteleyns hadden een behoorlijk bedrijf, dat voornamelijk meel aan 
de bakkers leverde, maar ook veevoer en lijnkoeken aan de boeren. 

J a n Kasteleyn J r was een deftig man, die met "meneer Kasteleyn" moest worden aan
gesproken. Hij was altijd gekleed in een zwart pak en zwarte bolhoed. Op vri jdagmorgen 
tijdens de kaasmark t had hij een vaste tafel in café Schuurman aan de Mark t om betal in
gen van de boeren te ontvangen of bestellingen op te nemen. Vaak moest J a n Boekweit die 
nog dezelfde dag gaan afleveren, waarbij het wel eens laat werd. De k l an ten werden ook 
aan huis bezocht. De heer Kasteleyn deed dat per rijtuig aan de oostkant van de Vecht, zijn 
kantoorbediende Cor van Stam Rzn ging per fiets naar de boeren aan de wes tkant van h e t 
k a n a a l . 5 4 

J a n Kasteleyn J r kocht graan op de beurs in Rotterdam en liet het per 
schip naar Breukelen brengen. Dat gebeurde veelal door schipper Roos de 
Jager uit Breukelen, die tweemaal per week op Rotterdam voer. Het g raan 
werd dan gemalen bij Teus Bakker in Breukeleveen55, die het met zijn door 
een paard getrokken schuit kwam halen en als meel weer terugbezorgde. 
Het werd dan opgeslagen, eventueel gemengd en aan bakkers en boeren uit 
de wijde omtrek verkocht als broodmeel en veevoer. In het middelste pak
huis bevindt zich nog de mengcilinder met elektrisch aangedreven meng-
schroef. De cilinder steekt door de zoldervloer, zodat hij boven volgestort kon 
worden en de meelzakken op de begane grond aan de trechtermond konden 
worden gevuld. 

De in 1881 geboren Johannes Boekweit heeft in dienst van de F i rma Kasteleyn 58 j a a r 
lang he t meel bij boeren en bakkers in de omgeving afgeleverd, eerst me t paard-en-wagen, 
later met een T-Ford. Zijn in 1906 geboren zoon Jan Boekweit heeft van 1923 tot 1968 bij 
Kasteleyn gewerkt. Hij reed in een zescilinder Ford vrachtauto, la ter in een Chevrolet . Hij 
werkte er met Cor van der Schaft en later met diens broer Ben. Boekweit vertelde me in 1988 
dat het wel heel zwaar werk was, zakken met 80 kilo tarwemeel n a a r bakkerijzolders te 
sjouwen. Een goede k lan t als bakker Egberts in Loosdrecht kreeg iedere week wel vijftig 
zakken meel thuisbezorgd. De tarwe ging in het pakhuis uit 1890. Dat had verhoogde vloe
ren, want de Vecht t rad nog wel eens buiten zijn oevers en dan stond er op he t erf van de 
brouwerij wel 15 cm water. De deuren van het pakhuis draaiden n a a r b innen, zodat er 
eventueel een waterkering van zandzakken voor gelegd kon worden. In he t tweede pakhu i s 
was de stal voor de zes paarden, die ook op zondag verzorgd moesten worden. 

Een lindelaan voerde langs de boomgaard met de schutting naar de Dannes t r aa t , waar 
een waterpomp van de Gemeente Breukelen-Nijenrode stond. Aan de noordkant van die 
laan stonden drie woonhuizen en de t immerschuur van Griffioen, l a t e r van aannemer De 
Bru in . 

Na de komst van boerencoöperaties in Maarssen en Abcoude is het bedrijf 
van Kasteleyn achteruit gegaan. Meel en veevoer werden toen kan t en klaar 
bij fabrieken in Wormerveer gekocht en door de schippers Luc en Henny 
Mur in Breukelen voor de wal gebracht. De firma was echter duurder dan 
Van Muiswinkel op de Loswal of de ABTB in Maarssen. Kasteleyn verwedde 
bovendien veel geld op de r enbaan in Hilversum. L a n g z a a m aan is de 
graanhandel verloren gegaan en tenslotte werden de pakhuizen gebruikt 
voor de opslag van melkpoeder voor het Rijk. 

In 1943 verkocht de heer Kasteleyn zijn woonhuis met garage en uitweg 
aan J. Molenkamp, die in 1940 eigenaar was geworden van het naastgele
gen "Vecht en Dam". Molenkamp voegde 30 m2 van dit buiten bij het terrein 
van de brouwerij . Waarschijnlijk heeft de heer Kasteleyn zijn woonhuis 
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weer teruggekocht, want op 4 mei 1956 boden de erfgenamen van wijlen J a n 
Kasteleyn de twee woonhuizen en de nog onverbonden pakhuizen met hun 
erven aan de Gemeente Breukelen te koop aan. Het Gemeentebestuur vond 
de vraagprijs te hoog, zodat de onderhandse koop niet doorging. 

Op 27 februari 1958 vond een openbare veiling van de gebouwen en terrei
nen plaats. De Gemeenteraad had op 24 februari toestemming gegeven tot de 
aankoop van het moesland en twee pakhuizen voor maximaal ƒ 25 000. Bij 
de veiling van de afzonderlijke percelen werden die pakhuizen echter ge
mijnd door de Gereformeerde Gemeente en door garage Roeleveld. Toen 
d a a r n a het hele complex onder de hamer kwam, was J . Molenkamp de 
hoogste bieder en daarmee de nieuwe eigenaar. Hij bood zijn nieuwverwor-
ven bezit voor ƒ 75 000 te koop aan, maar vond daarvoor geen kopers. Hij ver
kocht toen het eerste pakhuis aan de Gereformeerde Gemeente, hoewel de 
opbrengst minder was dan bij de verkoop als garage. In de brief van 14 
maa r t 1958 aan de Gemeente Breukelen schreef de heer Molenkamp: "Per
soonlijk heb ik ook veel meer waardering voor Psalmgezang, dan voor het 
geraas van motoren".56 In deze brief bood hij de voormalige boomgaard voor 
ƒ 10 000 te koop aan. De gemeente ging op zijn aanbod in en kocht op 1 april 
1958 dit terrein, waar in 1983 een brandweergarage werd gebouwd. In 1986 
zijn daar bovenop zes woningen gezet. De andere drie pakhuizen werden, 
evenals het zuidelijke deel van het herenhuis, het eigendom van A.M. Kas
teleyn, die een financier had gevonden in de melkrijder Leen Blok. 

De noordelijke helft van het herenhuis werd in 1958 verkocht aan de heer 
A. Oolbekking, die het in 1965 verkocht aan Mr. J.A. Vermeulen. De zuide
lijke helft is in 1972 verkocht aan J.A.F. Kuyntjes. 

De drie pakhuizen zijn in 1961 en 1964 uitgebreid met twee tussengebouw-
de pakhuizen van één verdieping met een plat dak. Op 5 november 1974 be
sloot de Gemeenteraad van Breukelen deze pakhuizen te kopen; dat gebeur
de op 30 januar i 1976. Sindsdien is er nauwelijks onderhoud aan de pakhui
zen verr icht , maar misschien is bij een nieuwe bestemming een verant
woorde restaurat ie mogelijk. 

Noten 

1 H. Polderman, 1987. De Brouwerij . Tijdschrift Historische Kring Breukelen , j a a r g a n g 
2, nr . 1, blz. 4 - 13. Op gezag van wijlen de heer A.M. Kasteleyn situeerde Polderman de 
brouwerij op de plaats van het dubbele herenhuis. Het brouwhuis stond echter op de plaats 
van he t pakhuis aan de Vecht, da t Kasteleyn het gerstpakhuis noemde (Afbeelding 4). 
Dat blijkt niet alleen uit het "watertoestel" op de tekeningen uit 1660 en 1770, maar ook 
uit de aanduiding "brouwerij" in het kadaster bij Sectie C nr. 22. 

2 A.H. Verroen, 1992. Broks tukken u i t he t verleden in Broeckland. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 83 - 97. 

3 E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de Angstel. 
Canaletto, Alphen aan den Rijn, 262 blz., in het bijzonder blz. 233. De daar genoemde 
de rde e igenaar , J a n Gijsen Kaan , is waarschi jnl i jk per abuis ve rmeld , w a n t J a n 
Jacobsen van der Horst was eigenaar tot 1682 en verkocht het perceel toen aan Seigneur 
J o h a n van der Voort. De driemaal voorkomende naam "Stoerak" moet "Stoesak" zijn. 

4 Jacob Jansz Spies wordt op 30.10.1645 beleend met "een boomgaard daer een huis op 
s taende (. . .) gelegen tot Breuckelen in onsen Gerechte bij de Dandijk daer Oostwaarts 
en Suytwaer ts Jacob Jansz Brouwer, Westwaar ts den Dandijk (. . .) naest gelegen sijn". 

5 Archief Dorpsgerechten, Gerecht Breukelen-Nijenrode (Rijksarchief te Utrecht ) , inv. 
nr. 365, fol. 78r - 79, transporten d.d. 18.12.1682. Vader Jacob Jansz Brouwer, die tevens 
schout van het Proosdij-gerecht was, noemde zich ook Van der Horst. Dit blijkt onder 
andere ui t de akte inv. nr. 365, fol. 98v, d.d. 7.11.1683. Daarin lezen we dat wijlen Jacob 
J ansz van der Horst drie kinderen heeft gehad: Jan , Peter en Anna, waarvan de laa ts te 
twee zijn overleden en kinderen hebben nagelaten. Jan Jacobs van der Horst en de na
komelingen van Peeter Jacobs van der Horst, "samen erfgenamen van Jacob J a n s z van 
der Horst , in leven schout van Proosdije, hun vader en grootvader", verkochten toen 
aan de gezamenlijke erfgenamen van Anna Jacobs van der Horst, weduwe van Lucas 
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Gerritsz van Attevelt, "tweederde deel van het erf waar voor desen een huys of herbergh 
op gestaan heeft alhier bij de Vechtbrugge". 

6 Zie Polderman, 1987, blz. 7. 
7 M.A. Prins-Schimmel, 1984. Boom en Bosch. De geschiedenis van he t huis en zijn eige

naren. Uitgave van de Gemeente Breukelen, 32 blz., in het bijzonder blz, 16. 
8 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 79, verklaring d.d. 18.12.1682 van verkoop bij 

koopcedulle op 1.12.1682 voor notaris Wouter Bosch door J a n Jacobs van der Horst aan 
Sr. Johann i s van der Voort, coopman tot Amsterdam. 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 84v - 85, Plechtbrief d.d. 3.3.1683, afgelost op 
23.3.1707. 

10 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 93, d.d. 4.7.1683 en inv. nr . 366, fol. 63v, d.d. 
24.5.1707. 

11 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 66v, registratie op 24.5.1707 ter bevestiging van 
een plecht d.d. 17.6.1686 en 20.1.1701. Deze werd afgelost op 26.11.1736. Het Regthuys te 
Breukelen was in 1664 eigendom geworden van de brouwer J a n Jacobs van der Hors t 
(zie A.A. Manten, 1988. Het Utrechtse gezin van J a n en Cathrijn van Leemput h a d ook 
inkomsten ui t Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 3, nr . 3, 
blz. 81 - 90, in he t bijzonder blz. 88). 

12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 243v - 244, transportakte d.d. 27.6.1699. 
13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, d.d. 21.2.1700. 
14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 85 - 91 , d.d. 22.5.1711, koop- en t r anspor tak ten 

van tweemaal een halve brouwerij voor Jacob Janssen van der Horst , waarbij afschrif
ten van de akten d.d. 1.2.1707 en 23.3.1707 betreffende de koop door gerechtsbode Johan
nis van der Horst en de aflossing door Jacob Petersen van der Horst en Carel van der 
Horst van een plecht van ƒ 2400 uit 1683. 

15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 91 , d.d. 4.6.1711, plecht van ƒ 4500 door Jacob 
Janssen van der Horst gevestigd op de hele brouwerij; afgelost op 8.3.1717. 

16 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 129, plecht van ƒ 4000 à 5% d.d. 2.3.1717 t.b.v. 
Gerri t Jacobsen Bogert en Neeltje Joosten de Rijk echteluyden. Zij woonden in het buur t 
schap Kortrijk en verstrekten in 1728 en 1735 ook leningen aan de smidsweduwe Aagje 
Moolenvliet-Noorland (zie H.J. van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne t e 
Breukelen (2). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr . 2, blz. 101 - 108, 
in he t bijzonder blz. 103). 

17 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 25, Uytzett inge van Dorpslasten en Kostergeld 
1720 -1769. 

18 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 25, Uytzett inge van Dorpslasten en Kostergeld 
1720 - 1769. Volgens het Trouwboek van de Gereformeerde Kerk van Breukelen (Rijks
archief te Utrecht, inv. nr. 58) trouwde J a n Jacobs van der Horst "J.M. oud omtrent 20 
jaaren" op 18.3.1714 in de kerk te Breukelen met Maria Biksteen "J.D. oud omtrent 26 
j a a r e n " . 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 130v - 133, Coopcondities d.d. 21.12.1761, t rans
port d.d. 31.12.1761 en plechten van ƒ 1000 t.b.v. J a n Stoesak en Baarent Westerhof. Op 
fol. 133 staat: "ƒ 6000 tot de helfte, sijnde ƒ 3000, sij de tweede comparante is gerechtigd 
en h a a r toebehoorende uit kragte van een tes tamentaire dispositie van Jacob J a n s e n van 
der Horst , haa r tweeden comparantes overgrootvader". Het Trouwboek van de Gerefor
meerde Kerk van Breukelen vermeldt op 18 oktober 1761: "Hendrik Bulsingh, J .M. ge
boren en wonend te Amsterdam, geassisteerd met zijn vader Dirk Bulsingh meede wo
nende te Amsterdam en Jannetje van de Haar J .D. geboren en wonend alhier te Breuke
len, geen ouders meer hebbende, egter mondig sijnde". 

20 Polderman, 1987, blz. 9: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden uit 1725 en 
De Tegenwoordige Staat van Utrecht uit 1772. 

21 Geheym-Schrijver van Staa t en Kerke der Verenigde Nederlanden, beginnende met die 
van de Provincie Utrecht. Eerste Deel, Eers te Stuk. Uitgegeven te Ut rech t bij Jacob 
Cornells ten Bosch en te Amsterdam bij Willem Eleveld, boekverkoopers, 1759, blz. 139 -
149. 

22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol.l64v - 165, transport d.d. 1.11.1763. 
23 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 216v, t ransport d.d. 25.10.1768. 
24 H.J . van Leusen, 1986. De schade door Pruisische troepen in 1787 in Breukelen aange

richt. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 3, blz. 100 - 103. Zie ook 
Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, d.d. 4.6.1788 en 29.8.1788. 

25 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, d.d. 2.7.1794. 
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26 De hoogte van de belasting op het gemaal en het klein zegel werd per gerecht door de pro
vincie vas tges te ld . Voor de gerechten Nijenrode, Breukelerweer t en Vijfhoeven, die 
onder de Breukelse Korenmolen vielen, was het jaarbedrag ongeveer ƒ 4000. De vier 
bakkers en de brouwer betaalden daarvan samen zo'n ƒ 1000 voor he t "gemaal", waar
na de rest over de bevolking werd omgeslagen. In een desbetreffend stuk uit 1725 staat: 
"Jacob van der Horst Brouwer tot Breukelen voor zijn brouwers neering over de voor
schreven Jae re 225 guldens" [Archief Gerecht Breukelen Nijenrode (Gemeentehuis te 
Breukelen) , inv. nr. 43-1]. 

27 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 369, fol. 94: Request van Chris t iaan Knijf naar vakan
te turf- en kalkdragersplaats , die belooft "zowel de Turf- en Kalkschippers, als de opge-
seetenen volgens schuldige Pligt oprecht en getrouwelijk te bedienen". 

28 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 4, d.d. 18.6.1799, Akte voor een turfvulster, 
waar in he t in te rmedia i r gemeentebestuur aanstelde en de eed afnam van "Fijke de 
Boer, huysvrouw van Willem Kasting tot meetster of tonster van de turf die in desen ge
regte werd gelost en ontlaaden". 

29 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, d.d. 17.3.1791 en inv. nr. 370, fol. 102, 130v en 142v. 
30 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 164v, d.d. 10.1.1787. 
31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 153, d.d. 8.5.1786. In Breukelen-Orttsgerecht 

was Jacob de Jongh een week eerder, op 28.4.1786, tot schout en gadermeester benoemd 
(inv. nr. 387, fol. 107). 

32 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 26, Uytzettinge van Dorpslasten en Kostergeld, 
1770 -1810. 

33 Zie H.J . van Es, 1991. De Oude Batterij op boerderij Cromwijk. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 113 - 126, in het bijzonder blz. 122. 

34 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, d.d. 8.3.1796, Registratie van een estimatie door de 
Municipali tei t van Breukelen Nijenrode "ter borgstellinge van den Schout J . de Jong". 
Jacobs "huys en erve en Coepel" in de Herenstraat werd geschat op ƒ 4500, zijn "7 mor
gen weylant in Otterspoorbroeksen Polder" op ƒ 3500. De "vaader van gemelde Schout 
Jacob de Jong den Burger Cors de Jong, Bierbrouwer alhier" verklaarde ƒ 5000 op zijn 
brouwerij "te versinken en vast te zetten (. . .) ter sekerheyt van de Lantspenningen ten 
opzigte van de Gaader inge van gemelte zijn zoon". 

35 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Notulen gehouden bij de Municipaliteyt van Breu
kelen, beginnende 20 April 1796. 

36 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 71r - 73, Estimatie op 10.3.1803 en Extract dona
tie van de Brouwerij te Breukelen op 18 en 20 maar t 1803 voor notaris P.A. Voigt te Breu
kelen. 

37 Archief Dorpsgerech ten , inv. nr . 370, fol. 97v, d.d. 28.3.1804. Op verzoek van "de 
Exployteurs der Generale Middelen 's Lands van Utregt" werd krachtens het voorlopige 
vonnis van het Hof van Utrecht d.d. 23.3.1804 beslag gelegd op de bezittingen van de ex-
schout Jacob de Jong "om daaraan te verhaalen wat van 's Lands ongelden aan den 
Lande verschuldigd is gebleven". De eerste afkondiging daarvan werd op zondagmor
gen 1 april 1804 na afloop van de morgendienst in de dorpskerk gedaan. 

38 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, Registratie van decreetbrief d.d. 5.5.1804. 
39 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 102 - 103, Procuratie tot t ransport d.d. 7.6.1804 

en Qu i t an t i e of on ts lag van den Hove van hands te l l inge van 11 morgen land d.d. 
10.6.1804. 

40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 388, fol. 15 en 25. 
41 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, Plecht d.d. 22.2.1811. 
42 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 553, akte nr. 88, d.d. 30.10.1817, 

machtiging voor "zijn echtgenote Mej. Aletta van Scherpenzeel te Breukelen en de Hr. 
Arnoldus van Scherpenzeel, landeigenaar te Utrecht , om te beheren en best ieren de 
zaken van hem en zijn huisvrouw". 

43 Notarieel Archief, inv. nr. 554, d.d. 26.1.1818 en inv. nr. 577, akte nr. 6, d.d. 31.1.1818. 
44 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, (nieuw) inv. nr . 1, Gemeente raadsvergade

r ing van 16.3.1832, waarin verantwoording door de gemeente-ontvanger P.C. Graaf-
land over he t j aar 1830. Onder de betalingen staat: "J. J a r m a n voor geleverde steenkool 
ƒ 21,00". Gemeen te r aadsve rgade r ing van 10.1.1833 over een collecte-afdracht aan 
Jacobus J a r m a n J r . Kennisgeving van burgemeester P.A. Voigt d.d. 1.1.1834. Gemeen
teraadsvergadering van 25.8.1835 met bericht van Gedeputeerde Staten dat "de heer J . 
J a r m a n op deszelfs verzoek eervol is ontslagen als gemeente-ontvanger en in deszelfs 
plaats is aangesteld de heer Christiaan van Deventer". 
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45 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) , ar t . 178, Gerr i t 
Cornelis van H a t t e m van Veen, bierbrouwer, mede-eigenaar I saäc Antonie Luneau , 
grondeigenaar te Breukelen, nr. 1 - 7. 

