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nieuwjaar) van 19.30 tot 22.00 uur, in het souterrain van "Boom en Bosch" 
(gemeentehuis), Markt 13, Breukelen (ingang zuidzijde). Graag een dag 
tevoren contact opnemen indien u archiefstukken of literatuur nodig heeft. 
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De watertoren van Breukelen 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

Het j aa r 1996 is het J a a r van het Industrieel Erfgoed. Daardoor s taan 
onder meer fabrieken, werkplaatsen, machines , opslagplaatsen, polder
gemalen , s lu izen, b ruggen en wa te r to rens ext ra in de be langs te l l ing . 
Zonder enige twijfel verdient "onze" watertoren die speciale aandacht. Hij 
maakt al bijna 70 jaar deel uit van het silhouet van Breukelen. 

De historische ontwikkeling van watertorens in Nederland 

Veel watertorens tekenen zich af als een versterking of een kasteelachtig 
bouwsel dat de tand des tij ds heeft doorstaan en trots uitziet over het om
ringende landschap. De Fransen noemen een water toren zo treffend een 
"château d'eau" en de Duitsers spreken van een "Wasserschloss". 

Een watertoren is, simpel gezegd, niets anders dan een waterreservoir, 
geplaatst boven op een hoge stellage. Een reservoir dat rechtstreeks aange
sloten is op het distributienet van de waterleiding. Hij zorgt ervoor dat er vol
doende druk op het net staat, zodat er water uit uw kraan komt als u die 
opendraait . Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in het reservoir van 
de water toren en een bepaald punt in het leidingnet is bepalend voor de 
hoogte van de druk op dat punt. 

De opslagruimte voor leidingwater in of nabij het verbruikscentrum bestaat in de mees
te gevallen uit één of meer watertorens. Bij stedelijke voorzieningen wordt de watertoren 
bij voorkeur in het zwaartepunt van het verbruikscentrum geplaatst, omdat daarbij uit een 
oogpunt van drukverdeling en van de kosten voor wateraanvoer de gunstigste verhoudin
gen ontstaan. Bij streekwaterleidingen, die veelal een aantal verbruikscentra omvatten 
welke van één pompstation uit worden voorzien, moet de juiste plaats van de toren of de 
torens worden bepaald uit vergelijkende berekeningen, waarbij naast technische over
wegingen de kosten van transport en distributie vaak een grote invloed hebben. De hoogte 
van de gemiddelde waterstand in het reservoir moet zodanig zijn, dat bij de gekozen afme
tingen van de distributieleidingen en de te verwachten drukverliezen als gevolg van het 
watertransport onder alle omstandigheden voldoende druk heerst in de uiterste punten van 
het distributienet. 

Vormgeving 

In Nederland beschouwden architecten en bouwkundigen de bouw van 
een watertoren lange tijd als een zware uitdaging. Vooral in de beginperiode 
(eind 19de eeuw) was dit een volkomen nieuw fenomeen voor de bouwwereld. 

Voor de enorme verscheidenheid in watertorens in Nederland zijn een 
aantal oorzaken te noemen. Eén daarvan was de sterke ontwikkeling van de 
technische mogelijkheden, maar ook de verschillende architectuurstromin
gen lieten hun sporen na in het uiterlijk van de Nederlandse watertorens. 

Als architecten een opdracht kregen voor een ontwerp, probeerden ze al
tijd iets bijzonders te maken. Van de watertorens in ons land zijn er dan ook 
praktisch niet twee aan elkaar gelijk. 

Het reservoir 

Het meest essentiële onderdeel van elke watertoren is het reservoir. Voor 
het bewerkstelligen van een constante druk op het leidingnet zijn de hoogte 
van het reservoir ten opzichte van dat leidingnet en de afmetingen van het 
reservoir van groot belang. 
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Afb. 1. Ontwerp uit omstreeks 1915 voor een in Breukelen te bouwen watertoren. Dit plan is 
nooit uitgevoerd. (Ontleend aan een blauwdruk in Archief Historische Kring Breukelen.) 
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De gewenste druk op het leidingnet wordt in vlakke streken bereikt met 
een waterstand die tussen 22 en 30 meter boven het maaiveld ligt. Als het lei
dingnet ui tgestrekt is, moet het reservoir hoger geplaatst worden om het 
drukverlies in de lange leidingen te compenseren. 

Naas t de hoogte van het reservoir is de inhoud ervan heel belangrijk. Het 
reservoir moet voldoende water bevatten om de verschillen tussen de water-
aanvoer vanuit de reinwaterkelders en de waterafname door de verbruikers 
te kunnen compenseren. In steden, waar door de grote bevolkingsdichtheid 
het verbruik erg groot is, zijn vaak grote reservoirs geplaatst met een inhoud 
van 1000 tot 1500 m3. In landelijke gebieden kan meestal volstaan worden 
met k le inere reservoirs , waarvan de inhoud gemiddeld zo'n 500 m 3 be
draagt . 

Grote reservoirs worden soms in landelijke gebieden gebouwd als een lange periode 
overbrugd moet kunnen worden waarin meer water wordt verbruikt dan er wordt aange
voerd. In het algemeen echter s taan op het platteland hoge ranke torens, terwijl in de s tad 
vaak lage, plompe torens overheersen. 

In Neder land zijn in totaal ongeveer 250 watertorens gebouwd. Daarvan zijn er thans 
nog zo'n 180 over. 

De Breukelse watertoren 

Zoals eerder gezegd, zijn de meeste watertorens gebouwd na 1900. In alle 
delen van het land werd de behoefte aan goed drinkwater toen allengs gro
ter . Allerlei waterleidingbedrijfjes werden opgericht. 

, In de Vechtstreek dacht men al vóór 1900, hoewel nog niet erg concreet, 
aan de oprichting van een waterleidingbedrijf. Rond 1915 was men zover dat 
er gesproken werd over een waterleidingbedrijf genaamd "Vechtstreek" en 
er ook al een ontwerp werd gemaakt voor een in Breukelen te bouwen water
toren (zie Afbeelding 1). Dat is echter allemaal bij plannen gebleven. Pas op 
15 juli 1925 werd tot de oprichting van een waterleidingbedrijf overgegaan. 
Het bedrijf kreeg de naam Stichting Drinkwaterleiding Noord-West Utrecht 
(DNWU). 

De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden, evenals de begelei
ding en adviezen bij de uitvoerende werkzaamheden, werden op 15 sep
tember 1925 opgedragen aan de N.V. Industrieele Maatschappij "Mabeg" te 
Utrecht . 

De directie van de Mabeg bestond uit de heren C. Gerber en A.C. Gerber. 
Het ontwerp van de toren zal vrijwel zeker afkomstig zijn geweest van de 
Bussumse architect J. Gerber, familie van de directie en een bekende ont
werper van watertorens. 

De vergunning voor de bouw van de toren werd door de Gemeente Breuke-
len-Nijenrode afgegeven op 18 februari 1927 (zie Afbeelding 2). Na de aanbe
steding werd het werk gegund aan een Duitse aannemer, Schäffer & Co. 
A.G. uit Duisburg. Met de bouw van de watertoren te Breukelen werd in 
1927 een aanvang gemaakt. Deze toren, een ontwerp van de Mabeg, werd in 
1928 in gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen ƒ 75 556,41. 

Door de Mabeg werd een bouwkundig opzichter beschikbaar gesteld voor 
he t dagelijkse toezicht tijdens de bouw. Deze opzichter was de heer C.J. 
Koornwinder. De heer Koornwinder is na de bouw van de toren in dienst ge
t reden bij de DNWU als plaatsvervangend bedrijfsleider en is later, na het 
overlijden van de bedrijfsleider, de heer J.L. Pateer, deze opgevolgd. Hij 
woonde tot beginjaren '70 in Breukelen aan de Straatweg 73. 

Het gehele ontwerp van de toren vertoont Art Deco stijlkenmerken. In de 
toren is een rond reservoir van beton met een bolvormige bodem gebouwd, 
me t in he t midden een ronde klimschacht waarin een ijzeren ladder ge
plaats t is. 

Het reservoir heeft een doorsnede van 10,2 meter en een inhoud van 400 
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VERGUNNING 
TOT HET 

OPRICHTEN OF VERNIEUWEN VAN EEN GEBOUW. 

Burgemeester en Wethouders van ' VAJLc^tScXe^J Jve/e-w^i/ 'VAJU^KJLJ 

gezien artikel 5, eerste lid, onder a, der Woningwet; 

B E S L U I T E N 

1». aan lUsW&jcL^ dbu- ^IhCA/U^J, ïï^i^^CtskJLx^^f JYcrnl He*,/ÙJttcQ 

te MC^C^y^ ( op-^ verzoek dd. ° 7 A / w ^ W27 

VERGUNNING TE VERLEENEN 

om overeenkomstig het bij deze vergunning belworende bouwplan en met inachtneming van de 

bepalingen der Verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der Woningwet, op het 

terrein, gelegen ,tXo^yy_du^ Itjly/R^xf -TTTCv.od-i^U-Cje, 

kadastraal bekend gemeente ^\i_xX^HxjHû « y e w t Y A , sectie ß> ,no./YoS~ 

6£Hï̂ L_ xe^v. ^JcuLe^skrt^J te -

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 

De Vi^3Wfec^-c>^ 

V. S HO. l t ! > 7 . 

Afb. 2. B o u w v e r g u n n i n g uit 1927 voor de Breuke l se watertoren. (S ta t i s ch Archie f v a n de 
D N W U , N .V . Water l e id ingbedr i j f M i d d e n - N e d e r l a n d te U t r e c h t . ) 
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Afb. 3. Ontwerp voor de in 1927 - 1928 in Breukelen gebouwde watertoren, ontleend aan een 
b l a u w d r u k in he t S ta t i sch Archief van de DNWU (Waterleidingbedri j f Midden-Neder
land te Utrecht). 
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EK as 