46 Notarieel Archief, inv. nr. 579, akte nr. 20, d.d. 2.4.1841. 
47 Notarieel Archief, inv. nr. 579, akte nr. 82, d.d. 18.12.1841. De verkopers A d r i a n u s 

Ju s t i nus Wernink en zijn echtgenote Christ ina Peelen waren e igenaar door koop van 
de heer Gerr i t Cornelis van Veen van Hat tem en zijn huisvrouw Geer t ru ida Cornelia 
Grijns en de heer Isaac Antoine Luneau en zijn echtgenote Jacoba Mar ia Streesing; ge
transporteerd op 3 september 1840. 

48 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/2, Raadsnotulen 1839 - 1851. 
49 Het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode meldt dat op 21 februari 1870 bierbrouwer 

Chris t iaan F. Wiessarch naa r Amsterdam vertrekt, waar hij op 2.6.1843 was geboren. 
Zijn collega Matthijs Broekhuizen was al in december 1868 naa r Ut rech t gegaan, m a a r 
de bierbrouwersknecht Bartholomeus Vervetjes verhuisde pas in 1873 naa r Amsterdam. 
Polderman vertelt in zijn artikel dat men op de produktie van Beiers bier, zgn. hopbier 
of pils, was overgegaan en daartoe Beierse brouwers in dienst had genomen. Toen één 
van hen er met ƒ 30 000 bedrijfskapitaal vandoor was gegaan, zou de brouwerij zijn op
geheven. 

50 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 592, nr. 1 - 10 en ar t . 689, nr. 1 - 10. He t 
Bevolk ingsreg is te r ve rmeld t : Anne Mar inus Kas te leyn , geb. B reuke l en -Ni j en rode 
26.6.1838, overl. aldaar 1907, gehuwd met Alida M. Schutte, geb. Amsterdam 6.10.1840, 
overl. Breukelen-Nijenrode 24.5.1877. 

51 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 889, nr. 41 - 49. He t Bevolkingsregis ter 
v e r m e l d t : J a n K a s t e l e y n Czn, k o o p m a n in g r a n e n , g e b . B r e u k e l e n - N i j e n r o d e 
27.7.1846, overl. a ldaar 2.3.1915, gehuwd met Anna Keetje van Maanen , geb. Wilnis 
17.10.1852. 

52 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 1120, nr. 1 - 9. He t Bevolkingsregister ver
meldt: J a n Kasteleyn J r , geb. Breukelen-Nijenrode 8.11.1883, overl. a ldaar 16.8.1954, 
g raanhande laa r , gehuwd met Hendrika Hoogendoorn, geb. Ruwiel 8.7.1883. 

53 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 2085, d.j. 1959 Anne Mar inus Kasteleyn, 
gehuwd met J.C. Loudon. 

54 Interview in 1988 met mevrouw A. van Stam, 't Heycop 113 te Breukelen. 
55 De korenmolen van Breukeleveen lag tussen het Tienhovens Kanaa l en de Breukele-

veense Plas ongeveer halverwege tussen de Herenweg in Breukeleveen en de Looydijk 
( l a t e r L a a n van Ni f t a r l ake ) in T ienhoven . Versch i l l ende l e d e n van h e t g e s l a c h t 
Bakker zijn er molenaar geweest. In 1937 werd de molen gesloopt en werd er op stoom
kracht (later electriciteit) gemalen. Wat nu nog rest van de vroegere malerij d raag t de 
naam "Oudstr i jder". 

56 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A339, aankoop perceel moesland van 
J . Molenkamp op 14.3.1958. 

Oproep: Verkiezing Boerderij van het Jaar 1994 

Voor de vierde maal organiseert de Boerderijenstichting Ut rech t (BSU) de ver
kiezing van een 'Boerderij van he t J aa r ' . Daarmee wil zij in brede k r ing duidelijk 
maken dat ook in deze moderne, op efficiency gerichte tijd, een agrar isch complex op 
harmonische wijze in he t landschap geïntegreerd kan worden. 

Cri teria , die de ju ry hanteer t , zijn: (1) Het moet gaan om een boerderij die nog 
steeds een agrarisch bedrijfis. (2) Het hoeft geen monument te zijn, m a a r er wordt wel 
gelet op architectonische waarden zoals eenheid van stijl in hoofdvorm en bijgebou
wen. (3) Uit de s taat van onderhoud van gebouwen en erf moet de zorg van de eige
naar /gebruiker blijken. (4) De plaats ing van bijgebouwen en voorzieningen en h u n 
vormgeving plus mate r iaa l - en kleurtoepassing, moeten getuigen van aandach t voor 
het complex als geheel. (5) Die aandacht moet ook blijken uit inr icht ing en beplant ing 
van h e t erf, bij voorkeur in samenhang met de si tuering in h e t omringende land
schap. (6) Cultuurhistorische aspecten van boerderij en plek kunnen mede bepalend 
zijn in he t waarde-oordeel. 

Aanbevelingen dienen te worden ingezonden aan Boerder i jens t icht ing Ut rech t , 
Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, vóór eind maar t 1994. 
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In Brokel, bij de Plaets en boven aen die 
Kerckstrate 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Nieuwsgierigheid is een belangrijke drijfveer bij het doen van historisch 
speurwerk. In eerdere artikelen was ik bezig met de 16de-eeuwse geschiede
nis van het Regthuys.1-2 Dat riep belangstelling op voor de oude situatie in de 
Kerckstraat in het algemeen. Ik begon daarbij allereerst te zoeken naar ge
gevens over de stukken grond en de huizen die ten westen van het perceel 
met het Regthuys gelegen waren. Toen ik de gegevens die daarbij aan het 
licht kwamen op een rijtje ging zetten, ontstond dit verhaal, dat in belangrij
ke mate toch ook weer over het Regthuys blijkt te gaan. 

De hofstede van Cornelis en Herman Fredericksz 

Op 28 maar t 1442 zette J a n I van Nijenrode zich aan zijn schrijftafel. 
Tegenover hem nam Cornelis Fredericksz plaats. Verder waren aanwezig 
de getuigen Gijsbert Spijker en Gerr i t Jansz . Bij die gelegenheid kreeg 
Cornelis een s tuk grond (een "hofstede") in leen (een soort pacht), dat in 
Breukelen aan de Kerkstraat ( thans noordkant van de Kerkbrink) gelegen 
was, en waarop een huis gebouwd stond.3 

Zoals in die tijd te doen gebruikelijk werd nader aangegeven waar het 
desbetreffende land lag door het noemen van de buren. Aan de achterkant , 
dus de noordkant, strekte zich de zogeheten akker van Ruwiel uit, een ooit 
door een kasteelvrouwe van Ruwiel aan de kerk geschonken perceel waar
van de opbrengsten moesten worden besteed voor het levensonderhoud van 
een vicaris of kapelaan die verbonden was aan de Breukelse dorpskerk en 
vermoedelijk ook belast was met de geestelijke verzorging van de bewoners 
van kasteel Ruwiel. De buurman aan de oostzijde was Gijsbert Fredericksz, 
vermoedelijk een broer van de begunstigde. Merkwaardigerwijs werd de 
n a a m van de westelijke buurman niet genoemd, misschien omdat hij, Ger
rit Jansz, bij het passeren van de akte als getuige aanwezig was. 

Als bijzondere bepaling werd in de akte van 28 maart 1442 opgenomen dat 
J o h a n n a , de moeder van Cornelis, haa r leven lang de vrije beschikking 
moest blijven houden over het vruchtgebruik van het huis en het land. 

Aldus beleende J a n van Nijenrode Cornelis Fredericksz met "een h u u s ende hofstede 
die gelegen is tot Brokel bider kercken streckende van der kerckstrate op toe de hofstede die 
toebehoirt der Vykerien tot Ruweel daer aen de Oestside naestgelant is Giisbert Frericksz 
mi t eenre hoffstede die hy van my houdende is". ". . . behoudelicken mi ende enen ygelic-
ken ziins rechts ende behoudelic mede Johanna Kornelis moeder voirschr. hoer gerechte 
lifftocht aen dese voerside huus ende hofstede vriliken te bruken also lange als sii leeft . .." 

"Ten overstaan van Giisbert Spiker en Geriit Jansoen." 
"Int ja i r ons Heren M CCCC XLII op ten XXVIII dach in Marcius". 

Cornelis Fredericksz bleef vermoedelijk in het huis op het door hem in 
leen gekregen stuk land wonen tot begin 1461. Op 13 maar t van dat jaar 
maakte opnieuw een J an van Nijenrode (maar nu de zoon van de bovenge
noemde J a n die in 1455 was overleden) een akte op, vergelijkbaar met die 
van zo'n 19 jaar eerder, waarbij ditmaal Herman Fredericsoen met de des
betreffende akker werd beleend.3 

Deze H e r m a n Fredericksz was onmiskenbaar een broer van Cornelis, want opnieuw 
werd melding gemaakt van de rechten van Johanna , die deze keer echter werd aangeduid 
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Freder ick Willemsz 

I 
Eerste huwelijk, met Elsebee 
dochter van Gijsbert Snydlaer 

1 
Tweede huwelijk, met 
J o h a n n a 

Gijsbert 
P rede r i cksz 

Gerr i t 
Gijsbertsz 

r 
Aelbert 
Freder icksz 

x 
Ju t t e Jansdr 
van Veldwijck 

1 
Aertmoet 
Fredericksdochter 

x 
Jacob Henricksz 

I 
H e r m a n 
Freder icksz 

Corne l i s 
F r e d e r i c k s z 

Freder ick 
H e r m a n s z 

H e r m a n 
Freder icksz 

I 
F r ede r i ck 
F rede r i cksz 

Corne l ia 
F r ede r i ck 
F r e d e r i c k s d r 

Afb. 1. De familieleden van Frederick Willemsz die in dit artikel aan de orde komen. 

als "Hermans moeder voirschreven". De b u u r m a n aan de ene k a n t was nog s teeds "Ghijs-
ber t Fredericsz", die aan de westzijde inmiddels "Jan Gherytsz" (= J a n Gerr i tsz) , n a a r we 
mogen aannemen een zoon van de eerder h ier vermelde Gerrit J ansz . Bij deze gelegenheid 
t raden als getuigen op "Otte van Rossem en Henric Borre die Rydder". 

Ik heb geen leenovereenkomsten gevonden met Gijsbert Fredericksz, die zowel in 1442 
als in 1461 genoemd werd als de buurman ter oostzijde. 

De hofstede van Aelbert Fredericksz en Aertmoet Fredericksdr 

Inmiddels was er ook een andere, helaas ongedateerde, ak te 3 opgemaakt 
door J a n I van Nijenrode, die kasteelheer was van 1430 tot in 1454, welke 
akte mij flink aan het puzzelen zette. Daarin werd Aelbert Fredericsz, in he t 
bijzijn van de getuigen Otte van Rossem en Jacob Claes Scroederssoen, be
leend met "alsulke hofsteden mytter camer ende husinge aise daer toebe-
hoert ende siin gelegen ende staende tot Brokele by der kereken tusschen der 
kerestraten ende der hofsteden die toe behoert der Vykerie tot Ruweel daer 
nu ter tijt Aernt Lanchals op woent ende siin streckende westwaert op aen 
een hofstede die Herman Fredericsoen houdende is van my J a n van Nyen-
roede voirss.". Als aanvullende bepaling werd opgenomen dat ". . . so seilen 
dese hofsteden myther camer ende husinge voirs. comen ende erven op 
Frederic Willamsoens kinder die hij heeft by Elzebeen synen wyve Ghijsbert 
Snydlaersdochter 

Op 21 februari ("Sinte Peters avont ad cathedram") 1455 werd deze belening door Gijs-
brecht III van Nijenrode vernieuwd. Hij was toen kort tevoren de overleden J a n I van 
Nijenrode als kasteelheer opgevolgd. De getuigen waren toen Gheryt Gherytsz (= Gerr i t 
Gerri tsz) , Willam Jansz van Loenresloot en Peter J a n Ghijsbertsz.z. (= Pe te r de zoon van 
J a n Gijsbertsz). Op de Ruwielsakker woonde nog Aernt Lanchals. De aanvul lende bepa
l ing lu idde nu dat na de dood van Aelbert Vredericz (= Fredericksz) de hofstede moet 
komen a a n Aermoet Vrederic Willamss.dr.4 

Op 6 augustus ("des Manendages nae Sinte Peters dach ad vincula") 1459 
deed Aelbert Fredericz afstand van het bovengenoemde bezit en werd Aert-
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moet Fredericsdr ermee beleend, in aanwezigheid van de getuigen Peter 
Ghijsbertsz en Peter Janz . 5 Opnieuw werden als aanwezige opstallen ge
noemd een kamer en een huis. Het vruchtgebruik ervan werd door Aert-
moet toegekend aan haa r echtgenoot Jacob Henricz. Op de Ruwielsakker 
woonde toen Herman Claess. 

De hofstede er tussenin 

Op de al genoemde 21 februari 1455 wikkelde Gijsbrecht van Nijenrode, 
met dezelfde getuigen, nog een tweede akte af met Aelbert Vredericz.4 Daar
in werd hij beleend met een hofstede met huis, strekkende van de Kerkstraat 
tot aan de hofstede van de vicarie van Ruwiel, grenzende oost aan land van 
Aelbert zelf en west aan land van Jan Gherytsz. De lijftocht (= het vrucht
gebruik) van dit perceel werd toegekend aan Aelberts vrouw Ju t t e Jans
dochter van Veldwijck. Het is niet geheel duidelijk of ook deze akte een ver
nieuwing was van een al eerder op zijn naam gezet leen.6 Uit het feit dat in 
de ongedateerde akte Herman Fredericksz genoemd wordt als de westelijke 
buur van de hofstede van Aelbert (later Aertmoet) en in andere akten Gijs-
ber t Fredericksz vermeld s taat als bewoner van het middelste huis krijg ik 
de indruk dat er gedurende geruime tijd verschillende kinderen van Frede
rick Willemsz in dat huis woonden. 

Aelbert Fredericksz behield dit perceel tot op "Sinte Katherinen avont" (24 november) 
1464. Toen deed hij er ten overstaan van Gijsbrecht van Nijenrode en de getuigen J a n Breit 
Berntsz en Jacob Heinricsz afstand van, terwijl tegelijkertijd J u t t e J ansd r van Veltwijck, 
vrouw van genoemde Aelbert, haa r lijftocht aan dat huis kwijtschold.7 Het land met het 
daarop s taande huis kwamen toen in handen van Jacob Gheryt Thomaeszz (= Jacob de zoon 
van Gerri t Thomasz). Als buur aan de oostzijde werd bij die gelegenheid Aertmoet Costers 
genoteerd. Dat was ongetwijfeld de ons reeds bekende Aertmoet de dochter van Frederick 
Wil lemsz. Aanpalend aan de westzijde was Adriaen J a n s z , n a a r ik aanneem een zoon 
van J a n Gerri tsz. 

Wat uit het voorafgaande af te leiden valt 

Het mag op het eerste gezicht zo lijken dat de eerste bladzijden van dit ar
tikel slechts een nogal droge opsomming geven van een massa oude feiten 
en feitjes. Toch kunnen we er al heel veel uit afleiden. Alvorens nog meer 
feiten te geven s taan we daarom eerst even stil bij wat we al te weten zijn ge
komen. 

Eerst is het nodig wat meer zicht te krijgen op de relaties tussen de be
langr i jks te van de genoemde personen (zie ook Afbeelding 1). Cornelis 
Freder icksz , H e r m a n Fredericksz, Gijsbert Freder icksz, Aelbert Frede
ricksz en Aermoet Fredericksdr hadden allen dezelfde vader. Dat was zon
der twijfel de in de ongedateerde akte genoemde Frederick Willemsz. Deze 
was klaarblijkelijk twee maal gehuwd geweest. Eerst met Elsebee de dochter 
van Gijsbert Snydlaer (= de Snijder?) en daarna met Johanna (want zij leef
de in 1442 en 1461 nog). Uit het eerste huwelijk waren Aelbert en Aertmoet 
geboren en vermoedelijk ook Gijsbert; uit het tweede huwelijk stamden Cor
nelis en Herman. Het lijkt er veel op dat in 1442 een door Frederick Willemsz 
voor de toekomst van zijn gezin getroffen regeling in werking trad, hetzij bij 
zijn leven, dan wel doordat zijn testament tot uitvoering kwam (wat zou in
houden dat de ongedateerde akte mogelijk ook uit 1442 stamt). Hij splitste 
het betrekkelijk grote stuk grond dat hij langs de Kerkst raat in leen had 
(strekkende langs bijna de halve lengte van die straat; zie Afbeelding 2) als
mede de eigendomsrechten op de daarop staande panden in drieën. Het oos
telijkste deel werd gereserveerd voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk, 
het westelijkste deel voor de kinderen uit zijn tweede huwelijk en het mid
delste deel bleef voor hemzelf dan wel zijn weduwe, alsmede zijn zoon Gijs-
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Afb. 2. Het oostelijke deel van de bebouwing aan de noordzijde van de K e r k s t r a a t om
streeks 1450. 

bert (vermoedelijk zijn beoogde opvolger). 
In de tweede plaats is het zinvol wat nader stil te staan bij de formulering 

van de plaatsaanduidingen. In de regel werd als de noordelijke begrenzing 
van een in leen gegeven perceel aan de Kerkstraat alleen verwezen naar de 
akker van Ruwiel, zonder vermelding van de naam van de pachter daarvan. 
Alleen wanneer de uit te geven leengrond vlak bij de woning van de leen
man (pachter) van de Ruwielse akker lag werd in een aantal gevallen diens 
naam genoemd. Wat het land tussen Herenweg (thans Straatweg) en 
Klapstraat (thans Herenstraat) betreft stond er alleen bebouwing nabij deze 
beide wegen. Het noemen van Aernt Lanchals en zijn opvolger Herman 
Claess als buur, wonende op de akker van Ruwiel, mag dus worden gezien 
als een sterke aanwijzing dat het bovenvermelde huis van Aelbert en Aert-
moet aan of dicht bij een van de einden van de Kerkstraat lag. Dit kan niet 
het westelijke einde zijn geweest, want daar lag het gebouw van de Onze 
Lieve Vrouwe Broederschap.8 Dus blijft als enige mogelijkheid een plek 
nabij de hoek van Kerkstraat en Klapstraat. Van belang in dit verband is ook 
dat in geen van de drie akten een buurman aan de oostkant wordt genoemd. 

Zowel in de ongedateerde akte als in die van 6 augustus 1459 werd van de 
hofstede van Aelbert, respectievelijk Aertmoet, gezegd dat daarop een huis 
en een kamer gebouwd stonden. Het enige perceel aan de Kerkstraat waar
van ook in andere akten gezegd wordt dat er een kamer op stond was het 
stuk land met het Regthuys. De kamer was in dit geval hoogstwaarschijn
lijk een pand met daarin als belangrijkste ruimte een vertrek dat als gelag
kamer dienst deed en, zonodig, als vergaderplaats voor het plaatselijk be
stuur. 

Voor enige verwarr ing bij de overdrachten van de middelste van de hier behande lde 
hofsteden zorgen de mededelingen dat in 1455 de westelijke b u u r m a n J a n Gerritsz heet en 
in 1464 Adriaen Jansz . Immers, ten westen van deze middelste hofstede lag eerst die van 
Cornelis, en la ter Herman , Fredericksz en daarna pas die van J a n Gerr i tsz en zijn opvol
gers. In de leenregisters van Nijenrode komen we echter wel vaker de si tuat ie tegen da t bij 
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Afb. 3 . He t oostelijke deel van de bebouwing aan de noordzijde van de Kerks t r aa t om
streeks 1537. 

de opsplitsing van een perceel en enige tijd daarna nog steeds de buurman uit de tijd van de 
vroegere, ongedeelde si tuatie als de aangrenzende landgebruiker wordt genoemd. 