I BESTAANDE WATERTOREN AANZICHT WATERTOREN NA RESTAURATIE 
HOOGTE DOORSNEDE 

Afb. 4. Bouwtekening ten behoeve van de restauratie van de Breukelse watertoren in 1963. 
Het dak is hier niet plat, zoals in Afb. 3, maar puntvormig. (Uit Tekeningenarchief bouw
kundige dienst Waterleidingbedrijf Midden-Nederland te Utrecht, Tekening nr. T 07/9.) 

m3, oftewel 400 000 liter. Het geheel wordt ondersteund door een onderbouw 
van dragend metselwerk, wat vrij ongewoon is. In de jaren '20 werd name
lijk meestal een betonskelet als draagconstructie toegepast. Het eerste ont
werp van de Mabeg had dan ook een dragend betonskelet, maar op advies 
van de Duitse aannemer van het werk werd uiteindelijk een bakstenen 
draagconstructie toegepast, omdat die goedkoper en "eerlijker" zou zijn. 

De toren heeft behalve de lekvloer onder het reservoir geen verdiepings
vloeren. Bij binnenkomst komt men in een indrukwekkende, 26 meter hoge 
ruimte met een enorme galm, met langs de wanden stalen trappen naar het 
reservoir. Deze trappen hebben treden van 80 centimeter breed en 20 centi
meter hoog, en ijzeren leuningen. Vanaf de lekvloer tot aan de bovenkant 
van het reservoir en vervolgens voor toegang tot het dak zijn ijzeren ladders 
aangebracht. 

De toren rust op een paalfundering met daarop een fundament van gewa
pend beton. Over de hoogte van de toren bestaat geen eenduidigheid; er zijn 
vier versies. Op de bouwtekening (Afbeelding 3) staat aangegeven 39,10 m + 
N.A.P. In het in de archieven van het Waterleidingbedrijf Midden-Neder
land aanwezige bestek (zegelexemplaar) staat vermeld 39,75 meter. Op een 
tekening gemaakt bij gelegenheid van de restauratie in 1963 staat een hoogte 
aangegeven van 43,50 meter (Afbeelding 4) en Van der Veen heeft het in zijn 
boek zelfs over een hoogte van 44,05 meter. 
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Afb. 5. De Breukelse watertoren, in 1996 
gefotografeerd door H. van Walderveen . 
(Foto-archief Historische Kr ing Breuke-
len . ) 

Dat er tijdens de bouw nog nagedacht moest worden over de dakopbouw 
is duidelijk te zien op de tekeningen in de Afbeeldingen 3 en 4. De toren heeft 
in Afbeelding 3 een plat dak, maar in Afbeelding 4 zien we duidelijk dat de 
toren een puntdak heeft gekregen. 

"De toetreding van licht en lucht geschiedt door ijzeren ramen, welke ge
deeltelijk beweegbaar zullen zijn", lezen we in de beschrijving van de toren 
die aan de aanvrage voor een bouwvergunning was toegevoegd. 

Bij de grote restauratiebeurt in 1963 zijn helaas de meeste ramen dichtge
metseld en is het metselwerk verdwenen onder een grijs-witte pleisterlaag; 
dat is gebeurd om vochtproblemen te bestrijden. 

In 1995 is de pleisterlaag voor de tweede maal grondig aangebracht 
(Afbeelding 5), zodat de toren weer een hele tijd mee kan en behouden blijft 
als een monument van ons cultureel erfgoed. 

Van de he ren B. van Rijn en G.J. Boelhouwer van h e t Waterleidingbedri jf Midden-
Neder land te Utrecht kreeg ik alle nodige informatie en medewerking voor de to ts tandko
ming van dit ar t ikel , waarvoor mijn har te l i jke dank. 

Bronnen 

Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr . 8, 
Raadsnotulen Gemeente Breukelen-Nijenrode 1903 en 1911. 

J . G . B o k m a , 1990. De t o t s t andkoming van de d r inkwate rvoorz ien ing in Noord-West 
Utrecht . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 4 - 14. 

Handboek voor he t Waterleidingvak, Eers te deel. Uitgave van de Vereniging van Exploi
t a n t e n van Waterleidingbedrijven in Nederland, Amsterdam, 2de druk, 1958, blz. 123. 

R. Bl i jdens t i jn en H. Rienks , 1992. W a t e r t o r e n s . S t ich tse Monumen ten Reeks , Ui tg . 
Matrijs, Utrecht, 32 blz., in het bijzonder blz. 14. 

H. van der Veen, 1994. Watertorens in Nederland. Uitgeverij 010, Rotterdam, derde herzie
ne druk, 112 blz.; de Breukelse watertoren wordt genoemd op blz. 84 - 85 (abusievelijk 
wordt daar het ontwerp aan het uitvoerend bouwbedrijf toegeschreven). 
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Het Regthuys van Breukelen vóór 1400 gesticht 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Arend van Obbueren1 en zijn vrouw Trijsaan van Nijenrode woonden om
streeks 1400 in het dorp Breukelen, op een hofstede met een huis en kamer,2 

waarvan de laatste als het meest kenmerkend voor het geheel gold. 
Zoveel wist ik inmiddels al wel over het Middeleeuwse Breukelen, dat bij 

het lezen van het woord "kamer" de gedachten onmiddellijk uitgingen naar 
het pand dat wij kennen als het Regthuys. 

Nader onderzoek bevestigde dat vermoeden. Weer viel een stukje toe te 
voegen aan de oude geschiedenis van dat pand in het hart van Breukelen. 
Kwam de vorige etappe van de reis terug in de tijd niet verder dan het tus
senstation 1442,3 thans komen we met het in de eerste alinea aangehaalde 
feit erg dicht bij het beginpunt. 

Trijsaan van Obbueren-van Nijenrode 

Trijsaan van Nijenrode was een bastaarddochter van Gijsbrecht II van 
Nijenrode, die in 1351 kasteelheer van Nijenrode werd en in 1396 overleed.4 

Hij was getrouwd met Margriete (Margaretha) van Rijn.5 

Gijsbrecht had vermoedelijk zes wettige kinderen, drie zonen (Splinter, Otto en J o h a n ) 
en drie dochters (Elsebee, die trouwde met Jacob van Zuylen van Nyevelt, Dirk Phil ips, die 
t rouwde met ene Van Heemskerk, en waarschijnlijk nog een dochter die getrouwd was m e t 
Willem Zuermont van Hinders te in) . 

He t aan ta l buitenechteli jke kinderen dat Gijsbrecht had, was groter : m i n s t e n s t i en . 
Behalve Tri jsaan komen in de archieven voor: Sophia van Nijenrode (die t rouwde m e t 
Beer Mombar of Mombaar), een dochter getrouwd met Hendrik Noort (schout te Amster 
dam) , Gijsbrecht Dorland, Nicolaas van Turnou t , Spl in ter de b a s t a a r d v a n Ni jenrode , 
Hendr ik de bas t aa rd van Nijenrode, J a n de bas t aa rd van Nijenrode de Oude (schout te 
Amste rdam) , J a n de bas taa rd van Nijenrode de Jonge en Gijsje (Ghijsgen, Ghyski in) bas 
t aa rddoch te r van Nijenrode.3 

Voor zover ik dat heb kunnen nagaan - m a a r de beschikbare gegevens zijn schaa r s -
werden b a s t a a r d k i n d e r e n van m a n n e n ui t h e t ges lacht Van Ni jenrode veelal v e r w e k t 
t i jdens de vri jgezellenjaren. 

Toen Trijsaan overleed, was Gijsbrechts kleinzoon Jan I van Nijenrode al 
geruime tijd de zesde heer van Nijenrode. Hij was kasteelheer van 1430 tot 
1454. Als Trijsaan stamt uit de tijd vóórdat Gijsbrecht II in het huwelijk 
trad, moeten we aannemen dat zij ouder dan 75 jaar werd. 

Het trouwjaar van Trijsaan bastaarddochter van Nijenrode en Arend van 
Obbueren is evenmin bekend. Ik vermoed echter dat we daarbij moeten den
ken aan ruim vóór 1400. 

Dat Trijsaan van Nijenrode een voor haar tijd respectabele ouderdom be
reikte, blijkt ook uit het feit dat zij verscheidene van haar broers, alsmede 
haar zuster Gijsje bastaarddochter van Nijenrode, overleefde en van hen 
erfde. 

Op 8 april 1434 beleende Jan I van Nijenrode zijn ooms Klaas [Nicolaas van Turnout ] en 
[Gijsbrecht] Dorland, [halfjbroers en bas taarden van Nijenrode met diverse familiebezit
t i n g e n te N i e m a n d s v r i e n d bij S l i ed rech t . 1 Op dezelfde d a t u m beleende J a n ook oom 
Hendr ik de b a s t a a r d van Nijenrode6 en zijn b a s t a a r d t a n t e ("baster t moeygen") Tr i j saan 
ieder met een viertel land in Niemandsvriend, waarvan ze de opbrengst moesten delen m e t 
Hugo van Loenresloot. In de leenbrief voor Trijsaan werd gemeld da t he t ging om "dat 
rechte vierendeel als huer aen bestorven is van doede Oude J a n ende Jonge J a n h u e r brue-
ders ende van Ghijsgen huerre suster".7 Getuigen bij dit alles waren Joost van Rietveld, 
Beernt van Ouden Gheyn en Splinter van Zijl. 
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Op een latere, niet vermelde datum, toen ook de hiervoor genoemde Hendrik de bas taard 
van Ni jenrode i n m i d d e l s was overleden, gaf J a n I van Nijenrode aan b a s t a a r d t a n t e 
Tri jsaan nog 10 morgen land te Niemandsvriend in leen, die eerder aan Hendrik toebe
deeld waren geweest. Daarbi j waren Joost van Rietveld, Pe te r Uten Hamme en schout 
Freder ic Willamsz getuigen. 8 