Verdere geschiedenis van de middelste der drie hofsteden 

Na de akte van 1464 valt er in de gegevens waarover ik tot dusver beschik 
een gat van bijna driekwart eeuw. Op 23 januar i 1537 kwam echter het 
laatstgenoemde perceel weer op Nijenrode aan de orde.9 Met Willem Claess 
en Ghijsbert Janss als getuigen beleende Willem Torek toen Cornelia Frede
rick Frederixsdr, vrouw van Thimen Gerritsz van Veen, met een hofstede 
waarop Aelbert Frederixz had gewoond en die toendertijd werd bewoond 
door Cornelis Claess. Aangrenzend was, aan de oostzijde, land van Frede
rick Hermenz en, aan de westkant, land van Gerrit Spijker (Afbeelding 3). 

Op 25 mei 1539 kwam het leen rechtstreeks aan Cornelis Claesz van 
Roeyen (= van Rooyen), doordat Cornelia Frederick Frederickxsdochter ver
der van haa r aanspraken afzag.10 Een en ander werd vastgelegd in het bij
zijn van de getuigen "Wylhem Claesz en Lubbert Lubbertz die Rychter". De 
toen genoemde buren waren dezelfde als die in de akte uit 1537. Met het te
rug t reden van Cornelia, de dochter van Frederick Fredericksz, lijkt een 
einde gekomen te zijn aan de band tussen deze woning en de nakomeling
schap van Frederick Willemsz. 

Op 17 december 1547 verzamelden zich in de werkkamer van Elyzabeth Turck, weduwe 
van Bern t van den Bongart, vrouwe van Nijenrode, Erns t Cornelisz van Roeyen, en de ge
tuigen J a n Gerrytsz Timmerman en Dirick Sloyer. Vastgesteld werd dat Cornelis Claes 
van Roeyen enige tijd daarvoor was overleden, waardoor nu zijn zoon Erns t met he t s tuk 
land aan de Kerckst raat kon worden beleend.11 Het vruchtgebruik ervan kende hij toe aan 
zijn vrouw Merrytgen Rijckendochter (= Marrietje de dochter van Rijck). Als buren wer
den nog steeds genoemd Frederick Hermensz en Gerryt Spijcker. 

Onder deze akte stond aangetekend: (1) dat op 24 juni (Sunte Jansdach evangelist) 1552 
Erns t Cornelisz van Roeyen verder van de pacht had afgezien ten gunste van Gerryt J a n s s 
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te Breukelen-Proosdij , en Merrytgen Rijcksdr toen haar lijftocht aan dit goed heeft kwijt
gescholden; (2) dat op 20 april 1557 Gerryt Jansz weer afstand van dit goed heeft gedaan ten 
behoeve van Peter Jansz de Wever. Beide laatstgenoemde overeenkomsten vinden we ook 
samengeva t weergegeven in een andere bron.1 2 Die geeft ons tevens een beknopt overzicht 
van de verdere bewoningsgeschiedenis van het pand tot aan 1676. 

Op 12 december 1563 kwamen het huis en de erfpacht op de grond in han
den van Seger Hubertss. Hij nam op 6 februari 1572 een plecht (= hypotheek) 
op he t huis , groot 30 gulden, hem verschaft door de Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap te Breukelen.8 Deze hypotheek werd op 28 november 1591 weer 
afgelost. 

Seger Hubertss , die schoenmaker was van zijn beroep,13 woonde er meer 
dan een halve eeuw. Hij stond zijn bezit pas af op 27 juni 1619, waarna het op 
n a a m kwam van Gerret Janss Snijder. 

Deze Gerr i t Jansz oefende dus he t beroep van kleermaker uit . Hij overleed in begin 
1635, waarna op 5 mei 1635 zijn minderjarige zoon Dirck Gerretss als bezit ter te boek kwam 
te s taan. Maar diens voogd droeg op diezelfde dag het huis en de erfpachtrechten over aan 
Crijn J a n s s . 1 4 Laatstgenoemde overleed zo'n 6 jaar later. Op 1 oktober 1641 werd een en 
ander overgeschreven op zijn weduwe Neeltje Manten . Weliswaar was ui t h e t huweli jk 
van Crijn en Neeltje een zoon geboren, m a a r kort na de dood van h a a r m a n werd Neeltje 
ook nog getroffen door de op haa r weduwschap "gevolchde afflijvicheyt van J a n Crijnen 
ha ren soon", dus door het sterven van haar zoon J a n Crijnsz. 

Na enige tijd hertrouwde Neeltje Manten met Peter Jansz Meyerden, die hoepsnijder 
van beroep was. Hij maakte dus hoepels, die gebruikt werden bij he t fabriceren van vaten 
en in al lerhande vlechtwerk. Het was vermoedelijk geen royaal bes taan , wan t op 2 m a a r t 
1661 verkreeg Peter J anss , als man van Neeltje Manten, van Claes Wil lemss Backer een 
hypotheek op het huis van 400 gulden. Of ook hun huis in het Rampjaar 1672 - 1673 door het 
F ranse leger werd verwoest weet ik niet zeker.15 Maar op 26 februari 1676 volgde wel een be
lening "met de ledige hand", dus vrijstelling van het betalen van de l and ren t e . 

De twee huizen ten westen van het Regthuys 

In een eerder artikel2 in dit tijdschrift kwamen twee huizen ten westen 
van het Regthuys aan de orde, die stonden op land dat tevoren deel had uit
gemaakt van het perceel met het Regthuys: allereerst een bescheiden wo
ninkje, waarvan het stichtingsjaar onbekend is, en dat rond 1560 bewoond 
werd door Cornelia Jansdochter, de weduwe van Meester Jor r iaen de bar
bier, en daarnaast een vermoedelijk kort na het midden van de 16de eeuw 
gebouwd huis waarin rond 1560 Reyer van Heumen de molenaar woonde 
(Afbeelding 4). Alvorens nadere conclusies te trekken uit de informatie die 
in de voorafgaande bladzijden bijeen is gebracht, geef ik in het kort de verde
re bewoningsgeschiedenis van deze beide panden tot aan het Rampjaar. 

De ligging van de eerste van deze twee huizen werd in 1572 omschreven 
als: "in de Kerckstraet, daer noortwaerts ende oostwaerts J a n Jacobss van 
Lemput ten oock met leengoet, ende westwaerts een hoffstede die Hans J a n s s 
Hoeffsmidt van den hove Nijenrode in erffpacht heeft". De volgende erfpach
ters van de bij dit huis behorende grond werden genoteerd:16 

4 oktober 1572: Cornelis Dircxs, na gedane afstand door de nagela ten k inderen 
van Cornelia J a n s d r . 

9 december 1572: J a n Dircxs. 
3 februari 1582: Gerret Janss , na het overlijden van zijn vader J a n Dircxs. 

28 maar t 1592: Willem Henrixs, na afstand door Gerret J a n s s . 
7 juni 1598: Albert Ariaensen, na afstand door Willem H e n d r i k s e n . 
6 april 1646: Neeltje Albertsdr van der Mey, na het overlijden van h a a r vader 

Albert Ariaenss. 
17 november 1664: Adrian Janssen Slebus, t immerman, na he t overlijden van 

Neeltjen Albertsdr van der Mey. 
28 februari 1676: Beleend "met de ledige hand". 
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Afb. 4. Het oostelijke deel van de bebouwing aan de noordzijde van de Kerks t raa t om
streeks 1560. 

De buren van het huis ten westen van het hiervoor besproken huis waren 
in 1564: aan de oostzijde Cornelis Jansdochter, aan de noordkant de Ruwiel-
se akker en aan de westzijde Seger Hubertss Schoenmaecker. Van dit huis is 
verder het volgende bekend:11 

2 januar i 1564: 

29 april 1566: 
19 mei 1567: 
3 november 1591: 

20 augustus 1628: 
7 september 1628: 

10 februari 1629: 

29 mei 1657: 

10 mei 1662: 
24 juni 1676: 

Willem Hubertsen Schoenmaecker, na gedane afstand door Reyer 
Gerr i t sen van Heumen. 
Willem Gerr i t sen . 
H a n s Caunegel (= Hans Jansz de Hoefsmit). 
He rman van Nuys, leidekker, na afstand door Cornelis J a n s s 
t i m m e r m a n . 
Dirck Willemss, man van de dochter van H e r m a n van Muys.1 7 

Dirck Willemsz maak t zijn t e s tament . 
Hij neemt een plecht (= hypotheek) van 300 gulden op zijn pand, 
met als voorwaarde dat deze binnen 6 j aa r zal worden afgelost. 
Adriaen Willemss Verbeeck, wielmaker, nada t afs tand is gedaan 
door Merrichien Herman van Muys dochter. 
Matijs Stael glaesmaker . 
Johannes Staal , na het overlijden van zijn vader Matthijs Staal . 

Beide huizen werden in het Rampjaar verwoest.18 

Aertmoet Fredericksdr was bezitster van het Regthuys 

We beschikken nu, uit het voorafgaande, over een duidelijk bewijs dat in
derdaad de hofstede van Aelbert en Aertmoet het oostelijkste perceel was 
aan de noordzijde van de Kerkstraat. 

In het midden van de 16de eeuw werd het stuk land waarop toen Reyer 
van Heumen de molenaar woonde, afgesplitst van de Regthuys-hofstede 
zoals die in de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw bestond. In 1564 ging 
Willem Hubertsz de schoenmaker in dat huis wonen. Toen werd gemeld dat 
ten westen van hem Seger Hubertsz de schoenmaker woonachtig was. 
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En in het overzicht van de bewoningsgeschiedenis van de middelste van 
de drie hiervoor besproken hofsteden, die waarop tussen 1455 en 1464 Aelbert 
Fredericksz had gewoond, constateerden we dat daar van 1563 tot 1619 deze 
Seger Hubertsz woonde. 

De eerder gemaakte veronderstelling wordt daarmee tot zekerheid: Met 
"het huis en de kamer" in de midden-15de-eeuwse akten werd het Regthuys 
van het Ronde Dorp van Breukelen bedoeld. 

Akte van 10 juni 1493 

Als laatste bericht uit het verre verleden staan we stil bij een akte die op 
10 juni 1493 door J a n III van Nijenrode opgemaakt werd, onder getuige van 
zijn broer Dierch van Bijlant en van Gheryt Hijnrichss. Daar in werd op ver
zoek van de schout Vrerich Vredrichss (= Frederick Freder icksz) d iens 
vrouw Alijt J a n Claessdochter gelijftocht aan de helft van het huis en de hof
stede met stenen kamer tussen de Kerkstraat en de hofstede behorende aan 
de vicarie van Ru wiel.19 

De schout Frederick Fredericksz was een achterkleinzoon van pater fa-
milias Frederick Willemsz. Blijkbaar was hij medio 1493 de bezitter van het 
Regthuys. Want je kan geen opbrengsten uit een inkomstenbron weggeven 
als je geen zeggenschap hebt over die bron. 

Uit de akte komt naar voren dat Alijt, de vrouw van Frederick Frede
ricksz, op zijn verzoek recht kreeg op de helft van de inkomsten die huis en 
kamer van het Regthuys voor Frederick opleverden. Het "lijftochten", dat is 
toekennen van het recht van vruchtgebruik, zijn we al een aanta l malen eer
der in dit verhaa l (en in eerdere art ikelen) tegengekomen. Het was een 
gebruikelijke manier om het bestaan van gezins- of familieleden financieel 
veilig te stellen in een tijd waarin de dood een levenslange metgezel was in 
het broze menselijke bestaan. Gewoonlijk werd de regeling in de vorm van 
een hypotheek gegoten, waardoor jaarl i jkse rente- inkomsten werden ge
garandeerd. Enigszins opmerkelijk is wel dat in het onderhavige geval spra
ke is van een lijftocht voor de helft. In het denken van Frederick Fredericksz 
speelde dus kennelijk ook nog een ander gezinslid mee, met wier belangen 
(want een lijftochtrecht werd gewoonlijk toegekend aan een vrouw) hij reke
ning wenste te houden. 

De getuige Dierch (of Dirck) van Bijlant, hier een broer van J a n III van 
Nijenrode genoemd, komen we in andere documenten ook tegen als Dirck de 
bastaard van Nijenrode. Hij was een erkende buitenechtelijke zoon van J a n 
11 van Nijenrode. Dirck van Bijland woonde aan de K laps t r aa t (Heren-
straat)-Vechtzi jde, ten zuiden van de villa.20 De andere getuige, Ger r i t 
Henricksz, was een zoon van Henrick de bastaard van Nijenrode en klein
zoon van J a n I van Nijenrode. Deze Gerrit woonde meer vooraan in de Klap
straat . 2 0 

Een belangwekkende opmerking in de hier aangehaalde akte is dat he t 
pand van het Regthuys uit steen opgetrokken was. Bijna het hele dorp be
stond toen nog uit houtbouw. 

Conclusies 

Reeds in de eerste helft van de 15de eeuw gaf het huis van Nijenrode aan 
de Breukelse Kerks t raa t belangrijke s tukken grond in erfpacht uit . Daar 
was Frederick Willemsz toen een belangrijk man. Hij had er een aanzien
lijk s tuk land in leen, dat langs de Kerkstraat strekte, met daarop, aan het 
oosteinde van zijn akker, het Regthuys. In 1442 verdeelde hij, met medewer
king van het huis Nijenrode, zijn bezit onder zijn gezinsleden, in drie ge
deelten. Het deel met het Regthuys kwam, tot 1459, op naam van zijn zoon 
Aelbert Fredericksz en daarna in handen van diens zuster Aertmoet. Zij 
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was getrouwd met Jacob Henricsz. In 1493 was het Regthuys bezit van haar 
neef Frederick Fredericksz. 

Met dit artikel is zodoende een belangrijke uitbreiding gegeven aan onze 
geschiedkundige kennis inzake het Regthuys. Zo weten we nu bijvoorbeeld, 
dat het Regthuys reeds geruime tijd vóór het jaar 1474 onder de invloed van 
het huis van Nijenrode viel. Het Regthuys maakte dus geen deel uit van de 
belangrijke laats te transactie, die in 1474 plaats vond, tussen de families 
Van Nijenrode en Van (den) Rijn.21 

Rond 1500 had Aernt Passert het Regthuys in bezit.2 In 1504 werd hij op
gevolgd door zijn dochter Alijt Aernt Passersdochter . De overgang van 
Aertmoet naar Aert Passert blijft op dit moment nog wat onduidelijk doordat 
ik er geen archiefstukken over heb gevonden. 

Een mogelijke verklar ing is de volgende: Het echtpaar Frederick Fredericksz en Alijt 
J a n Claesdochter had een dochter, die als opvolgster van haar vader het Regthuys overnam. 
Zij t rouwde met Aernt Passert . Omdat in die tijd de man naar buiten heel vaak als gemach
tigde van zijn vrouw optrad (het toen geldende juridische systeem noopte daartoe), is he t 
dan niet ongewoon Aernt Passert in oude akten als de erfpachter van de grond onder he t 
Regthuys vermeld te vinden. Aernt en zijn vrouw kregen ook weer een dochter die, naa r 
zijn schoonmoeder, Alijt werd genoemd. Zij nam op haar beurt in 1504 het Regthuys van 
h a a r ouders over. 

Het perceel grond waarop het Regthuys gevestigd was blijkt vóór 1442 nog 
aanmerkelijk groter te zijn geweest (gerekend in de richting van oost naar 
west) dan in de eeuw daarna. 

De Frederick Willemsz die het geheel in handen had, totdat hij het per
ceel deed splitsen, woonde niet in het Regthuys, maar in een huis meer 
naa r het westen gelegen, op de middelste van de drie "hofsteden" waar in 
werd gesplitst. Van een aantal van zijn nakomelingen weten we dat ze het 
ambt van schout hebben uitgeoefend.22 Het lijkt niet onaannemelijk (maar 
ik kan het niet ondubbelzinnig bewijzen) dat ook Frederick Willemsz als 
schout heeft gediend. Zijn huis, gevestigd op hetzelfde grote perceel grond 
als het Regthuys, zou dan het toenmalige schoutenhuis van Breukelen zijn 
geweest. 

Het huis dat aan de "kamer" (de eigenlijke herberg met het Regthuys) 
vastgebouwd stond, zal als woonplaats van de exploitant, de waard, hebben 
gediend. Waar zich het gastenverblijf bevond, boven de gelagkamer of in het 
huis, valt uit de mij op dit moment beschikbare informatie niet af te leiden. 

De studie waarop dit artikel is gebaseerd i l lustreert ook heel duidelijk een probleem 
waarvoor de in vroeger eeuwen gebruikelijke perceelaanduidingen ons kunnen p laa tsen: 
wanneer andere buren genoemd werden, hoefde dat niet altijd te betekenen dat eerder ge
noemde buren vertrokken waren; er kon ook, als gevolg van de toenemende bebouwing, 
een nieuw gebouwd huis tussen de eigen woning en die van de "oude" buren bij gekomen 
zijn. Dat laats te gold in dit geval voor de oostelijke buur van de middelste van de drie hof
steden. In de akte van 1464 was dat Aertmoet Fredericksdochter, die in het Regthuys woon
de. In de akten van 1537, 1539 en 1547 was dat Frederick Hermensz, die vrijwel zeker woon
de in he t toen inmiddels ten westen van het Regthuys opgetrokken huisje dat rond 1560 in 
gebruik was bij Cornelia Jansdochter (Afbeelding 3). In de akte van 1564 was he t Willem 
Hubertsz, die woonde in het vervolgens weer naast het huis van Cornelia gebouwde huis , dat 
rond 1560 door Reyer van Heumen bewoond werd (Afbeelding 4). 

Noten 

1 A.A. Manten , 1991. Het Regthuys van Breukelen met bijbehoren in 1597. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 46 - 47. 

2 A.A. Manten, 1991. Het Regthuys van Breukelen in de eerste helft van de 16de eeuw. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 3, blz. 122 - 128. 
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3 Zie hiervoor Rechterl i jke Archieven (Rijksarchief te Ut rech t ) , inv . n r . 2 0 4 1 . Leen-
register van he t huis Nijenrode, deel I, fol.l - 10 verso. 

4 Rechterli jke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, 1454 -
1475, Inventaris blz. I. 

5 Rechterlijke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregister van het kasteel Nijenrode, 1454 -
1475, Inventaris blz. VIII. 

6 De leenregisters uit de 15de eeuw zijn onvolledig bewaard gebleven. 
7 Rechterlijke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregister van het kas tee l Nijenrode, 1454 -

1475, Inventaris blz. XI. 
8 Meer hierover in A.A. Manten , in voorbereiding. In Brokel, beneden aen die Kerck-

s t r a t e . Tijdschrift Historische Kring Breukelen. 
9 Rechter l i jke Archieven, inv. nr . 2041 . Leenregis ter van kas tee l Ni jenrode , deel VI 

(1523 - 1538), fol. EK, Buten Utrecht. Convent van Santtrosen. 
10 Rechter l i jke Archieven, inv. nr . 2041. Leenregis ter van kas tee l Ni jenrode , deel VI 

(1523 - 1538), fol. XI, Buten Utrecht. Convent van Santtrosen. 
11 Rechter l i jke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregis ter van kas tee l Ni jenrode, deel VII 

(1539 - 1556), fol. XIIII, Breuckelen. 
12 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregis ter van Nijenrode 

over ca. 1523 -1667, fol. 27 . 
13 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2042. Repertor ium op de leenregis ter van Nijenrode 

over ca. 1523 - 1667, fol. 10 (Erfpachten). 
14 De naam van de voogd werd niet genoemd. Crijn Jansz was mogelijk een broer van de 

eerdere eigenaar Gerri t Jansz Snijder en een oom van de jeugdige Dirck Gerr i tsz . 
15 In de "Memorie van de Huijsen de wekken door de moetwil van de francen onder desen 

voorsegde gerechte zijn afgebrocken ende oock verbrant" (Archief Gemeente Breuke-
len-Nijenrode, inv. nr. 31 , Gemeentehuis te Breukelen) s taan Neeltje Manten of Pe te r 
J a n Meyerden niet als zodanig genoemd. Wel s t aa t er in deze lijst, onder he t kopje 
"Nieuwstraat" , ene Peter Jansze van der Horst. Het is echter onwaarschijnli jk dat deze 
beide Peters dezelfde persoon waren, want dan zou de grootvader Meyer van der Horst 
geheten moeten hebben, en een dergelijke voornaam ben ik in de (toch redelijk goed ge
documenteerde) familie Van der Horst niet tegengekomen. 

16 Rechterl i jke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregis ter van Nijenrode 
over ca. 1523 -1667, fol. 21. 

17 Hier is de naam "Van Nuys" dus verbasterd tot "Van Muys". De n a a m Van Nuys was 
vermoedel i jk een pa t ronymicum (of pa t ron iem) , vergel i jkbaar m e t Nuysz , N u y t s , 
Nuyen en Nuyens . 

18 In de "Memorie van de Huijsen . . ." komen we de namen van Mat thi js de Glase maec-
ker en Arijen Jansze Siebes tegen onder he t kopje "Achterstraat", een aanwijzing dat 
die lijst wat slordig is opgesteld. 

19 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel IV (1490 
- ca. 1544), fol. II. 

20 Zie hierover A.A. Manten , 1990. De oostzijde van de K laps t r aa t ( H e r e n s t r a a t ) om
st reeks 1540 en in 1474. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a rgang 5, nr. 4, blz. 
121 -136. 

21 Zie Manten, 1990, blz. 130. 
22 In dit art ikel verscheen achterkleinzoon Frederick Fredericksz als schout ten tonele. 

Met zijn kleinzoon Gerr i t Gijsbertsz en achterkleinzoon Herman Freder icksz m a a k t e n 
we kennis toen we spraken over de situatie aan de Klapstraat omstreeks 1500. Eerst
genoemde voerde toen de famil ienaam Van Oukoop. Vermoedelijk zal F rede r i ck Wil-
lemsz die naam ook wel gedragen hebben. Maar famil ienamen waren in die tijd nog 
niet formeel erkend en werden in officiële akten daarom vaak achterwege gelaten. 
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Oprichtingsnotulen van de Sociëteit "de 
Breukelensche Bad- en Zweminrichting" 

W. den Hartog 
Griftenstein 22, 3621 XK Breukelen 

Tweemaal schreef ik voor dit tijdschrift een artikel over de oude geschie
denis van de Breukelse Bad- en Zweminrichting (BBZI).1'2 Uit reacties bleek 
dat mensen het leuk vinden iets te lezen over een van de oudste verenigingen 
in ons dorp op het gebied van sport en recreatie. Het plezierigste voor mijzelf 
was echter dat de art ikelen bepaalde lezers bovendien aanmoedigden om 
eens te kijken wat er nog meer over de historie van de BBZI terug te vinden 
is. Op de valreep kon ik in een naschrift bij mijn tweede artikel melden dat 
het Brievenboek 1922 - 1934 te voorschijn was gekomen. Thans kan ik meede
len dat het eerste notulenboek, over de periode 1892 - 1922, teruggevonden is.3 

Beide bundels leveren veel aanvullende informatie op. 

Oprichtingsvergadering 

Het oudste notulenboek begint met de oprichtingsvergadering, die op 
maandagavond 30 mei 1892 in Het State Wapen gehouden werd. Het blijkt, 
dat er daarvoor al een mislukte poging was geweest om te komen tot een 
"formeele bad- en zweminrichting". Een commissie, waarvan de samenstel
ling niet genoteerd staat , had zich daarvoor ingespannen. Blijkbaar was het 
voorstel dat zij had uitgewerkt als te duur van de hand gewezen. De heren 
Dr A. Mijnlieff, a r t s , en H.G. de Bruijn, s igarenfabrikant , hadden daar 
geen vrede mee en organiseerden daarom de bijeenkomst van 30 mei 1892, 
"ten einde te bespreken of het mogelijk zoude zijn om op niet te kostbare 
wijze in den Heycop een badhuisje op te richten, waar voor geoefend zwem
mers eene gelegenheid zou gevonden worden tot uitkleeden en voor niet-
zwemmers tot het nemen van een binnenbad". 

Volgens de kop van de notulen waren op 30 mei 1892 aanwezig (ik rangschik de namen 
in alfabetische volgorde en voeg tussen haakjes iets toe over hun maatschappelijke positie, 
voor zover mij bekend): P . Broeksmit (Rijksontvanger), H.G. de Bruijn (e igenaar van een 
sigarenfabriek), G. Buskens (zonder beroep), L.A. Collard (gemeentesecretaris) , H. Doyer 
(woonde samen met Buskens in een huis aan de Dannegracht) , Willem Egberts de Jong 
( rus tend ar t s , woonachtig op Vreedenoord), A.M. Kasteleijn (foeragehandelaar), C. Kaste-
leijn AMzn, J. Kasteleijn (foeragehandelaar) , J .P . Kasteleijn, B.D. Krusemann (woonde 
aan de Poeldijk, bevolkingsregister vermeldt geen beroep), Joan Adam Mat thes (handels
m a n en eigenaar van Queekhoven), Hans Mat thes (bijenhouder), Dr. Arie Mijnlieff (ge
meentegeneesheer), Jacob Schippers J r (kaashandelaar, die op die dag zijn 21ste verjaar
dag beleefde) en Philippus Johannes Schippers (koopman, bijna twee jaar oudere broer van 
de hiervoor genoemde). Uit de verdere inhoud van het verslag blijkt dat ook de heer J.H.M. 
Terwindt (op het gemeentehuis stond als zijn beroep zaakwaarnemer genoteerd) de verga
dering bijwoonde; in tegenstelling tot de zestien anderen trad hij niet toe tot de die avond of
ficieel gestichte BBZI, omdat hij kort daarna Breukelen zou gaan verlaten. 

Een hoofdpunt van bespreking was, of het verantwoord was een bad- en 
zweminrichting te laten functioneren zonder permanent toezicht tijdens de 
openingsuren. Elf van de veertien aanwezigen vonden dat het moest kunnen 
(de twee initiatiefnemers hielden zich blijkbaar wat afzijdig in de besluitvor
ming). Besloten werd verder om oprichtingsaandelen ter waarde van ƒ 5,- te 
laten maken, en voor elk lid het kopen van minstens één aandeel verplicht te 
stellen. Ook was er een eerste bestuursverkiezing; Mijnlieff werd tot voorzit
ter gekozen, De Bruijn tot secretaris en Collard tot penningmeester. 
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Reglement 

Artikel 1. Doel 

De Sociëteit "de Breukelensche Zwem
en Badinrichting" stelt zich ten doel het 
stichten en in stand houden van een ge
bouwtje met de noodige kleed- en badka
mers en de gelegenheid aan de leden of 
ook aan anderen zoo daartoe door de 
leden mocht besloten worden te ver
schaffen rustig te kunnen zwemmen en 
baden. 

Artikel 2. Toezicht bij het zwemmen 

Zoolang de kas geene nadere regeling 
toelaat, zal geen toezicht of hulp bij het 
zwemmen of baden van leden aanwezig 
zijn, behoudens het bepaalde bij Art. 9 en 
ieder zij er dus op bedacht, dat het zwem
men en baden op eigen verantwoording 
dus geheel en al buiten die van het be
stuur geschiedt. 
Kinderen beneden 12 j aa r worden niet 
toegelaten dan onder geleide en verant
woordel i jkheid van den vader of ie
mand van Zijnentwege. 

Art ike l 3. S a m e n s t e l l i n g bestuur. 
Benoeming en werking van Commis
sarissen 

De Sociëteit wordt beheerd door een be
stuur, bestaand uit een voorzitter, een se
cretaris, een penningmeester of een se
cretaris-penningmeester. Alle bestuurs
leden treden om de twee jaren af, doch 
zijn dadelijk herkiesbaar. 
Voor de controle van het gebouwtje, den 
zorg voor den goeden gang van zaken en 
de naleving van dit reglement worden 
telken jare vóór het seizoen door de alge-
meene vergadering minstens vijf com
missarissen gekozen, die onderling hun 
dienst regelen. Hunne namen worden 
door aanplakking aan het gebouwtje be
kend gemaakt. 

Artikel 4. Stemgerechtigheid der leden. 
Vrouwen en kinderen van leden 

Om stemgerechtigd lid der Sociëteit te 
kunnen zijn, moet men den leeftijd van 
18 jaren bereikt, eene entrée in eens van 
ƒ 5,- en de contributie over het loopende 
jaar betaald hebben. 
Damesleden zijn niet stemgerechtigd. 

Het lidmaatschap van het hoofd van het 
gezin omvat tevens dat van zijne kinde
ren beneden 12 jaren. 
Vrouwen van leden betalen geen entrée, 
maar jaarlijks een bedrag gelijkstaan
de aan twee derde gedeelten der vast te 
stellen contributie. 
Geleidsters van k inderen zijn vrij op 
vertoon van het l idmaatschap van den 
vader of van de moeder. 

Artikel 5. Personen tusschen 12 en 18 
jaren 

Personen tusschen 12 en 18 jaren kun
nen van de inrichting gebruik maken, 
indien zij dezelfde contributie betalen 
als de leden. 

Artikel 6. Orde in het badhuis 

Ieder, die van de i n r i c h t i n g gebru ik 
maak t , is verpl icht zich te gedragen 
naar de aanwijzingen van een aanwezi
gen commissaris of lid des b e s t u u r s . 
Elke ba ldad ighe id of h a n d e l i n g , die 
naar het oordeel van het bestuur in strijd 
is met de belangen van de Sociëteit kan 
ontslag of schorsing van he t l idmaat
schap of de deelname van den bedrijver 
ten gevolge hebben . Alle d e g r a d a t i e 
wordt door den bedrijver betaald. 

Artikel 7. Uitreiking sleutels 

Aan elk lid of deelhebber volgens artikel 
5 wordt een sleutel voor de eerste maal 
gratis ter hand gesteld. Indien tot een 
huisgezin meerdere leden of deelhebbers 
behooren, behoeft niet elk lid een sleutel 
te bezitten. De sleutel wordt bij het einde 
van het seizoen teruggehaald en bij het 
begin van het volgend weder uitgereikt. 

Artikel 8. Introductie 

Personen buiten de beide Breukelen en 
aanliggende gemeenten wonende, kun
nen, mits zij ge ïn t roduceerd worden, 
kosteloos van de i n r i c h t i n g gebru ik 
maken . 

Artikel 9. Tijd voor damesbaden 

De inrichting zal uitsluitend voor baden 
voor dames geopend zijn minstens twee 
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m a a l 's w e e k s g e d u r e n d e m i n s t e n s 2 
u u r a c h t e r e lkande r . Ger inge d e e l n a m e 
geeft he t bes tuur het recht den tijd te ver
k o r t e n to t n a d e r e aankond ig ing . 

Artike l 10. Vastste l l ing en be ta l ing der 
contributie 

Behoudens het bepaalde bij Art . 4 wordt 
j a a r l i j k s eene c o n t r i b u t i e door h e t be
s t u u r vas tges t e ld en door den penn ing
m e e s t e r geïnd. Die contr ibut ie m a g n ie t 
hooger zijn dan ƒ 5,- en moet op straffe 
v a n v e r v a l l e n v e r k l a r i n g voor den a a n 
v a n g van h e t v e r e e n i g i n g s j a a r b e t a a l d 
z i j n . 

A r t i k e l 11 . V e r g a d e r i n g e n , b e s l u i t e n , 
s t e m m i n g e n 

De voorzi t ter roept, zoo noodig, de leden 
t e r v e r g a d e r i n g op , m i n s t e n s 2 d a g e n 
van t e voren . Vijf s t emgerech t igde leden 
k u n n e n eene ve rgade r ing e ischen. In de 

m a a n d April wordt in eene v e r g a d e r i n g 
vers lag u i tgebrach t , de r e k e n i n g en ver
antwoording gedaan en hebben de perio
d i e k e v e r k i e z i n g e n v a n h e t b e s t u u r 
p l aa t s . 
Alle bes lu i t en worden g e n o m e n en al le 
b e n o e m i n g e n g e d a a n bij m e e r d e r h e i d 
van s t e m m e n . 

Artikel 12. 

O p e n i n g en s l u i t i n g v a n de i n r i c h t i n g 
worden tijdig bekend g e m a a k t . 

Artikel 13. 

Huishoudel i jke bepa l ingen w o r d e n door 
he t bes tuur vastgesteld. 

Artikel 14. Opzegging l i d m a a t s c h a p 

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Mei tot 
30 Apr i l . Opzegg ing v a n h e t l i d m a a t 
schap moet vóór 1 April p laa t s hebben. 

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast en hierboven). Reglement voor de BBZI, vastgesteld in de 
vergadering van 8 juli 1892, gehouden in Het State Wapen (overgenomen uit de handge
schreven notulen van die bijeenkomst). 

Over vergunningen die nodig zouden zijn om een bad- en zweminrichting 
te mogen stichten, werd met geen woord gesproken. 

Vanwege hun historische waarde neem ik de oprichtingsnotulen in hun 
geheel in dit artikel op (zie Afbeelding 1). 

Eerste reglement 

Wegens tijdgebrek kwamen de heren tijdens die oprichtingsavond niet toe 
aan het vaststellen van een reglement voor de BBZI; daartoe werd op vrijdag 
8 juli 1892 een nieuwe vergadering belegd, ook ditmaal in Het State Wapen. 
Daa raan namen slechts zeven mannen deel (P. Broeksmit, H.G. de Bruijn, 
L.A. Collard, H. Doyer, J .F . Kasteleijn, B.D. Krusemann en J.Pelser; omdat 
voorzitter Mijnlieff had gemeld verhinderd te zijn, zat Collard die vergade
ring voor). Een door het bestuur opgesteld ontwerp werd uitvoerig doorge
praat en bijgesteld. Het resultaat dat zij bereikten ziet u in Afbeelding 2. 

De heren maak ten van de Sociëteit nadrukkeli jk een mannenzaak. Zo werd in art ikel 
4 onder meer de bepaling opgenomen "damesleden zijn niet stemgerechtigd". Zonder dat 
dit nadrukkeli jk werd gezegd, valt hieruit af te leiden dat vrouwen dus wel lid konden wor
den; vermoedelijk besefte men dat er ook vaderloze gezinnen en a l leenstaande vrouwen 
bestonden. Het l idmaatschap van getrouwde vrouwen werd aan dat van hun mannen ge
koppeld: deze vrouwen van leden hoefden geen entreegeld te laten betalen, m a a r "jaarlijks 
een bedrag gelijkstaande aan twee derde gedeelten der vast te stellen contributie". Artikel 
9 bepaalde dat gedurende de tijden waarop de inrichting uitsluitend toegankelijk was voor 
vrouwen alleen gebaad mocht worden, dus niet gezwommen. 

Deze vrouwonvriendelijke passages zouden in het reglement stand houden tot in 1906. 
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Tabel 1 

Exp lo i t a t i e r e su l t a t en (in guldens) van de "Sociëteit de Breukelensche Bad- en Zwem-
inrichting", 1892 - 1900 

V e r e n i g i n g s j a a r Inkomsten Uitgaven Saldo 

1892-1893 395,- 394,49 + 0,51 
1893 -1894 133,21 70,80 + 62,41 
1894 -1895 177,91 42,62V2 +135,28 V 2 
1895 -1896 227.94V2 213,28 + I466V2 
1896 -1897 101.32V2 80,- + 31,32V 2 
1897 -1898 130,82V2 81,15 + 49,67 V 2 
1898 -1899 124,23 105,30 + 19.03V2* 
1899 -1900 103,69V2 53,92V 2 + 49,77 

* Zo s t aa t he t in de, door de kascommissie ondersteunde, goedgekeurde j a a r s t u k k e n ; vol
gens mij was he t saldo echter +ƒ 18,93. 

In de ruim vijf weken tussen 30 mei en 8 juli 1892 was inmiddels de ge
wenste, op een drijvend vlot gebouwde zwem- en badinrichting al gebouwd 
en in werking gesteld. Deze was zelfs iets beter en groter "dan oorspronke
lijk het plan was". De penningmeester rapporteerde dat hij er goed was uit
gekomen; hij had tot op dat moment ƒ 394,- aan inkomsten ontvangen en 
ƒ 374,02 besteed. De heer Broeksmit sprak namens de leden een woord van 
dank aan het bestuur "voor de wijze waarop het de inrichting heeft tot stand 
gebracht". 

Het punt commissarissen uit het op 8 juli opgestelde reglement werd 
meteen in werking gesteld. Als eerste commissarissen werden benoemd de 
heren J.F. Kasteleijn, B.D. Krusemann, H. Doyer, P. Broeksmit en Ph.J. 
Schippers. 

Op 25 april 1893 werden de vertrokken commissarissen Krusemann en J .F . Kastelei jn 
opgevolgd door J.W. Niemeyer en C. Kasteleijn AMzn. Op 17 april 1894 werden H.A. van 
der Veen, J.A. Mat thes J r en Jac . Schippers J r in plaats van Niemeyer, Doyer en Broeksmit 
tot commissar is benoemd. 

Het toen gevormde vijftal (C. Kasteleijn AMzn, J.A. Matthes J r , Jac . Schippers J r , Ph . J . 
Schippers en H.A. van der Veen) bleef een aantal jaren bijeen, totdat op 3 juni 1898 O Kas
teleijn AMzn en Ph.J . Schippers intussen opgevolgd bleken te zijn door G.A. Schmedes en 
M.E. Guldenmond. Op 24 mei 1899 trad C A . Schalij in de plaats van Van der Veen. Omdat 
Schmedes op 19 juni 1900 het voorzitterschap van de BBZI aanvaardde, werd zijn p laa ts als 
commissar is toen overgenomen door Dr N. Mijnlieff (een jongere neef van de in 1900 n a a r 
Tiel ve r t rokken oud-voorzitter A. Mijnlieff). 

Begiiyaren 

Uit de jaren die daarna volgden zijn gewoonlijk alleen de notulen van de 
meestal in de maand april gehouden jaarvergadering in het notulenboek op
genomen. Deze werden gehouden ten huize van H.A. van der Veen. Alle 
jaarrekeningen vóór 1900 werden afgesloten met een voordelig saldo (zie 
Tabel 1). In de vergadering van 25 april 1893 gingen stemmen op dat "naast 
de binnenbaden voor kinderen en niet-zwemmers" behoefte is aan "eene ge
legenheid" waarin "zonder levensgevaar een bad in de open lucht kan geno
men worden en welke tevens gelegenheid biedt om kinderen in staat te stel
len zich in het zwemmen te oefenen". Vanwege de risico's welke dat zonder 
voortdurend toezicht met zich zou brengen, werd er evenwel van afgezien. 
In 1894 werden maandkaarten ingevoerd voor tijdelijk in Breukelen verblijf 
houdende personen ( ƒ 1,50 voor de eerste maand, ƒ 1,- voor elke verdere aan
sluitende maand). 
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Op 16 juni 1899 vergaderde men voor één keer weer in Het State Wapen. 
Toen werd gesproken over een initiatief, waarbij burgemeester Braams was 
betrokken, om een volksbadinrichting te stichten, met een eigen bestuurs
vorm en exploitatierekening. Aan het tot stand komen van deze openbare 
voorziening, waarmee volksgezondheidsbelangen waren gediend, wilde de 
BBZI wel meewerken. 