Toen ook tante Tri jsaan zelf was overleden, beleende J a n I van Nijenrode h a a r zoon, 
zijn neef Gijsbert van Obbueren, met die 10 morgen land; getuige was ook toen weer Joost 
van Rietveld, di tmaal samen met Hen(d)ric Borre die Rydder.9 Na het overlijden van J a n I 
(1454) werd dit leen door zijn opvolger Gijsbrecht III van Nijenrode op 5 september 1454 be
vest igd. 1 0 Op 15 mei 1479 ("des Saterdaghes nae Sunte Pancraes ende Servaes dach marte-
laers") werden de 10 morgen in leen gegeven aan Tri jsaans kleinzoon en Gijsberts zoon 
Aernt van Obbueren.1 1 Dat doet vermoeden dat Gijsbert van Obbueren - aannemend dat hij 
in de jaren negentig van de 14de eeuw werd geboren - meer dan 80 jaar oud is geworden. 

Arend en Trijsaan van Obbueren hebben het Regthuys tijdens hun beider 
leven verlaten. Waarom ze dat deden vermelden de archieven helaas niet. 

Gijsbert Gijsbertsz van Suydlaer 

Na het echtpaar Van Obbueren woonde Gijsbert Gijsbertsz van Suydlaer12 

op de hofstede met huis en kamer. Er zijn geen aanwijzingen dat hij ver
want was aan Van Obbueren of aan de Van Nijenrodes. Toen deze Gijsbert 
van Suydlaer grond en opstal van het Leenhof van Nijenrode ter beschikking 
kreeg, wist hij te bedingen: "In aldus danygher manyeren so wanneer dat 
Ghijsbert voerseyd oflijvich worde (= zou overlijden) ende sy ghyen wittofti-
ghe buerte after hoeren liete (= en zij geen gezamenlijke wettige nakomelin
gen nal ieten) so soude dese camer mytter hofstede voerseyd erven ende 
comen voert opt tjongste kiint dat Ghijsbert van Suydlaer hadde by Aliide 
sine wive". Deze afspraak werd op schrift vastgelegd ten overstaan van de 
getuigen Reynaer Rolofzoen en Alberen Peterszoen.13 

Toen J a n I van Nijenrode in 1430 als kasteelheer aantrad, was Gijsbert 
Gijsbertsz van Suydlaer vermoedelijk al niet meer in leven. Een bevestiging 
van de belening met de "kamer met hofstede" aan Gijsbert - zoals gebruike
lijk was wanneer een nieuwe leenheer in functie t rad - ontbreekt namelijk 
in het leenregister dat J a n I van Nijenrode heeft nagelaten. 

Elsebee Gjjsbertsdr van Suydlaer 

Het oudste document uit de tijd van Jan I dat betrekking heeft op het 
Regthuys en de grond er onder en achter, is een leenbrief aan de dochter van 
Gijsbert van Suydlaer. Een datum staat er niet op, maar waarschijnlijk is 
dit de bevestiging die we uit 1430 mogen verwachten. 

Hierin werd Ghijsbert Ghijsbertsdochter van Suydlaer (haar voornaam ontbreekt, dus 
bli jkbaar had hij maar één dochter) beleend met "die kamer myt ter hofstede daer Aernt 
van Obbueren in ende op plach te wonen ende nu ter tijt Alijd Ghijsbertswijf van Suydlaer 
was ende myt horen kunderen op woent ende staet voer die kercke tot Broekelede".13 

Arend van Obbueren overleefde zijn opvolger op het Regthuys, Elsebees 
vader Gijsbert Gijsbertsz van Suydlaer, geruime tijd. Nadat J a n I van Nijen
rode in 1430 zijn vader was opgevolgd, kon hij nog één keer een beroep doen 
op Arend van Obbueren om hem als getuige terzijde te s taan bij de afgifte 
van een leenbrief: 