Bij deze ontwikkeling aangekomen, ging het oude notulenboek van de 
BBZI3 vervolgens een hoeveelheid gegevens opleveren, die een flink deel van 
de inhoud van mijn eerste artikel1 fors op hun kop zetten. Daarover hoop ik 
meer te schrijven in een volgende bijdrage aan dit tijdschrift. 

Noten 

1 W. den Hartog, 1992. Breukelse Bad- en Zweminrichting een eeuw geleden opgericht. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 201 - 206. 

2 W. den Hartog, 1993. Breukelse Bad- en Zweminrichting verplaats t van he t Merwede-
k a n a a l naar de Meent . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 8, nr. 3, blz. 
143 -146. 

3 Archief Historische Kring Breukelen, Collectie BBZI. Notulen en Besluiten van de Ver
gaderingen der Sociëteit de Breukelensche Zwem- en Badinrichting. 

Uit oude raadsnotulen 

11. Raadsleden wilden geen typhus, maar wel koffie 

"De Voorzitter opent de Vergadering en zegt dat de vergadering door hem 
in het Polderhuis te Breukeleveen is belegd, waarvoor sedert jaren geregeld 
eene jaarlijksche huur van ƒ 12,- wordt betaald, omdat er aan het Kraayen-
nest typhus heerscht." (Uit: Verslag Upenbare Raadsvergadering gehouden 
te Breukelen-St. Pieters den 26sten Maart 1901.) 

In de hofstede "Het Kraayenest", op de hoek van Zandpad en Nieuweweg, was het ge
meen tehu i s van Breukelen-St . Pieters ondergebracht. Het polderhuis in Breukeleveen 
maakte deel uit van het pand Herenweg 20, waar eerder - toen Breukeleveen nog een afzon
derlijke gerechtsheerlijkheid was - het Rechthuis van Breukeleveen stond. 

"Vervolgens wordt , n a a r aanleiding van een ontvangen schrijven van 
H.H. Ged. Staten i.d. 22 Juli 1901 N°- 23, van de in de vorige vergadering vast
gestelde voordracht op het fonds van onvoorzienbare uitgaven geschrapt de 
post van ƒ 3,20 voor verteringen aan koffie bij gelegenheid van gehouden 
raadsvergaderingen welk verlangen van Gedeputeerde Sta ten intusschen 
wel eenigszins bevreemdend is, wijl op een dergelijke uitgaaf in de gemeen
te rekening van 1899 geene aanmerking is gemaakt, en dan ook goedge
keurd is geworden." (Uit: Verslag Openbare Vergadering van den Raad der 
gemeente Breukelen-St. Pieters gehouden den 30sten Juli 1901.) 

Bron: Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr l6. 
Notulenboek Gemeenteraadsvergaderingen van 2 Maart 1900 tot 17 September 1914. 

A.A.M. 
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Jan Barte Fokkert (1721 - 1792) uit Spengen 
schreef zijn eigen levensverhaal 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 78 bladzijden heeft de Spengense boer J a n Barte Fokkert het verloop 
van zijn eigen leven beschreven. Tien jaar deed hij daarover. In het begin 
van zijn schrift noteerde hij dat hij 58 j aa r en 6 maanden oud was en aan 
het eind vermeldde hij ruim 69 jaar oud te zijn. 

Hij zette zijn levensverhaal vooral om godsdienstige redenen op papier . Verwijzend 
naar de bijbel, in he t bijzonder naar Psalm 77 vers 12 ("Ik zal de daden des Heeren geden
ken, ja ik zal gedenken Uwe wonderen van oudsher"), wilde hij een verslag geven van de 
"bijzondere daden, die de goedertierene Verbondsgod zo uit- als inwendig met mij gehou
den heeft, al de dagen mijns levens". Centraal daar in stond in zijn ogen Gods genade "om 
mij, diepschuldige zondaar, uit den zorgelozen s taat der zonde wakker te maken". 

J a n Fokkert hoopte dat zijn nakomelingen zijn verhaal zouden lezen en er ler ing uit 
zouden t rekken. Zijn autobiografie is dus in de eerste plaats het verhaal van zijn bekering, 
zijn tot-inkeer-komen in religieuze zin. Van begin tot eind heeft he t geschrift he t k a r a k t e r 
van een stichtelijk betoog. Het is volledig doortrokken van godsdienstige opmerkingen, 
die getuigen van de wijze waarop Fokkert zijn Christelijk geloof en de bemoeienissen van 
God met hem beleefde. De groepstaal die hij gebruikte doet niet alleen ons vreemd aan, 
m a a r werd ook door zijn eigen niet-piëtistische tijdgenoten als bijzonder beschouwd. 

Dit artikel gaat over de persoon van Fokkert en over de tijd en sociale om
geving waarin hij leefde. Om u de sfeer die uit de autobiografie overkomt te 
laten voelen, worden verscheidene korte passages uit Fokkerts geschrift 
aangehaald in de door hemzelf gebruikte spelling. 

De "fijnen" 

Jan Barte Fokkert behoorde kerkelijk tot de "fijnen" of "ernstigen", of -
zoals we tegenwoordig meestal zeggen - de piëtisten of "vromen", mensen 
die niet met de rationele geest van hun tijd mee wilden gaan, maar zich met 
veel nostalgie volijverig, nauwgezet en met veel gevoel wierpen op het ver
vullen van wat zij zagen als hun godsdienstige plichten. H u n vroomheid 
kwam ook tot uiting in hun kleding en gedrag. 

In 1731 ging Jus tus van Effen in De Hollandsche Spectator, een tijdschrift dat toen onder 
de burgerij veel gelezen werd, in op wat een "fijne" onderscheidde van zijn gemiddelde 
protes tantse landgenoten . Daarui t citeer ik hier enkele kenmerkende gedeelten: "Hij ver
schild van hen in kleding, in spraak, in gang, in houding. Wil hij zijne gedachten u i ten , 
zelfs in zaken die op de godvrugt geen betrekking hebben, zijn stijl en tonen swemen naa r 
de gewoone preek t ran t . Hij sleept zijne woorden traaglijk voort; 't eene schijnt he t andere 
af te wagten. . . . Zo zijn broodwinning het kan lijden - en zomtijds al kan ze he t niet - ver
zuimt hij geen predicatie, geen catechezatie, geen oefening. De overige tijd die hij sparen 
kan word door hem besteed in 't lezen van geestelijke boeken, in uitgesprookene gebeden, 
in 't zingen van godvrugtige liederen. . . . Voor het danzen, een vrolijk deuntje te neuren, 
en voornamentlijk voor 't kaar tspel heeft hij een gruwel. En zo iemand hem t rag te te over
reden de schouwburg te bezoeken, hij zoude zich verbeelden dat men hem levendig naar de 
hel wilde slepen. Voeg hierbij zijne effen en eenvoudige kleding - even zo on tdaan van 
zwier als van slordigheid . . .". 

In de 18de eeuw bloeide het "volkspiëtisme" sterk in zogeheten conventi-
kels, plaatselijke gezelschappen van vromen die in eigen kr ing hun per
soonlijk geloof beoefenden, door bijbellezen, zingen en geestelijke gesprek
ken. In deze kringen was zowel het voorlezen als het vertellen en beschrij
ven van bekeringsverhalen zeer gebruikelijk. De leiding van zo'n bijeen-
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komst berustte vaak bij een oefenaar, die in veel gevallen ook een soort preek 
hield. De oefenaars waren gewoonlijk van eenvoudige komaf, maar begiftigd 
met veel bijbelkennis en charisma. Daardoor spraken deze mensen gemak
kelijker tot het hart van het volk dan menige geleerde dominee. 

Somber gestemd was men in piëtistische kringen over de gang van zaken 
in de Nederlandse samenleving. Boetepreken en jaarlijkse biddagen waren 
gewild. Toen J an Fokkert in 1776 aan het sterfbed van een 22-jarige zoon zat, 
"verhaalde hij mij hoe de Heere hem twee jaren tevoren op een biddag had 
doen zien welke bittere dagen de Heere over Neerlands volk en kerk, om hun 
zonden en ongerechtigheden, brengen zou". 

Levensverhaal in manuscript en boekvorm bewaard gebleven 

Overeenkomstig zijn wens bleef het handgeschreven levensverhaal van 
J a n Barte Fokkert onder zijn nakomelingen bewaard en gelezen. Dat is vrij 
uitzonderlijk. Veruit de meeste oude manuscripten van vromen, waarvan 
we nog weten dat ze hebben bestaan, zijn in de loop der tijd verloren gegaan. 

Na 1840 kwam er in godsdienstig-bevindelijke kringen een nieuwe belangstel l ing voor 
de piëtistische autobiografie. In de jaren achttienzestig kreeg Jacobus Littel uit Kamerik het 
manuscr ip t van Fokkert onder ogen. Deze Littel schreef zelf godsdienstige gedichten. In 
1872 verscheen van hem bij de uitgever A. Fisscher te Utrecht de bundel Verzen, gesteld bij 
bijzondere omstandigheden, en Davids leven en lotgevallen op rijm. Littel zorgde er in 
1865 voor dat het verhaal van Fokkert door D. Kraaijenbrink te Woerden in druk werd uit
gegeven: Gedachtenis van de Wonderbare Wegen der Goddelijke Voorzienigheid gehou
den in den Weg der Bekering met Jan Barte Fokkert door hemzelven beschreven. In een 
woord vooraf schreef Littel: "De reden die mij temeer daartoe bewoog, was wel voorname
lijk, dat he t mij als eene wondere bewaring van Gods hand voorkwam, dat dit zijn schrift, 
hoe oud en vers le ten dan ook, nochtans tot aan dezen dag is bewaard gebleven . . .". 
Inmiddels blijkt die boekuitgave uit 1865 zeer zeldzaam te zijn geworden. Ook een exem
plaar van een ongewijzigde herdruk uit 1948 (Bureau "De Zaaier", Ammerstol) bleek heel 
moeilijk op te sporen. Zelfs in de centrale catalogus van he t gezamenlijke Neder landse 
openbare bibliotheekwezen komt deze boektitel niet voor. 

Een aanta l ja ren geleden ontdekte de historicus Drs. F.A. van Lieburg, 
verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een exemplaar van het 
in 1865 gedrukte boekje en een fotokopie van het originele handschrift bij een 
n a z a a t van J a n Bar te Fokkert in Leiderdorp. Vergelijking van de twee 
teksten wees uit dat de inhoud van de gedrukte versie weliswaar redelijk be
t rouwbaar was (hoewel niet overal, stichtelijke 'passages zijn meermalen 
extra aangedikt!), maar dat spelling en zinsbouw nogal eens aan de 19de-
eeuwse smaak waren aangepast. Van Lieburg gebruikte dit materiaal , met 
19 andere soortgelijke later gedrukte bronnen (waarvan geen manuscripten 
teruggevonden werden) voor zijn in 1991 verschenen boek Levens van 
Vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw (Uitgeverij De Groot 
Goudriaan, Kampen). Voor wie belangstelling heeft voor kerkgeschiedenis 
of het piëtisme is dit een zeer boeiend boek om te lezen. 

Dit boek van Van Lieburg en een fotokopie van de uitgave uit 1948, welke 
hij aan de Historische Kring Breukelen beschikbaar stelde, vormden de be
langrijkste bronnen voor dit artikel. Om aan Fokkert recht te doen, gaat dit 
art ikel vooral over de godsdienstige elementen in zijn levensbeschrijving. In 
een vervolgartikel hoop ik nader in te gaan op wat Fokkert te melden heeft 
over zijn gezinsleven en zijn boerenbedrijf. 

Ouderlyk gezin 

J a n Fokkert werd op 11 juli 1721 geboren op een boerderij in Spengen, in 
de gerechtsheerlijkheid Kockengen en Spengen, en op 13 juli gedoopt in de 
Nederduits-Gereformeerde kerk van Kockengen. 
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Daarbij moeten we bedenken dat "Gereformeerd" toen nog de gebruikelijke t e rm was 
voor he t protestantisme dat, in onderscheiding van het Lutherse, vooral gebaseerd was op de 
opvattingen van hervormers zoals Calvijn. Pas in het begin van de 19de eeuw kwam de be
n a m i n g "Hervormd" op. 

Jans vader was Bart Janse Fokkert. Het woord Barte in de n a a m van J a n 
is een verwijzing naar de naam van zijn vader, en betekent Bartszoon, zoon 
van Bart . Het voeren van een zo'n patroniem was in die tijd normaal . Zijn 
moeder was Aaltje Philips den Dubbelden. 

Bart Janse Fokkert en zijn vrouw Aaltje lieten in de oude dorpskerk van 
Kockengen dertien maal een kind dopen, negen meisjes en vier jongens. De 
J a n van 1721 was in dat rijtje de zesde. De meeste van die kinderen stierven 
al op jonge tot zeer jonge leeftijd. De eerste zoon, gedoopt op 17 december 
1719, was door de ouders ook J an genoemd, maar dat jongetje was klaarblij
kelijk al overleden toen "onze" J an ter wereld kwam. Onder de meisjesna
men komt zelfs vier maal een Merrigje of Marrighje voor. 

Vader Bart Janse Fokkert was kerkelijk meelevend. Hij wordt in de ker-
keraadsnotulen van Kockengen tussen 1712 en 1725 als diaken en tussen 
1728 en 1737 als ouderling genoemd. Hij overleed toen zoon J a n 16 j aa r oud 
was en werd op 11 december 1737 in Kockengen begraven. 

De jonge jaren van Jan Barte Fokkert 

J a n Fokkert had een voor die tijd gewone jeugd. Hij groeide op in zijn 
"blinde natuurstaat" , gelijk alle andere kinderen, niet eens wetende, noch 
gelovende, dat "ik verdoemelijk voor God [was] vanwegen mijn erfschuld". 
"Maar met het toenemen van mijn yaren namen ook de sonde toe, en wel soo 
dat ik tot nog toe geen sonde ken, of meyn herte was tot deselve geneygt en 
bragt ook veel van deselve ten uytvoer". "Tog mijn geliefde ouders liete mij in 
mijn jeugd leeren leesen en schrijven, daar de goedertierene God mijn nog 
vermogen en verstand toe gaf om het te kunne leeren". 

Volgens een instructie die de synode van Utrecht in 1708 aan alle kerkera
den in de provincie had toegezonden, ook die van Kockengen (zie het boek 
van J.C. Jongeneel, 1959: Grepen uit de geschiedenis van de gemeente 
Kockengen), moest de schoolmeester een of twee maal per week alle school
gaande kinderen catechiseren en hen de vragen van de catechismus la ten 
leren. Verder moesten iedere maandagmorgen alle kinderen aan de school
meester laten weten of zij op de voorafgaande zondag de predikatie hadden 
bijgewoond. De predikant diende, samen met een ouderling, mins tens eens 
per kwartaal bij de schoolmeester een huisbezoek te brengen om na te gaan 
of hij op deze punten zijn plicht deed. Bovendien werd de predikant verplicht 
om bij het huisbezoek aan alle huishoudens in zijn gemeente , da t ieder 
kwartaal moest plaatsvinden, omstandig met de ouders te pra ten over het 
getrouw vervullen van de door hen plechtig afgelegde doopbelofte. 

Zo deze instructie in Kockengen al stipt werd uitgevoerd, ging de jonge 
J a n Fokkert onder dat alles niet gebukt. Toen hij 10 j aa r oud was, verslond 
hij zoveel "idele [= ijdele, wereldse] liederen en boeken" dat zijn moeder bij 
"een looper aan de deur" eens andersoortige leesstof voor hem kocht: het al 
in 1660 verschenen boek De donderslag der godloosen, geschreven door 
Cornelis van Niel. Wat daarin stond over de eeuwige straffen maakte indruk 
op de jonge Jan , maar spoedig ging hij toch weer over tot zijn eerdere le
vensstijl. Helaas vermeldt zijn autobiografie niet of hij, ingevolge de eerder 
aangehaalde synodale instructie, daadwerkelijk met alle andere Gerefor
meerde kinderen van 10 tot 14 jaar voor de plaatselijke kerkeraad moest ver
schijnen, opdat die na kon gaan hoever zij in de kennis der waarheid gevor
derd waren. 

"Ik leefde soo voord na de begeerrelijkheyd van mijn hert, doende de wille 
des vleesses en der gedachte". "Soo leefde ik voort tot 18 jaer toe. Ik was wel 
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tevreede gelijk alle mense in haar blindheyd sijn, want ik had noyd gehoord, 
veel minder geloofd, dat ik most veranderd, bekeerd, wedergebooren wor
den, gelijk de bijbel ons leerd". Daarna overwoog hij serieus om Rooms-
Katholiek te worden, vanwege een meisje waarop hij verliefd geworden was. 
Dat was evenwel een weg, waarvan de goedertieren God hem uiteindelijk 
"door een verbürge genadehand had bewaart". 

Grote ly nen in het verdere leven van Jan Barte Fokkert 

Op 19 november 1741 trouwde Jan Barte Fokkert, 20 jaar oud, volgens het 
trouwboek van de kerk van Kockengen met de dr ie jaar oudere ex-dienstbode 
van zijn moeder, Johanna Pieters Borra, dochter van het tot dezelfde kerke
lijke gemeente behorende echtpaar Pieter Jans Borra en Willemijntje van 
Breenen. Johanna hield er als meisje een zelfde manier van leven op na als 
J an . Toen ze verloofd waren, namen ze zich voor: "als wij eens [= eenmaal] 
getrouwd waren . . . dan soude we ons leven beteren en onsselven bekeeren". 
Vanwege haar niet zo vrome levenswandel werd J a n in familiekring een 
huwelijk met Johanna afgeraden. Toch schreef hijzelf later dat de keus hem 
nooit heeft berouwd, hoewel zij gemaakt werd "sonder den Heere te kenne of 
raad te vragen in onse weg". Van het voornemen na hun huwelijk hun ma
nier van leven te veranderen, kwam aanvankelijk niet zo veel terecht. Hoe
wel Johanna trouw naa r de kerk ging, kreeg J an haar slechts met grote 
moeite mee om bijvoorbeeld vrome kennissen te bezoeken. 

Wanneer en in welke kerk J a n Fokkert openbare belijdenis van zijn geloof 
aflegde, is niet bekend, maar zowel hij als zijn vrouw komen vanaf 1743 voor 
op de lidmatenlijst van Kockengen. In de Kockengense kerkeraadsnotulen 
wordt Jan in 1748 als diaken genoemd, en van 1751 - 1755, 1758 - 1761, 1765 -
1768, 1774 - 1777, 1780 - 1783 en 1787 - 1791 als ouderling. Ongeveer de helft 
van zijn volwassen j a r en was hij dus officieel ambtsdrager in de Neder-
duits-Gereformeerde kerk van Kockengen. Volgens zijn autobiografie hield 
hij reeds in 1747 oefeningen. 

Predikanten in Kockengen waren tijdens het leven van J a n Barte Fok
kert: Frederick Brink (1721 - 1726), Isaac van Vianen (1726 - 1749), Jacob Sap 
(1750 -1759), Petrus de Cock (1760 -1789) en H. Rijninks (1790 -1792). 

J a n en Johanna kregen negen kinderen, waarvan er zeven spoedig stier
ven. 

Aanvankelijk woonde het gezin van J an Fokkert in de Spengense boerde
rij van zijn moeder; zij pachtte een half jaar na het huwelijk van haa r zoon 
elders een boerderijtje met een kleiner stuk grond. In 1745 ruilde hij met 
zijn moeder van woonplaats. Twee jaar later sloot hij een huurovereenkomst 
met een zeer vrome Rooms-Katholieke vrouw (een "klopje" noemde Fokkert 
haar) , die in Spengen de boerderij naast die van zijn moeder bezat. Al in no
vember 1747 werd Fokkert zelf eigenaar van zijn nieuwe behuizing. 