Gherijd Wernaersoen droeg aan J a n I van Nijenrode op en Reynaer Rolofzoen ontving 
vervolgens van hem in leen de helft van een halve hoeve land op de "Noert egge", gelegen 
in het Bertengrevelt (= Portengenseveld) in Ghijsberts gerechte van der Eem, daar op de 
zuidzijde "naes tge lant" is Gheri jd Reynaersz met wat hij houd t van h e t Leenhof van 
Nijenrode en op de noordzijde Ghysbert van Nyenroede Heer Janszoens met land dat hij 
h o u d t van h e t h iervoorgenoemde leenhof. Bij overlijden van de beguns t igde Reynaer 
Rolofsz diende dit land te komen aan Peter Reynaerszoen. Een en ander werd vastgelegd 
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ten overs taan van de getuigen Aernt van Obbueren, Heynric van Nyenrode b a s t e r t en 
Albert Peterzoen.1 4 

Arend overleed vermoedelijk kort na 1430; geruime tijd eerder dan zijn 
vrouw Trijsaan. In latere documenten uit de tijd van J a n I van Nijenrode 
wordt alleen Trijsaan nog genoemd; Arend komt dan niet meer voor. 

Keren we thans terug naar de Van Suydlaerse fase in de geschiedenis 
van het Breukelse Regthuys. 

Na het overlijden van Alijd, de weduwe van Gijsbert Gijsbertsz van Suyd-
laer, deed haar enige dochter (om een reden die spoedig zal blijken) afstand 
van haar persoonlijke aanspraken op het Regthuys met toebehoren: 

Ghijsbert Ghi jsber t Suydlaersdochter droeg aan J a n I van Nijenrode op "die earner 
myther hofstede daer Alyd hoer moeder in horen laetsten lyve op woende". Ten overs taan 
van Splinter van Ryetvelt, Otto van Rossem en Reynaer Rolofsz.15 

Gedurende haa r laats te levensjaren ("laetsten lyve") woonde Alijd daar 
dus blijkbaar alleen; haa r enige kind was de deur uit. De laatstgenoemde, 
een dochter, wier voornaam in het hierboven aangehaalde document even
eens achterwege gelaten werd, kennen we uit een eerdere publicatie in dit 
tijdschrift als Elsebee, getrouwd met Frederick Willemsz.16 

Aangezien bij het passeren van de akte van afstand Splinter van Rietveld 
als getuige optrad en niet zijn zoon Joost, plaats ik ook deze handeling vroeg 
in de kasteelheerjaren van Jan I van Nijenrode. Ik vermoed dat Splinter van 
Rietveld omstreeks 1433 overleed.18 

Frederick Willemsz van Oukoop 

Toen Elsebee van Suydlaer zich niet langer ook verantwoordelijk hoefde te 
voelen voor het welzijn van haar moeder, gaf zij er de voorkeur aan dat he t 
leengoed van Nijenrode op naam van haar man kwam te s taan: 

J a n I van Nijenrode beleende Frederic Willamz met "die camer myt der hofstede da i r 
Alijd hoer moeder in horen laetsten lyve op woende", na opdracht van Ghijsbert Ghijsbert 
Suydlaersdochter. Ten overstaan van Splinter van Ryetvelt, Otto van Rossem en Reynaer 
Rolofsz.17 

Om historische gegevens op een rij te krijgen, zijn j aa r t a l l en heel ge
makkelijk. Maar met betrekking tot Frederick Willemsz en verschillende 
van zijn t i jdgenoten zijn concrete t i jdsaanduidingen he laas betrekkel i jk 
schaars. Dus moeten we ook een redenering opzetten om hem goed in de tijd 
te kunnen plaatsen. 

De schout Frederick Willemsz was heel vaak getuige bij de afgifte van leenbrieven door 
J a n I van Nijenrode, die van 1430 tot 1454 kasteelheer was.18 Dat geeft ons zicht op de periode 
van Freder icks werkzame leven. 

In 1442 was Elsebee al geruime tijd dood en was Frederick Willemsz al enige tijd her
trouwd met een vrouw die Johanna heette.1 6 Hij verdeelde toen zijn bezi t t ingen aan de 
Kerks t r aa t onder een aan ta l blijkbaar ten dele al jongvolwassen nakomel ingen ui t zijn 
beide huwelijken. Frederick had op dat moment mins tens zes nog in leven zijnde k inde
r e n . 

Het voorafgaande doet vermoeden dat het eerste huwelijk van Frederick, 
met Elsebee Gijsbertsdr van Suydlaer, omstreeks 1410 - 1415 werd voltrok
ken. Tot een zelfde conclusie kom ik, wanneeer ik kijk naa r de levensloop 
van hun zoon Frederick. 

Freder ick Freder ick Willemsz was vermoedelijk de oudste zoon van Freder ick Wil
lemsz en Elsebee van Suydlaer.19 Bij de verdeling in 1442 kwam deze zoon Frederick niet 
aan bod. De reden daarvoor was n a a r alle waarschijnlijkheid da t die toen al goed was 
voorzien. J a n I van Nijenrode had hem beleend met drie hofsteden met boomgaarden en 
met een huis dat op een van die hofsteden stond.20 
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De bovenstaande informatie doet mij aannemen dat Frederick Fredericks al vóór 1442 
zijn eigen huishouden opzette. Zijn geboortejaar zal bijgevolg vóór 1420 hebben gelegen. 

In 1465 kreeg Frederick Fredericksz tevens de beschikking over de drie Breukelse hof
steden waarop later Boom en Bosch gebouwd zou worden.21 Deze waren vóór hem gedurende 
19 j a a r in handen geweest van zijn broer Aelbert Fredericksz (waarvan de eerste 5V2 j a a r 
gedeeld met zijn stiefmoeder). Frederick Fredericksz was toen getrouwd met de ongetwij
feld veel jongere Agatha Gerardsdochter, zijn vroegere buurmeisje uit de Kerks t raa t . Na 
Freder icks overlijden behield Agatha he t vruchtgebruik van dat bezit. Toen ook zij over
leden was, vielen deze drie hofsteden in 1510 toe aan hun zoon Herman Fredericksz. 

Regthuys gebouwd in opdracht van Nijenrode? 

Ongewoon is dat in de oudste documenten met betrekking tot het Regt
huys bijna zonder uitzondering wordt gesproken van een "kamer met hof
stede", dus van opstal met land, in die volgorde. De gebruikelijke situatie in 
het leenstelsel was dat de grond eigendom was van de leenheer en aan de 
gebruiker in leen werd gegeven, terwijl de opstal (gewoonlijk van hout, dus 
afbreekbaar en verplaatsbaar en daarmee in die tijd nog roerend goed) in de 
regel van de grondgebruiker zelf was. In dit geval behoorde echter ook de op
stal, de kamer, duidelijk aan kasteel Nijenrode. Dat doet mij vermoeden dat 
het Regthuys op gezag van Nijenrode is gebouwd - en wel in opdracht van 
Gijsbrecht II van Nijenrode - om zijn buitenechtelijke dochter Trijsaan en 
h a a r m a n bij hun huwelijk een onderdak en levensonderhoud te verschaf
fen. 

Dat past redelijk goed in het algemene beeld. Vermoedelijk stond er vóór 
l â70 nog geen bebouwing langs de noordzijde van de Kerkstraat. Of er toen 
misschien al wel een pad lag achter langs de bebouwing aan de zuidkant 
(die zijn basis had in de Achterstraat) valt niet na te gaan. 

- jï - y 

• -,,». . ' , if 

Afb. 1. Toen in het Rampjaar 1672 - 1673 bijna heel het Ronde Dorp van Breukelen door he t 
F r a n s e leger verwoest werd, bleef he t onders tuk van he t Regthuys met het van t ra l ie 
vensters voorziene cachot overeind staan. Dat s tuk buitenmuur vormt nog steeds het oudste 
s tuk van he t pand. (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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Tapperij en herberg 

Al vroeg in de geschiedenis van een dorpsgemeenschap was er behoefte 
aan een ontmoetingsruimte, waar men ook een kroes bier kon krijgen. 

Tot in de 13de eeuw vonden reizenden onderweg vooral onderdak in kloos
ters. Vanaf die tijd specialiseerden ook leken zich in het verschaffen van on
derdak, het eerst in de steden. Die lekenactiviteit leidde tot de opkomst van 
herbergen. De toeneming van handel en verkeer sedert de 13de eeuw bevor
derde die gang van zaken.22 

Breukelen zal in deze ontwikkelingen geen uitzondering hebben ge
vormd. Het Ronde Dorp van Breukelen had dus vrijwel zeker vóór de bouw 
van het Regthuys al een "wertshuus" (waardshuis, tapperij annex herberg), 
vermoedelijk niet ver van de kerk en de vroonhoeve de Breukelerhof. 

Ook vóór de laat-14de eeuw moeten mensen die elkaar in het Ronde Dorp troffen - en 
waarvan er zeer velen sedert de grote veenontginningen buiten het dorp woonden - het ver
langen hebben gekend om tezamen ergens wat te drinken of na afloop van de zondagse 
kerkdienst nog ergens bijeen te zitten; en ook vóór circa 1390 zullen onderdak zoekende 
reizenden in het dorp al een herberg gezocht hebben. Die vonden ze mogelijk nabij de plek 
waar nu restaurant De Danne staat, of ter hoogte van Het State Wapen; de eerstgenoemde 
van deze twee mogelijkheden is naar mijn inschatting het waarschijnlijkst. 