Vroeg in 1780 begon J a n Fokkert te schrijven aan zijn autobiografie. In de 
herfst van dat jaar stierf zijn vrouw, die op 28 oktober 1780 in Kockengen 
werd begraven. Hij overleefde haa r ruim 11 jaar; zijn stoffelijk overschot 
werd op 25 februari 1792 in Kockengen bijgezet. 

Geloofsleven 

J a n Fokkert werd op wat hij noemde zijn "zondenweg" stil gehouden door 
een inspirerend gesprek met een aangetrouwde tante. "Die was kragtdadig 
veranderd en tot God bekeerd, soodat se was een open brief Kristi, die elk 
mens lesen kan, die met geen vooroordeel teegen de weg Gods was ingeno
men". Toen hij bij haar op bezoek ging om haar over de heilige wegen Gods 
te horen vertellen, ontving zij hem met een "blijmoedig laggen", zodat hij 
verbaasd vaststelde hoe vrolijk een bekeerd mens nog kon zijn. 
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Afb. 1. De dorpskerk van Tienhoven, gezien vanuit he t zuidoosten, dus van schuins achter . 
Groot fragment uit een tekening van Dirk Verrijk (1734 - 1786). Hij maak te deze tekening 
omstreeks 1762, dus aan het eind van de periode waarin Ds. Van Schuylenburg in deze ke rk 
zoveel toehoorders trok. 

De m a n n e n met de turfschouw hielden zich bezig met de ontvening van de Oostelijke 
Binnenpolder ten behoeve van de turfwinning. Een flink deel van he t land is al tot onder de 
waterspiegel weggebaggerd. 

Toch duurde het nog zeven jaa r voordat J a n Fokkert zelf volle geloofs-
zekerheid kreeg. Wel kende hij de laatste d r ie jaa r van die periode een hoop
vol uitzien naa r Jezus. Deze voorlopige doorbraak in zijn geloofsbeleving 
was gevolgd op twee avonden kaartspelen met zijn Rooms-Katholieke buur
man, waar hij ondanks allerlei uitvluchten niet onderuit kon. Met die buur
man had J a n , toen hij nog bij zijn moeder thuis woonde, de gewoonte gehad 
(zoals veel mensen ter plaatse deden) om de twee laa ts te dagen voor de 
Vasten me t een zondig vermaak te eindigen. Na de tweede avond h a d 
Fokkert allerlei angstvisioenen. Terwijl hij voor zijn geestesoog boven hem 
een vertoornde Rechter en onder hem een geopende hel zag, beleed hij de 
zonden van zijn hele leven. Na in Tienhoven (Utr.) een preek van de door 
hem bewonderde dominee Gerardus van Schuylenburg bijgewoond te heb
ben, die ging over het onderscheid tussen de erfzonde en de "dadelijke" zon
den, bracht hij tot ontsteltenis van vrouw en kinderen een week lang door in 
gebed en t ranen. God vertroostte hem toen uit Psalm 51 ("een gebroken en 
verslagen ha r t zult Gij, o God! niet verachten"). Sedertdien durfde hij zich 
weliswaar nog niet tot Gods volk te rekenen, maar behoorde hij ook niet 
meer tot de onbekeerde wereldlingen. Wat hij nog miste was de bewuste per
soonlijke overgave aan Jezus, waar hij andere vromen zo vaak over hoorde 
spreken. 

Hoewel J a n Fokkert gewoon was om 's avonds voor het naar bed gaan 
samen met zijn vrouw, en 's ochtend voor de arbeid ook met zijn kinderen 
neer te knielen voor een gebed, maakte hij zijn innerlijke gevecht over zijn 
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geloof individueel door, 's nachts op bed: "dit alles ging tussen den Heere en 
mijne siele om, terwijl mijn huysvrouw en andere van mijn huysgenooten 
nog sliepen". Zelfs toen hij in een nacht de langverwachte openbaring van 
zijn Verlosser dan toch had beleefd, verzuimde hij enkele uren later om God 
ook in aanwezigheid van zijn gezin voor deze weldaad te danken. 

Van kinds af had J a n Fokkert gekerkt bij de Kockengense dominee Isaac 
van Vianen. Achteraf stelde Jan vast dat hij van deze predikant nooit had 
gehoord dat hij bekeerd moest worden. Nadat hij dat gemis eenmaal in zijn 
eigen geloofsleven had ervaren, probeerde hij ook plaatsgenoten van de gees
teloze prediking van dominee Van Vianen te overtuigen. Daartoe werd hij 
meer dan eens aangespoord door dominee Van Schuylenburg te Tienhoven, 
met wie hij persoonlijke contacten had aangeknoopt. Fokkert zat verschei
dene malen onder het gehoor van Van Schuylenburg. Hij verbleef dan bij
voorbeeld samen met zijn moeder een hele zondag in Tienhoven, om behalve 
twee kerkdiensten ook gezelschappen van vromen bij te wonen. 

Gerardus van Schuylenburg (1681 - 1770), aan wie nadat hij van 1709 tot 1716 predikant 
was geweest in Molenaarsgraaf, gedurende maar liefst 49 jaar de zorg voor de gelovigen in 
Breukeleveen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen toevertrouwd was, moet onder een groot 
deel van he t kerkvolk een geliefd predikant zijn geweest. Maar vanaf het begin waren er 
ook k lachten over zijn piëtistische optreden: hij lapte de kerkelijke formulieren van enig
heid aan zijn l aa rs , bekri t iseerde de geestelijke s taa t van zijn collega's en organiseerde 
graag conventikels. Iemand die eens in de kerk van Tienhoven een door Van Schuylen
burg geleide godsdienstoefening meemaakte waarin he t Heilig Avondmaal werd bediend, 
viel het op da t enerzijds Van Schuylenburg voor allerlei gelovige zielen een speciaal woord 
had, en anderzijds dat slechts een deel van de belijdende leden aan het sacrament deel
nam. Maar juist omdat hij als het ware de har ten van zijn toehoorders kende en hen zo in
drukwekkend opriep tot de dienst van Jezus, stroomden behalve uit zijn eigen kerkelijke 
gemeente ook vele heilbegerige zielen vanuit de nabije en verre omtrek naar deze gezochte 
prediker. J a n Fokkert moest om van Spengen naar Tienhoven te komen met zijn paard en 
koetsje een afstand afleggen van bijna 15 kilometer, enkele reis , waar hij ongeveer een uu r 
voor nodig had. 

Oefenaar 

Sinds eind 1747 gaf Jan Barte Fokkert elke zondagavond in Kockengen lei
ding aan een catechetische oefening, vooral voor jongeren. Hij wist verschil
lende geestverwanten rond zich te verzamelen, die zich vervolgens onthiel
den van dee lname aan het Heilig Avondmaal.. N a a s t vr ienden m a a k t e 
Fokkert zich echter ook vijanden, waaronder natuurlijk de plaatselijke pre
dikant Van Vianen, die hem voor een dweper en oproermaker ui tmaakte. De 
dominee werd echter kort daarop ziek en overleed, waarna de toeloop tot de 
oefening van Fokkert groeide. De kerkeraad steunde zijn conventikel, vooral 
als alternatieve preekgelegenheid tijdens de predikantsvacature, en liet ook 
wel oefenaars van elders naar Kockengen komen, wat haar op een berisping 
door de classis kwam te staan. 

Volgens Fokkert overleed Ds. Van Vianen in m a a r t 1748. Jongeneel noemt in zijn boek 
echter 1749, en deze laatste bleek gelijk te hebben. In het midden-18de-eeuwse begraafboek 
van Kockengen (in he t Rijksarchief te Utrecht) s taat de teraardebestelling van de op 54-ja-
rige leeftijd overleden dominee genoteerd op 18 maar t 1749. Dat betekent dat het drukke 
bezoek aan he t conventikel van Fokkert niet ongeveer 28 maar slechts circa 16 maanden 
heeft geduurd. 

Het aantal bezoekers van het conventikel van Fokkert daalde weer toen 
Kockengen in juli 1750 in Jacob Sap (door hemzelf verlatijnst tot Jacobus 
Sappius) een nieuwe predikant kreeg. Dat was, volgens Fokkert, "een man 
na Gods en Sijns volks herte, die de weg na den hemel bij bevinding kende, 
die ook aan Sijns ligt poogde getrouw te sijn". 
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Opvallend is dat J a n Fokkert juist in de periode waarin hij zo druk was met zijn con-
ventikel tot volledige bekering kwam (april 1749). Hij was toen niet de enige in he t dorp die 
door een bijzondere openbaring de zekerheid van zijn persoonlijke geloof vond. "Der was 
veel aandoening en gemoetsbeweeging onder het volk. Elk riep bijna om bekeer t te worden, 
waarvan ook sommige tot doorbreekent ligt sijn gekomen. En met veele is h e t gegaan ge
lijk he t gaat met [het] bloeyen van de boomen: het sijn niet alle vrugten, m a a r veel bloesem 
valt af, sonder dat ter vrugten van worden gesien". Op de dag waarop J a n Fokker t zelf he t 
l icht zag, kwam 's middags zijn broer vertellen dat hij die morgen eveneens verwaard igd 
was geworden zich aan de Drieënige Verbondsgod over te geven; hij kon zijn e rvar ing 
zelfs met allerlei citaten uit de bijbel bevestigen. De broers togen vervolgens me t blijdschap 
naa r Klaas Potte , die enige weken tevoren "tot ligt en ruymte" was gekomen. Tenslot te 
kwam de volgende dag een zwager van J a n Fokkert op zijn beurt "soo wij niet beter weeten 
ook tot volle ruymte voor sijn gemoet". Met z'n drieën gingen ze die zondag n a a r Tien-
hoven om de wonderen aan dominee Van Schuylenburg en de vromen a ldaar te verhalen. 

Zondagsheiliging 

De heiliging van de zondag als de dag des Heren was in de 18de eeuw voor 
veel gereformeerden niet zo'n belangrijke zaak. Heel wat winkels waren ook 
op die dag open en verschillende ambachtslieden oefenden als ze het druk 
hadden ook op zondag hun beroep uit. Verscheidene vrouwen die op doorde
weekse dagen druk bezig waren met andere dingen, gebruikten de zondag 
om te wassen, te strijken en te naaien. 

Een piëtist raakte echter in gewetensnood bij de gedachte op zondag iets 
anders te moeten doen dan twee maal naar de kerk gaan en zich ook daar
buiten nader te oefenen in zijn geloof. 

Eind 1745 bezat J a n Fokkert nog maar drie koeien. De rest van zijn rund
veestapel was aan een pestepidemie bezweken. Hoewel tot in de verre om
geving koeien schaars geworden waren, deed zich een mogelijkheid voor om 
twee koeien aan te kopen. Fokkert, die toen al wel zeer intens bezig was met 
zijn geloof, maar nog niet tot zijn persoonlijke bekering was gekomen, raak
te van die buitenkans zo "vervoerd" dat hij meteen tot de aankoop besloot, ook 
al was dat op een zondag. Maar er rustte geen zegen op. Binnen twee weken 
stierven beide dieren aan de nog niet uitgewoede pest. Hoewel dit op dat mo
ment een zware beproeving voor hem was, schreef hij later da t dit toch een 
rechtvaardig hemels oordeel was geweest. 

Op 9 maar t 1746 woonde J a n Fokkert te Tienhoven, na daar tweemaal een preek van Ds. 
Van Schuylenburg aangehoord te hebben, een oefening bij over he t vierde gebod (Gedenk 
den sabbatdag, dat gij dien heiligt), die werd gehouden door een bakker , genaamd Rut . 
Gedurende die oefening "waaronder ik soo veel sonde . . . te sien kreeg , da t ik op des 
Heeren dag wel bedreve hadde, dat ik vast geloove dat het een of ander hem had bekent ge
maak t wat schender en overtreder ik van des Heeren dag geweest hadde, alle de dagen mij
nes leevens". Hij beschouwde die ervaring als zeer gezegend en hield die lang in he r inne
r i n g . 

Oproep: Aflevering van tv-serie Levend Verleden gezocht 

In de periode 12 september - 17 oktober 1993 zond Teleac in zes afleveringen de tv-
cursus Levend Verleden uit. Een van onze leden heeft er daarvan vijf op video, m a a r 
mist nummer 4, die welke werd uitgezonden op zondagavond 3 oktober 1993. Zou u, in
dien u deze aflevering op videoband hebt staan, contact willen opnemen met de heer 
F.C.M. Wagenaar, Fluitekruid 10, 3621 RJ Breukelen, tel. 03462 - 64569 (privé) of 64644 
(we rk ) . 
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Begraafplaatsen in de gemeente Breukelen (1) 

J. Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

'Memento mori" (gedenk het uur van je sterven) 

In de Middeleeuwen waren de mensen vertrouwd met de dood: door de 
massale kindersterfte en de slachtoffers van oorlogen en vele ziekten waar
tegen geen kruid was gewassen. De dood werd ernst toen de pest zich mani
festeerde. Deze ziekte, die zwarte builen veroorzaakte, longontsteking en een 
snelle dood, s tak verschillende malen in de Middeleeuwen de kop op. In 
korte tijd verloren 15 - 20 miljoen mensen het leven, van de 60 miljoen die 
Europa telde in de 14de eeuw. 

Ik haal dit aan, omdat de dood in het geding is en wij de dood nu eenmaal 
in de gaten houden. En wel steeds meer naarmate de leeftijd stijgt. Voor de 
één wordt het de overgang tot een eeuwig leven, voor de ander het definitieve 
einde. 

Ik dacht dat ik mag stellen: als je directe vragen over de dood uit de openbaarheid bant , 
dan bes taan die vragen nog wel! En juist doordat de alledaagse dood wordt geweerd uit het 
dagel i jkse leven, veroorzaakt een sterfgeval zoveel pijn. Een A m e r i k a a n s e schri jver 
drukte he t als volgt uit: "Als het bewustzijn van eens te zullen doodgaan, een deel is van 
ons menszi jn, dan zal he t vergeten van onze sterfelijkheid onze mensel i jkheid bedrei
gen." Dat sluit aardig aan bij de ui tspraak van Gerard K. van het Reve op zijn 70ste ver
j aa rdag op 14 december 1993: "Ik ben nu bijna vijftig jaren bezig met de mensen te vertel
len dat ze moeten sterven, maar ze willen er nog steeds niet aan!" 

Als je gaa t zoeken dan vind je erg veel gezegdes, spreekwijzen, die op de dood betrek
king hebben. Geen wonder: "de dood is de prijs van het leven". Die dood komt vaak onver
wachts . Daarna is er verdriet en zal ieder volk naar eigen aard zijn doden ter rus te leggen. 

Geschiedenis van het begraven 

In Nederland kennen we na de Napoleontische tijd, dus vanaf begin 19de 
eeuw, gelukkig alleen nog maar het begraven van onze gestorvenen op daar
toe aangewezen begraafplaatsen onder de open lucht. Het begraven in ker
ken, wat tot onhygiënische toestanden leidde, mocht daarna niet meer. Er is 
kort na de Franse tijd nog wel even geprobeerd de oude begraafgewoonte te 
herstellen, maar daar kwam men toch snel weer van terug. 

Die begraafplaats buiten was toen nog meestal het kerkhof, de hof van het 
kerkgebouw, rondom, naast of achter de kerk. U ziet het soms nog in kleine 
dorpen: heel oude graven rondom de kerk. Wandelt u bijvoorbeeld m a a r eens 
rond de fraaie oude dorpskerk van Nieuwer Ter Aa. 

Ook in de kern Breukelen werd aanvankelijk, behalve in de kerk, ook 
naas t de kerk begraven; dat betrof vooral de financieel minder bedeelden. 
Dat kerkhof is als zodanig verdwenen; die ruimte heet thans het Kerkplein. 
De begraafplaats werd verlegd naar een akker ten westen van het Kerkplein, 
achter enkele huisjes die daar toen al stonden en een sloot die op de Kerk-
gracht uitmondde. Die begraafplaats wordt tegenwoordig veelal aangeduid 
als de "oude begraafplaats". 

Tot 1920 werd er in Breukelen op een boerenwagen begraven. J a n Baas, 
(R.K.) eigenaar van Het Regthuys, kocht omstreeks 1920 een lijkkoets, met 
een bolvormig bovenstuk met linten erom. Evert Schuurman huurde die van 
hem als een protestant begraven moest worden. 

Na M. van Riet nam Willem J. Steenbrink de begrafenisonderneming 
voor Rooms-Katholieken over; Dirk van Dijk was de u i tvaar tondernemer 
voor de Nederlands-Hervormden en Oudhof voor de Gereformeerden. 
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Vóór de Tweede Wereldoorlog bestond lijkverbranding al; he t werd ge
doogd en er was één crematorium. Na de oorlog heeft crematie een n ie t 
meer weg te denken plaats in onze samenleving veroverd; de weers tand er
tegen van verschillende religieuze richtingen nam af. Er is t hans een groot 
aan ta l crematoria in ons land. 

Huidige begraafplaatsen in de gemeente Breukelen 

Er zijn in onze gemeente thans zes officiële begraafplaatsen aanwezig: 
twee in Kockengen, twee in Nieuwer Ter Aa en twee in Breukelen.Verder is 
er nog een enkele oude, oorspronkelijk particuliere begraafplaats . Tussen 
volkstuinen ligt nabij het Ned.-Herv. verenigingsgebouw "Regenboog" a a n 
de Wagendijk in Kockengen de grafkelder van Hermanus Sas de Bruyn en 
zijn vrouw Cornelia de Bruyn. 

De Algemene Begraafplaats b\j het dorp Breukelen 

Laten wij beginnen wat nader te kijken naar de Algemene Begraafplaats, 
met daarbij een afzonderlijk Rooms-Katholiek gedeelte, aan het Zandpad in 
Breukelen. 

In 1947 werd daar een weiland opgehoogd met anderhalve meter zand; 
na inklinken kwam daar de nieuwe begraafplaats. De oude, ten westen van 
de Pieterskerk, was vol en de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Broek-
dijk bij het NS-station (thans weiland achter het benzinetankstation) werd 

Afb. 1. Een begrafeniss toe t op he t Zandpad tegenover Vechtvl iet . B eg rav en werd de 
Ams te rdamse medicus Dr. Olislagers (1974). De aanspreker , i.e. de begrafenisonderne
mer Willem Steenbrink, liep voorop. Naas t de lijkkoets de dragers , daa rach te r drie volg
rijtuigen met een open landauer voor de bloemstukken. De lijkkoets is door mevrouw Bets 
Kor thagen in Amsterdam gekocht en is nog steeds de enige in Breukelen. De hee r Ben 
Molenkamp rijdt er nu mee. (Foto uit de collectie van Willem Steenbrink.) 
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geruimd en overgebracht naar het Zandpad. De overblijfselen van 360 men
sen werden in een gemeenschappelijk graf ondergebracht; op de zerk s taat 
een Latijnse tekst. De eerste die op de nieuwe begraafplaats begraven werd, 
was mevrouw Petronella Vulto-de Langen, 85 j aa r oud. 

Nu vinden wij daa r aan het Zandpad een goed onderhouden begraaf
plaats met veel groen en keurige grintpaden. Er is een parkeergelegenheid 
bij de ingang. Zoals bij vele begraafplaatsen staat er een forse heg rondom 
het park, dat in ruim vijftig jaar is ontstaan. Sfeervol op dit vroegere wei
land, mede omdat er een goede beplanting is. 

Na de ingang een achtkantig gebouwtje voor de uitvaartdienst, een aula 
met aan de achterzijde links en rechts een uitgang voor de baar: links voor 
het Rooms-Katholieke deel, rechts voor het algemene deel. 

Aan de achterzijde van de begraafplaats na de achterste heg is een nieuw 
gedeelte aangebracht, eveneens met een haag rondom. 

Als men de begraafplaats binnenkomt dan s taa t rechtsachter tegen de 
heg een bunker. Dat is een betonnen groepsschuilplaats, bedoeld als afwach-
tingsdekking voor de loopgraven; deze werd vlak voor de Tweede Wereld
oorlog gebouwd. Aan de achterzijde van die bunker - dus aan de kant van de 
Scheendijk - heeft men voor een vijftigtal urnen schappen gemaakt met een 
keurige perspex beschermplaat ervoor. Het personeel noemt dit de urnen
muur . Er s taan thans nog slechts vijf urnen op de plank met een messing 
plaatje erop. Het zijn de asresten van gestorvenen die volgens hun wens el
ders werden gecremeerd; de urn met as werd hier in Breukelen geplaatst. 
Het kan ook zijn dat de nabestaanden de urn begraven wensten; er zijn en
kele van die graven op deze begraafplaats. 

De graven zijn niet genummerd, men heeft slechts bij elk tiende graf een 
betonnen paaltje met een nummer, waaruit dan het nummer van de tussen
liggende graven kan worden afgeleid. 

Het Rooms-Katholieke gedeelte zet de traditie voort die in 1838 werd ingezet op de be
graafplaats bij het stat ion. De achtereenvolgende in Breukelen ter aarde bestelde priesters 
rus t t en daar bij e lkaar in een grafkelder, waarboven een kapel stond. In 1920 werd het 
kerkhof vergroot, de vlakte rondom de kapel werd verhoogd en er werd een t rap naar de 
grafkelder gemetseld. 

In 1932 werd een overeenkomst getroffen tussen het kerkbestuur en de firma Folkerts, 
die een exportslachterij ging bouwen op minder dan 50 meter van de begraafplaats. 

In 1937 vond er ontruimingswerk plaats, wat in 35 jaar niet was gebeurd. Dat bestond uit 
het laten zinken van de kisten naar een dieper deel en het overplaatsen van enige kisten 
(met toestemming van de familie en de aartsbisschop). Het kerkhof werd opnieuw inge
deeld en beplant, volgens een ontwerp van P. de Langen uit Oud Aa. 

Deze oude Rooms-Katholieke begraafplaats deed dienst tot 27 juni 1948. Daarna bleef hij 
nog enige tijd bestaan zonder da t verdere bijzettingen plaats vonden. De Rooms-Katholieke 
begrafenisstoeten reden vanaf eind juni 1948 naar het Zandpad. 

Veel verhuisde van de begraafplaats bij het station naar de nieuwe begraafplaats. De 
kapel op de grafkelder voor de priesters werd echter niet overgebracht naar het Zandpad, 
evenmin als de s tenen kolom naas t de kapel, waarin in november een petroleumlamp, de 
zogenaamde Godslamp, b randde . 

Het verschil tussen het algemene deel en het Rooms-Katholieke deel van 
de huidige begraafplaats aan het Zandpad is opmerkelijk. Een groot kruis 
markeer t de graven van de priesters achterin. Men ziet op de gewijde grond 
veel graven met kruisen. Als men veel geld had, liet men een beeldhouw
werk plaatsen: een engel, een Christusfiguur. 

Op het algemene deel, rechts op de begraafplaats, ziet men geen kruisen, 
maar wel veel bijbelteksten, refererend aan de overwegend typische protes
tantse instelling van Breukelen. 

Hier en daar ziet men iets opvallends, zoals een zerk met een eenvoudig opschrift: 
BADJO. Bui tenstaanders begrijpen dat niet, maar voor Breukelen was Jo Stilting, de bad-
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meester, een begrip. Hij was met zijn vrouw, tan te Nel, het "gezicht" van de Breukelse Bad
en Zweminricht ing De Meent, voorbij de Scheendijk aan een legakker , een bijzonder m e n s 
die orde op zaken stelde in zijn zwembad en tientallen jongens en meisjes uit he t dorp de 
zwemkunst heeft bijgebracht. Iedereen kende hem als "Badjo". 

Ook een nat ionaal bekende figuur als Eduard Verkade (1878 - 1961), ac teur (Shake-
speare-vertolker), regisseur, criticus bij de Groene Amsterdammer en mede-oprichter van 
de Toneelacademie, r u s t op de begraafplaats aan het Zandpad, onder een u i t sp raak van 
Hamlet : "Gereed zijn is alles". Mevrouw Verkade overleed in 1990 en rus t bij h a a r echtge
noot. 

Er woonden en wonen in Breukelen en omgeving vooral in de 20ste eeuw nogal wat 
kuns tenaars , acteurs , enz.; één daarvan, Elly van Stekelenburg (1901 - 1984), was de lieve
ling van he t dorp. Deze bijzondere vrouw rus t in een graf in he t verlengde van da t van 
Eduard Verkade. Het opschrift op de zerk luidt (naar Hamlet): "Een vrouw met een onbe
grensde humor , Vol van de verrukkeli jkste fantasieën". 

Vlak bij de ingang l inks vindt men twee graven van de meisjes Quar les van Ufford, 
die bij een t ragisch ongeluk zijn omgekomen. 

Verscheidene famil ienamen komen herhaaldel i jk op de g ra fmonumenten voor: gene
ra t ies van families, typische Breukelaars . 

Op het Rooms-Katholieke deel is nog een graf achter de heg van iemand die zelfmoord 
pleegde; men werd in zo'n geval eeuwenlang in ongewijde aarde "achter de heg" begra
ven, want de priester stond de begrafenis in kerkelijk-gewijde grond niet toe. De overlede
ne had de wetten van de kerk daarvoor te zwaar geschonden! Sedert een dertigtal j a ren is 

•« »«ifj, 

Afb. 2. Een begrafenisstoet in 1952 of 1953 op de (nog beklinkerde) Straatweg ter hoogte van 
de Markt . Op de achtergrond het huis van hu i sa r t s J h r . J .F . Backer (hoek S t r aa tweg -
Markt) . Voorop loopt de heer Dirk van Dijk Sr, de vader van de huidige begrafenisonderne
mer. Achter de eerste Cadillac acht dragers, daarna de andere drie Cadillacs, die werden 
gehuurd van Evert Schuurman. 

Rond 1930 was he t nog burenplicht om drager te zijn. Daarna werd het een betaald baan
tje, vooral voor ouderen. Men kreeg ƒ 2,50 à ƒ 5,00 voor een begrafenis. Een zwart pak werd 
geleend of gekocht; he t ging een leven lang mee. Men werd toen nog per "klasse" begra
ven: een eerste-klas begrafenis kostte ƒ 10, een tweede-klas ƒ 5 en een derde-klas ƒ 2,50. 
Ook het kerkhof kende drie klassen. Rond 1940 werd dat teruggebracht tot twee klassen van 
respectievelijk ƒ 25 en ƒ 15, en in 1970 werd het klassesysteem opgeheven. (Foto uit de col
lectie van Dirk van Dijk.) 
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dit niet meer zo in Breukelen; men wordt na zelfdoding ter aarde besteld als iedere andere 
gestorvene. Met de doodsoorzaak wordt niet meer gerekend. 

Verordeningen betreflende het begraven 

In een gemeenteverordening staat aangegeven hoe het beheer van de be
graafplaats dient plaats te vinden en hoe begraven moet worden. Een staan
de steen mag 1 meter hoog zijn, een zerk mag maximaal 1,90 bij 0,90 meter 
meten. De plaats om te begraven is 2 bij 1 meter. In een graf mogen drie per
sonen volgens de "wet op de lijkbezorging", maar in Breukelen mogen dat 
slechts twee personen zijn, vanwege de hoge grondwaterstand. De eerst 
overledene wordt hier 6 voet diep begraven. 

Er zijn ook grafkelders, met een dekplaat van 2,55 bij 1,17 meter. De kel
der zelf is iets kleiner; men rust met droge voeten. Zon kelder geeft aanzien. 

Er komt op het Rooms-Katholieke gedeelte nog een zogenaamd "alge
meen" graf voor met twee stenen: daarin werden twee overledenen begraven 
die geen familie van elkaar zijn. 

De Terebinth 

Bij de Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG), het centrale s teunpunt in de 
provincie Utrecht van verenigingen die zich met geschiedenis bezig houden, 
heeft zich in 1992 een vereniging aangesloten die zich vanuit een historische 
invalshoek wijdt aan herstel van zorg rond dood en rustplaats. Deze vereni
ging heet "De Terebinth", heeft een flink aantal leden in het hele land en 
geeft een Nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigs over begraafplaatsen. 
Er zijn een paar cursussen gehouden ter informatie en men is over de hele 
provincie Utrecht begonnen dodenakkers en historisch belangwekkende 
grafmonumenten te inventariseren. Daarbij wordt ook nagegaan wat de 
moeite waard is om te worden geconserveerd. Gedacht wordt aan een geza
menlijk boekje hierover voor de hele provincie Utrecht. 

De n a a m "De Terebinth" komt van de terpentijnboom, die uit zijn schors 
terpenti jnhars laat vloeien. De boom groeit rond de Middellandse Zee, met 
name op het eiland Chios dicht bij Turkije. De Grieken kenden aan die boom 
eeuwigheidswaarde toe. 

Ook de Historische Kring Breukelen doet in dat project van "De Tere
binth" en de SSG mee en is gaan inventariseren, onder andere om te zien of 
er werkeli jk monumenten zijn op onze begraafplaatsen die niet verloren 
mogen gaan wegens h u n cul turele en/of his tor ische waarde . Schri jver 
dezes t reedt op als de contactpersoon tussen beide verenigingen. Wanneer u 
iets weet over de geschiedenis van een begraafplaats of wilt wijzen op een bij
zondere grafsteen of iets dergelijks, dan hoor ik dat graag van u. 

Leden van de Historische Kring die willen meewerken aan inventarisatie 
van de begraafplaatsen, kunnen dat melden bij het bestuur of bij de schrij
ver van dit artikel. 

Bronnen 

Gesprekken met Jacques van der Haar , Dirk van Dijk en Willem Steenbrink. 
Hoe he t groeide . . ., gedenkboek van 100 jaar parochiekerk Breukelen 1885 - 1985. Eigen 

uitgave van de R.K. parochie, 36 blz. 
Ingezonden brief in de NRC van 11 maar t 1993, waarin een boek uit 1980 over de Ameri

kaanse u i tvaar tcu l tuur (James Farrell , Inventing the American way of death, 1830 -
1920) werd aangehaald: "if knowing tha t we will die is part of what makes us h u m a n , 
then forgetting tha t we will die threatens our humanity". 

Begraafplaatsen als cultuurbezit. Terebinth reeks nr. 1, uitg. De Terebinth, 1992. 
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Poëzie in het leven van L.C. Dudok de Wit1 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het leven van Leonard Corneille Dudok de Wit, onze Kees de Tippelaar, 
was vol poëzie. Vrolijke zowel als droevige poëzie. Poëzie - dat toegegeven -
ook van zeer uiteenlopende kwaliteit. 

Dat kwam niet in de eerste plaats omdat Mr. J.W. Spin, gedurende een 
lange reeks van ja ren een vriend en medewerker van Kees, veel van zijn tijd 
aan de dichtkunst wijdde, al vond Kees het wel gemakkelijk een poëet in zijn 
omgeving te hebben, die hij voor allerlei gelegenheden een gedicht kon laten 
maken, dat Kees dan met veel vuur voordroeg. Het zich uiten in dichtvorm 
was in de samenleving van zijn tijd algemeen veel gebruikelijker dan tegen
woordig; het boek Een veelzijdig en buitenissig heer, dat Ties Verkuil en ik 
onlangs over Kees Dudok de Wit uitbrachten, illustreert dat met verschei
dene voorbeelden. Gedichten kunnen bovendien soms boodschappen en 
waarheden onder woorden brengen, die in andere vormen van menselijke 
communicatie verzwegen blijven. 

In deze korte bijdrage zijn enkele gedichten van uiteenlopende aard bij
een gebracht, die elk op een eigen wijze in het leven van Kees een rol ge
speeld hebben. 

Ik begin met een tweetal fragmenten uit een gedicht dat de toegewijde 
moeder van Kees, Cornelia Dudok de Wit-Steur, hem begin 1867 schreef, 
nadat ze het bericht gekregen had dat haar zoon had besloten om aanslui
tend aan zijn omzwervingen door Nederlands Oost-Indië nog een verdere 
reis door de wereld te maken, met bezoeken aan diverse Oost-Aziatische lan
den en de Verenigde Staten van Amerika. Een gedicht van teleurstelling, be
rus t ing en vertrouwen. 

Verder, verder altijd t rekken, 
Zoon! wààr zal het einde zijn? 
Wilt ge uw reis nog langer rekken, 
Vergeet gij ons die verre zijn? -
Kan de natuur alléén u boeijen, 
En voelt gij 't in uw har te niet, 
Dat het u zegt, terug te spoeijen, 
Tot hen, die gij hier achterliet? -
Heeft dan het schoone, rijke Java, 
Nog uwe wenschen niet voldaan, 
En wilt gij ook nu nog naar China, 
J a p a n en 't l and der "Vrijheid" gaan? 

Maar mijn zoon! hoe durft gij 't wagen, 
Zoo alléén, geheel alléén, 
Ver van uw vrienden en uw magen, 
Te gaan naar 't verre China heen? -
Gij kent geen taal , gij kent geen zeden, 
Mijn zoon! hoe durft gij het bestaan, 
O geloof mij, ja, ik heb wel reden, 
Om u angstvallig ga te slaan. -
Doch God! Hij leidde steeds uw schreden, 
En was in alles u nabij, 

1 Tekst ui tgesproken bij de jaarlijkse herdenking van "Kees de Tippelaar" op 1 oktober 
1993. De in deze toespraak opgenomen gedichten werden bij die gelegenheid voorgedragen 
door mevrouw Rita Plomp-van Harmeien. 
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Die zelfde God is ook nog heden 
Uw Gids, Hij blijft steeds aan uw zij. 
Dit denkbeeld geeft mij troost en moed, 
Als stormen woeden, fel en zwaar, 
'k Weet u dan toch niet onbehoed, 
Want 'k weet uw vader is ook dààr. 
Reis dus, mijn zoon! reis vrij ver henen, 
Maar denk aan hen, die gij hier liet, 
God zal ons, op Zijn tijd heréénen, 
Mijn zoon! vergeet uw Moeder niet. 

In zijn Slangevechtse jaren las Kees regelmatig gedichten en stelde hij 
ook prijs op persoonlijke contacten met door hem gewaardeerde dichters. 
Een van hen was de predikant-schrijver-dichter Nicolaas Beets, die een klei
ne 30 jaar ouder was dan Kees. Sommigen ervoeren veel gedichten van Beets 
als gladde en gerieflijke vroomheid. Anderen, waaronder Kees Dudok de 
Wit, putten er moed en troost uit. Zo nu en dan stuurde Kees aan vrienden 
een hem aansprekend gedicht van Beets, en ook op de achterzijde van enve
loppen was soms een uitgeknipt gedicht van Beets geplakt. Hij ontleende die 
aan tijdschriften en vermoedelijk had hij ook een extra exemplaar van een 
of meer van de dichtbundels van Beets aangeschaft, welke hij uit elkaar 
haalde. 

Hieronder één van de gedichten van Nicolaas Beets, die Kees graag las. 
Het is getiteld "Moerbeitoppen mischten". 

De moerbeitoppen ruischten, 
God ging voorbij; 

Neen, niet voorbij, hij toefde; 
Hij wist wat ik behoefde, 

En sprak tot mij. 

Sprak tot mij in den stillen, 
Den stillen nacht; 

Gedachten, die mij kwelden, 
Vervolgden en ontstelden, 

Verdreef hij zacht. 

Hij liet zijn vrede dalen 
Op ziel en zin; 

'k Voelde in zijn vaderarmen 
Mij koestren en beschermen, 

En sluimerde in. 

Den morgen, die mij wekte 
Begroette ik blij. 

Ik had zoo zacht geslapen, 
En Gij, mijn Schild en Wapen, 

Waar t nog nabij . 

Bij dit gedicht van Beets sluit een ontboezeming aan, die Kees Dudok de 
Wit zelf schreef. Hij deed dat op 31 juli 1893, in een periode waarin hij weer 
ernstig te lijden had onder zijn depressiviteit. Het perspectief dat Kees er in 
tot uitdrukking bracht lag echter niet - zoals bij Beets - in dit leven, maar 
daarna. Kees schreef er daarom als titel boven: "Het leven is de Hel, de dood 
het leven". 

Angst en spanning benauwen mijn har t , 
Benauwen mijn longen en mijn vers tand, 
't Is om te bezwijken, 
Zal ik het uithouden? 
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Zal ooit voor mij de hemel zich openen, 
Mij wenken, biedend den vermoeide 
lafenis en rust tot in eeuwigheid. 

O mocht dit geschieden, mocht Gij 
Noodlot mij dragen naar wat mijn arm h a r t dorst, 
En dankend zal ik neerzijgen, 
En lovend U altijd door. 

Zoo wil ik dan hopen, zoo wil ik dan wachten, 
Hoe bitter de pijnen, de smarten ook zijn, 
Eens toch zal gloren, den dag der victorie, 
Eens zullen we behouden huiswaar ts keeren. 

Zoo zij het ! ! ! 

Mm 
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Afb. 1. Achterzijde van de envelop, die Kees Dudok de Wit op 29 mei 1905 gebruikte voor zijn 
nagenoeg dagelijkse brief aan zijn vriend Mr. Franz Engelmann te Zeist (Collectie J a n 
van Male, Amsterdam). Kees wijst daar op de bank, die hij wil la ten plaatsen te r ere van de 
kort tevoren overleden dichter Nicolaas Beets. 

Gelukkig kende het leven van Kees ook vele blijmoediger perioden en mo
menten. Zijn feesten en verjaardagsvieringen waren daarin hoogtepunten. 

Eerder viel al de naam van zijn dichtende vriend Spin. Een voorbeeld van 
diens dichtkunst mag in deze kleine bloemlezing niet ontbreken. En wat is 
dan op deze jaarlijkse dag van herdenking, waarop we bovendien stilstaan 
bij het feit dat Kees 150 jaar geleden geboren werd, toepasselijker dan een 
verj aarsgedicht. In dit geval een dat op 3 oktober 1902 door Spin aan Kees 
werd opgedragen en toen op Slangevecht werd gedeclameerd. 
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Weer is de derde van Octobermaand verschenen ! 
En Slangevecht viert feest, daar Kees de Wit verjaart ! 
In Breuk'len zijn verheugd veel grooten en veel kienen, 
Verheugd, omdat dit jaar zijn leven bleef gespaard. 

Veel wenschen worden hem gebracht, van verre stranden, 
En van nabij, want Kees is overal bekend: 
Zijn naam kl inkt als een klok, zelfs in de vreemdste landen. 
Hij s taat bij elk te boek als een fideele vent. 

Heil valle U ten deel, o Vriend van vele jaren, 
O Wand ' laar onvermoeid, o Spor tman wijd vermaard, 
Blijf altijd jong van har t , bij ' t grijzen uwer haren, 
En sier' nog meen'ge bloem uw schoone rozengaard ! 

Gedichten en liederen kunnen ook worden gebruikt in de politieke strijd. 
Daarvan vinden we eveneens vermeldingen in relatie tot Kees Dudok de Wit. 
Spin was politiek zeer links georiënteerd. De Amsterdamse decoratie-schil
der Jan Maandag, met wie Kees contacten onderhield, schreef ook gedich
ten. In een brief van Kees aan Franz Engelmann van 27 april 1903 is sprake 
van "het stakingsvers van Jan Maandag". Het zal dus betrekking hebben 
gehad op de spoorwegstaking in het begin van 1903. Kees stuurde dat vers 
aan Franz door en was het met de inhoud ervan, naar het schijnt, niet erg 
eens. Helaas heb ik de tekst van dat gedicht tot dusver niet teruggevonden. 

Op de avond van nieuwjaarsdag 1903 was Kees vermoedelijk in Amster
dam. Daar werd broer Bram een beetje in het zonnetje gezet en Bram en 
Kees waren sterk aan elkaar gehecht. Twee maanden eerder was de in de 
hoofdstad ongekend populaire Bram teruggekeerd van zijn eerste, ruim 14 
maanden durende Indië-reis. Hij deelde daarna zijn ervaringen met het 
thuisfront door middel van een grote fototentoonstelling en lezingen die hij 
in veel plaatsen hield. Redenen voor Thomasvaêr om uitgebreid aandacht 
aan Bram te besteden in zijn traditionele nieuwjaarswens. Hieruit een korte 
passage: 

En nu vriend Bram, mijn har te wenschen 
Voor jou, 't puikje voor de menschen 

Waar Neerland trots op wezen mag 
En die 'k répatrieeren zag 

Belaân met koffers en geschenken, 
'k hoop dat men lette op de wenken 

Die je gaat geven door 't land. -
Ik druk je d'echte vr iendenhand 

En wensch je veel geluk en zegen 
In 't nieuwe jaar op al je wegen. 

Blijf wie je bent, een flinke vent, 
Waarvoor je in Holland s taa t bekend 

Eet steeds met smaak en drink een glaasje 
Maar houdt de maat, vergeet niet baasje 

Dat je nog jaren mee moet doen 
En bij dat fuiven wringt de schoen 

Juist op dit punt wel eens wat kras, 
Bij feesten komt een dronk te pas 

Hou je dus taai en blijf steeds wakker 
En altijd zoo'n fideele makker 

Al je al was van jaar tot jaar 
Van je getrouwe 

Thomasvaê r 
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Afb. 2. Mevrouw R. Plomp-van Harmeien droeg tijdens de herdenk ing van L.C. Dudok de 
Wit op 1 oktober 1993, in het Koetshuis bij het Breukelse gemeentehuis Boom en Bosch, de ge
dichten voor (foto H. van Walderveen, in Foto-archief Historische Kring Breukelen) . 

Kees Dudok de Wit was een geweldig gastvrij man. Ontelbaar velen zijn 
door hem op Slangevecht ontvangen, uitgenodigd of niet-uitgenodigd. Op al
lerlei manieren gaven zij uiting aan hun dank jegens de joviale gastheer. 
Meerdere malen gebeurde dat op rijm. 

In een krant van zaterdag 1 mei 1897 (Het Gereformeerde Volksblad; naar 
de inhoud te oordelen een landelijk verspreid blad, uitgegeven door de 
Uitgevers Maatschappij "De Vecht" te Breukelen) trof ik, zomaar tussen de 
advertenties, een rijmwerk aan van de assistent-apotheker J.T. Langelaan. 
Het droeg als titel: Aan den EENLING ! Daaruit het eerste couplet: 

Ook U mijn groet, gij edel man, 
Die zulke verre tochten maken kan 
En woont op SLANG-EN-VECHT 
Waar vriendschap, wel gehecht, 
Zoo heerlijk groeit en bloeit, 
En 't Druivennat zoo mild'lijk vloeit! 
Geschonken door een gulle hand 
Aan ieder, ook van welken stand. 
O Kees de Wit, Breukelens roem en glori 
Gij blijft, ook verre, in dichters memori. 

Een gezamenlijk gezongen rijmwerk - zoals wij dat in hoofdzaak nog ken
nen van bruiloften en partijen - was vroeger een vrij algemene manier om 
gemeenschappelijke gevoelens tot uitdrukking te brengen. Kees heeft tijdens 
zijn leven heel wat van die gezongen verzen aangehoord. 

Op 22 februari 1898 organiseerde Kees een feestavond in Het State Wapen 
te Breukelen, "ten voordeele der armen dier gemeente". Hij liet op zijn kos
ten daarvoor verscheidene artiesten naar Breukelen komen. 
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Aan het eind van die avond zongen de aanwezigen Kees uit dank voor zijn 
gulheid en inspanningen uit volle borst het volgende lied toe, dat het karak
ter had van een acrostichon of naamvers, doordat de beginletters van de op
eenvolgende regels met elkaar de naam L.C. Dudok de Wit vormen: 

L e v e K e e s . 
W I J Z E : K o m t een vogel gevlogen. 

ang leef' Dudok de Wi t 

orneille is zijn naam 

C 3 e man die nooit stil zit 

C l i it Breukelen van daan. 

C 3 ie zwemt iedren morgen 

" > ndanks 't guurste wéér 

5^C omt zingen wij allen 

CZ3 ien zwemmer ter eer. 

en vriend voor oen ieder 

ie ooit tot hem kwam 

n vreugd en in rouwe 

rouw aan zijn pogram. 

De herinnering aan deze L.C. Dudok de Wit is in Breukelen levend geble
ven. Daarom past het hier ook nog een anoniem gedichtje af te drukken, dat 
Kees achterop de envelop plakte, die hij op 30 december 1903 zond aan zijn 
Zeister vriend Franz Engelmann: 

Bemin wat blijven zal ! 
Alleen wat blijft heeft waarde: 
Het godd'lijke in den mensch; 
Het hemelsche op aarde; 
't Onsterfelijke in den sterveling. 
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Boekbespreking 

Bernet van Leeuwen, 1993. De Molens van Spengen en Kockengen. Uitgave 
van de Stichting De Utrechtse Molens, Utrecht, 46 blz., ISBN 90-800-265-2-2. 

Een interessant boekje, resultaat van een stageproject en verschenen ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting De Utrechtse Molens. 
Er staan veel historische gegevens over de twee fraaie poldermolens in. Te 
waarderen is dat niet alleen de gebruikelijke bestuurlijke en technische in
formatie wordt geboden, maar ook veel aandacht wordt besteed aan het leven 
van de molenaar en zijn gezin. Een uitvoerig interview met een aangetrouw
de nicht van de laatste beroepsmolenaar van Spengen besluit het boek. 

Terwijl de jeugdige schrijfster haar best heeft gedaan, is de uitgever te 
kort geschoten in de noodzakelijke begeleiding van de autrice. Een stagiaire 
mag verwachten dat de opdrachtgever haar manuscript deskundig en kri
tisch bekijkt of laat bekijken alvorens het te laten drukken. Was dat gebeurd, 
dan had een aantal storende fouten in het boek vermeden kunnen worden. 

Uit blz. 10 citeer ik de volgende passage: In 1798 werd 'Kockengen-Lokhorst ' m e t 
'Spengen' en 'Kockengen' samengevoegd. In 1802 werden deze drie heer l i jkheden even op
gesplitst, om na 1812 definitief samen te gaan." (waarom steeds die storende aanha l ings te 
kens rond de n a a m van een gerechtsheerlijkheid?). Kockengen en Spengen waren echter 
in de j a ren vóór 1798 geen afzonderlijke heerli jkheden, maar vormden toen al heel l ang 
nagenoeg één geheel; de derde bij de samenvoeging in 1798 was Laag-Nieuwkoop. Het t i j 
delijk herstel van de oude gerechtsheerlijkheden was niet in 1802 m a a r in 1801. 

De Kockengense bierbrouwerij heet te niet 'De Drie Akkers ' (blz. 10), m a a r 'De Drie 
Akers' . De mededel ing "De voorzitter van het waterschap Kockengen was tevens de burge
meester" (blz. 14) is gewoon fout; zo vond een burgemeestersbenoeming niet p laa ts . 

In he t Rampjaar 1672-1673 verdween de Spengense molen door toedoen van de Franse 
t roepen tijdelijk ui t he t landschapsbeeld. "Waarschijnlijk hebben zij de Spengense molen 
in b rand gestoken", lees ik op blz. 20. Zouden ze niet de molen hebben afgebroken en de ma
te r i a len meegenomen n a a r h u n onderkomens om zich daa rmee te w a r m e n t i jdens de 
strenge winter die ze hier moesten zien door te komen? Ook de houten huizen in Breukelen-
dorp en omgeving werden volgens de archieven "omgelegd", niet p la tgebrand. 

Evenmin lijkt er een technisch-redactioneel oog over de tekst te zijn ge
gaan. Ik heb ik mijn leven verscheidene stagiaires meegemaakt. Vrijwel al
tijd weerspiegelen de indeling van hun verslagen en wat ze wel of niet de 
moeite waard vonden te vermelden of te verklaren het leerproces dat ze heb
ben doorgemaakt. Door redactionele adviezen en/of een zekere bewerking 
van de tekst is er gewoonlijk heel wel een voor derden beter leesbaar verhaal 
van te maken. Het hier besproken boek is evenwel in het stadium van een 
stageverslag blijven steken. 

De ordening van de informatie had duidelijk beter gekund; doordat het vaak door el
kaar heen gaa t over heel vroeger en over de laatste twee eeuwen, worden bij de lezer gemak
kelijk verkeerde i nd rukken opgeroepen. 

De slordige scholierenstijl doet afbreuk aan zowel he t leesgenot als aan de nauwkeur ig 
heid van de aangeboden informatie. Meteen al op de eerste tekstbladzijde (blz. 9) lezen we: 
"de polders Spengen en Kockengen zijn vermoedelijk rond 1100 ontstaan", m a a r na enkele 
eeuwen van o n t w a t e r e n en bodemkl ink werd he t "noodzakelijk de o n t g i n n i n g e n v ia 
kaden en dijken te beschermen, waardoor polders ontstonden". Dat tweemaal "polders", 
met verschillende betekenissen, zo kort na elkaar, is op z'n minst verwarrend. De eers te 
keer was "de nederzett ingen" een betere woordkeus geweest. Ook een zinsnede als "polder
molens belast met de waterhuishouding" getuigt van onzorgvuldig formuleren. 

Het boek is grafisch op professionele wijze vorm gegeven. In de verschei
denheid aan gebruikte letters en de uitbundige toepassing van streepjes en 
grijstinten herkent men de hand van H. Lodewijkx. 

A.A.M. 
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Mededelingen van het bestuur 

HKB kreeg Kaasprijs 1994 

Elk j a a r re ik t de Breukelse carnavalsvereni
ging De Leuteraers een kaasprijs uit aan een per
soon of groepering die zich langdurig heeft inge
zet voor de Breukelse gemeenschap. Tijdens de 
galazitting van De Leuteraers op zaterdag 15 ja
nuari 1994 gebeurde dat voor de 25ste maal. Met 
t r o t s melden we d a t dit keer onze Historische 
Kring Breukelen de eer te beurt viel deze prijs toe
gekend te krijgen. Nada t ceremoniemeester J a a p 
de Jong de uitvoerige motivering had voorgele
zen, overhandigde pres ident Roel van Heusden 
ons de kaa s en oorkonde. Pr ins John I hing ver
volgens de HKB-voorzitter de bijbehorende onder
sche id ing om de h a l s . Ti jdens he t dankwoord 
van de HKB-voorzitter ondervond vice-voorzitter 
Van Es hoe zwaar 15 kilo kaas kan zijn, als je 
daar enige tijd mee in de handen moet staan. 

We hebben de prachtig beschilderde kaas op de 
HKB-werkavond op 18 januar i te pronk gezet en 
aan he t eind onder de bestuursleden en de op dat 
moment actieve verdere Kringleden verdeeld. 

Komende HKB-activiteiten 

De voorjaarsledenvergadering wordt gehouden in de Scholengemeenschap Vegtstede, 
Engel de Ruij terstraat 40, Breukelen. op woensdagavond 23 maart 1994. Om 19.30 uur be
gint de gebruikelijke korte huishoudelijke vergadering (zie de bijsluiter in dit tijdschrift-
nummer) , rond 20.00 uur gevolgd door he t inhoudelijke gedeelte van de avond. Daar in zal 
mevrouw Jud i th Hokke uit Utrecht uitgebreid vertellen over liefde, huwelijk en gezin tij
dens de 17de en 18de eeuw. Toegang: HKB-leden gratis, anderen ƒ 5,-. 

In gebouw Irene te Kockengen houdt de Kring op dinsdag 19 april 1994 om 20.00 uur een 
avond over he t historisch boerenerf in Kockengen en omgeving, welke wordt verzorgd door 
de heer C.J. van Rooij (Boerderijenstichting Utrecht) . Ook voor deze avond geldt: leden 
grat is , anderen ƒ 5,-. 

De jaarl i jkse grote excursie van de Kring is op zaterdag 4 juni 1994 van 10.00 tot om
streeks 14.00 uur een vaartocht over de Vechtmet het luxe passagiersschip Grazyna. Omdat 
dit schip veel hoger is dan een rondvaartboot krijgt u vanaf het dek een ongekend ruim 
uitzicht over het Vechtlandschap. De Kring zorgt voor een gedegen toelichting op al datgene 
wat er te zien valt. Vooraf aanmelden bij de 1ste secretaris is noodzakelijk. De inschrijf-
prijs voor leden is ƒ 10,- per persoon, niet-leden betalen de kostprijs van ƒ 25,- (misschien 
voor huisgenoten een reden om voor ƒ 15,- gezinslid van de HKB te worden, gelet op de vele 
kortingen die dat een jaar lang biedt?). De afvaart is bij De Oliphant, Straatweg 1, Breuke
len. Om parkeerproblemen te voorkomen wordt u verzocht zoveel mogelijk per fiets of met 
openbaar vervoer daarheen te komen (er is een bushalte bij De Oliphant), dan wel te car
poolen (met mensen in de buur t of door een deel van de auto's op de Markt achter te laten). 

Ui teraard zal de Kring ook dit jaar weer met een k raam present zijn op de j a a r m a r k t e n 
in B r e u k e l e n en Kockengen en wordt medewerk ing ver leend aan de j aa r l i jkse Open 
Monumen tendag , zaterdag 10 september 1994. 

Op woensdag 5 oktober 1994. aanvang 20.00 uur, is er een HKB-avond in gebouw Het 
Anker in Nieuwer Ter A a Arie Manten zal daar spreken over de oudste geschiedenis van 
Nieuwer Ter Aa en Breukelen (prehistorie, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen). De 
toegang is voor leden gratis , anderen betalen ƒ 5,-. 

De na jaars ledenvergader ing zal op woensdagavond 9 november 1994 plaa ts vinden in 
he t Parochiehuis, Herenstraat 15 te Breukelen. aanvang 20.00 uur. Dat wordt een vertel-
avond, onder leiding van de heer Henk van Es en met medewerking van verschillende ou
dere Breuke laars . Toegangsprijs: leden grat is , anderen ƒ 5,-. 
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Ledenaantal 

Zoals gebruikelijk geven we u ook in dit eerste t i jdschriftnummer van een nieuwe j aa r 
gang een overzicht van de ontwikkelingen in het HBK-ledenbestand over he t afgelopen ka
lenderjaar . De ter vergelijking tussen haakjes toegevoegde cijfers over 1992 wijken ie t s af 
van die gepubliceerd in jaa rgang 8, nr. 1, wegens enkele nagekomen correcties. 

Op 31 december 1993 stonden er 717 (1992: 674) namen van betalende leden op onze lijst, 
plus 15 (13) ruill idmaatschappen en 12 (11) betaalde abonnementen op ons tijdschrift. In de 
loop van 1993 kregen we er 67 nieuwe leden bij en verloren we er 8 door c verlijden. Twee 
mensen moesten wegens spoorloos vertrek uit onze gemeente door he t bes tuur van de leden
lijst worden afgevoerd. Bij de overgang van de ledenlijst 1993 naar die voor 1994 moesten 
we 25 leden afboeken wegens opzegging, maar konden we ook namen toevoegen van men
sen die met ingang van het nieuwe jaar lid wensten te worden. Zodoende s ta r t te de nieuwe 
lijst met 701 betalende leden (1992: 664). Het groeicijfer was een fractie hoger dan vorig 
j aa r . De groei kwam vooral uit ons lokale werkgebied en vertoonde daa rb innen geen dui
delijke uitschieters naar kern of gebied. Onder de leden per eind 1993 waren 529 mannen , 
183 vrouwen en 5 onpersoonlijke leden (scholen, instellingen). 

De geografische verdeling van het ledenbestand was als volgt: 
Breukelen-Midden + Noord 367(343) = 51,2 % 
Breukelen zuid van de oprit naar de hoge brug 58 (53) = 8,1 % 
Breukelen oost van de Vecht 27 (26) = 3,8 % 
Breukeleveen 9 (11) = 1,2 % 
Breukelen west van he t Am ster dam-Rijnkanaal 30 (31) = 4,2 % 
Nieuwer Ter Aa 34 (27) = 4,7 % 
Kockengen 92 (87) = 12,8 % 
Nederland buiten gemeente Breukelen en Breukeleveen . 98 (94) = 1 3 , 7 % 
Buitenland 2 (2) = 0,3 % 

Het zuidelijke deel van Breukelen (begin Straatweg, Otterspoorbroek, Insu l inde en 
Broeckland) volgen we afzonderlijk, vooral vanwege de woningbouw in Broeckland. Onze 
leden in die nieuwe wijk zijn nog steeds in hoofdzaak Breuke laars die van elders b innen 
de gemeente daarheen zijn verhuisd. 

Gekregen 

De heer J.W. de Bruyn Kops verblijdde de Kring met een grote hoeveelheid uit een klei-
akker verzamelde pijpekoppen, scherven en andere bodemvondsten. Inmiddels is i emand 
begonnen met een nader onderzoek van dit 18de-eeuwse mater iaal , da t n a a r alle waar
schijnlijkheid met als vul l ingmater iaa l of meststof gebruikt U t rech t s huisvui l n a a r de 
oostelijke Vechtoever is gebracht. Enige verdere hulp bij dit onderzoek is welkom! 

De heer L. Versteeg schonk ons een aantal oude topografische en geologische kaa r t en . 
Van oud-notaris T.C. Akkerman ontvingen we zes oude k a d a s t e r k a a r t e n van h e t voorma
lige Breukelen-St. Pieters . Van mw. J.A. van 't Nederend kregen we een envelop met fo
to's, gedenkboekjes, VW-folders en krantenknipsels over de RK-parochie en personen en 
gebouwen in Breukelen. Mw. J . M. Nijhoff uit Maarssen bood ons een prentbr ie fkaar t van 
Kees Dudok de Wit aan en mw. A.P. de Bruin een overli jdenskaart van Doortje Tiloo, ja
ren lang huishoudster bij Kees op Slangevecht. We ontvingen ook enkele foto's van mw. A. 
Pfeiffer-Groen, mw. H. van der Lee-van Essen en mw. E. van der Hoven-Dijkers . De ge
noemde gevers, en nog een aanta l anderen die liever ongenoemd wilden blijven, onze ha r 
telijke dank. 

Verder mochten we verscheidene interessante foto's en prentbr iefkaar ten kopiëren ui t 
d iverse verzamel ingen , waaronder die van mw. A.F. de Bru in , mw. A.J . Groot -Wisse , 
mw. H. van der Lee-van Essen, mw. J.A. van 't Nederend en mw. P.J . Verhagen-Mil ten
burg . Ter navolging ! 

Kan iemand de Kring helpen aan een tekeningenladenkast ? 

De verzameling topografische kaar ten e.d. van de HKB neemt ges taag toe. Deze kun
nen het best ongevouwen en plat bewaard worden. Daarvoor hebben we dringend behoefte 
a a n een (oude) tekeningladenkas t van (horizontaal) minimaal 113 x 83 cm. Kan i emand 
ons zo'n kas t (met zes of meer laden) bezorgen ? 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Dorpsgezicht van Kockengen om
streeks 1762, ongeveer in noordelijke richting gezien. Op de voorgrond de 
brouwerij, waarvan de gevel het jaar ta l 1697 draagt, met de hijsinstallatie 
en watergoot waarmee het benodigde water naar binnen werd gebracht. Op 
de achtergrond de dorpskerk. Deze afbeelding is ontleend aan een gewassen 
tekening in Oost-Indische inkt, gemaakt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). 