Herberg als huis van bewaring 

Welke aanvullende betekenis kan het Regthuys dan nog hebben gehad? 
Elke geordende samenleving had behoefte aan een plaats waar zo nodig 

personen in verzekerde bewaring konden worden geplaatst. Een vroonhoeve 
en een kasteel beschikten daarom gewoonlijk over een kerker. Vanaf het hu
welijk van Gijsbrecht II van Nijenrode met Margriete van Rijn, die de erf
dochter van de Breukelerhof was, zetelde de gerechtsheer van de heerlijk
heid het Ronde Dorp van Breukelen op kasteel Nijenrode. De bestuurszetel 
verhuisde daardoor van haar vroonhoeve naar zijn kasteel. De gerechtsheer 
benoemde de schout. Het kasteel Nijenrode lag op ruime afstand van het 
Ronde Dorp. De schout zal mogelijk graag de beschikking hebben gehad over 
een meer centraal gelegen kerker. 

Ingevolge het Middeleeuwse recht was er behalve voor de criminaliteitsbestrijding nog 
om andere redenen behoefte aan een huis van bewaring. 

Bij het aangaan van financiële verplichtingen was het normaal dat de schuldenaar een 
of meer borgen stelde. In plaats daarvan kon hij echter ook zijn vrijheid verpanden. Kwam 
hij zijn verplichtingen niet na, dan kon hij als gevangene aan de schuldeiser worden over
gegeven. Aanvankelijk moest hij dan werken om zijn schuld af te betalen. Later werd de 
schuldenaar in een daartoe aangewezen gevangenis opgesloten, waar hij op kosten van de 
schuldeiser vertoefde. Uit dat arrest werd de schuldenaar pas verlost als zijn familie de 
schuld en de gemaakte kosten volledig had voldaan.23 

Iets anders dan arrest was het tot in de Late Middeleeuwen gebruikelijke "inliggen". 
Ook dat deed zich voor wanneer een schuldenaar niet was nagekomen waartoe hij zich offi
cieel had verplicht. De schuldeiser verliet zich in dat geval op het erewoord van de schulde
naar of van iemand die zich voor hem aansprakelijk stelde. Men kon zich namelijk voor 
een schuld op zijn erewoord verbinden om vrijwillig en op eigen kosten in gijzeling te 
gaan op een daartoe aangewezen plaats, gewoonlijk in een herberg en daar te blijven ("er 
inliggen") totdat de schuld tot tevredenheid van de eiser was voldaan. Deze schuld behoefde 
niet per se een geldschuld te zijn; het kon ook elke andere verplichting zijn, bijvoorbeeld le
vering van roerende of onroerende zaken. De waard diende toe te zien op het volledig nako
men van het inliggen.23 

Het ligt voor de hand dat de schout bij voorkeur zijn domicilie ambtshalve 
koos in het waardshuis waarin ook de in verzekering gestelde personen on
dergebracht werden. Omdat het Regthuys vermoedelijk in opdracht van 
Gijsbrecht II van Nijenrode werd gebouwd en ingericht en hoe dan ook door 
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hem en zijn rechtsopvolgers aan de bewoner/exploitant in leen werd uitge
geven, was dat het waardshuis waarover de Van Nijenrodes het meeste 
gezag hadden. Daarom zullen zij dat - in hun hoedanigheid van gerechts
heer of gerechtsvrouwe - ook wel steeds formeel hebben aangewezen als het 
Breukelse huis van bewaring. 

Vóór dat waardshuis werd een pleintje ingericht, de Plaetse, waar onder 
een lindeboom de Breukelse stemgerechtigden bijeen konden komen. 

Ook vóór de laat-14de eeuw werden in het Ronde Dorp van Breukelen belangrijke maat
schappelijke besluiten genomen volgens het burenrecht.2 4 Dat gebeurde toen vermoedelijk 
op he t Vrijthof25 bij de dorpskerk. 

Als we alle in dit artikel verzamelde gegevens in hun vermoedelijke sa
menhang overzien, is het dus zeer wel mogelijk dat de combinatie van her
berg en Regthuys van het begin af heeft bestaan. 

Samenvatting 

Met op enkele punten nog enig voorbehoud, kan de oudste geschiedenis 
van het Regthuys thans als volgt worden samengevat: 
ca. 1390 gesticht in opdracht van Gijsbrecht II van Nijenrode 
ca. 1390 - ? Trijsaan bas taarddochter van Nijenrode en haa r man Arend van Obbueren 
? - ca. 1431 Gijsbert Gijsbertsz van Suydlaer, gevolgd door zijn dochter Elsebee, vooral 

ten behoeve van haa r moeder Alijd, die weduwe geworden was 
ca. 1431 - ? Frederick Willemsz van Oukoop, getrouwd in eerste echt met Elsebee van 

Suydlaer 
? - 1459 Aelbert Fredericks van Oukoop, zoon van Frederick Willemsz en Elsebee 
1459 - ? Aertmoet Fredericksdr van Oukoop, zuster van Aelbert Fredericksz, 

getrouwd met Jacob Henricz 
? - ca. 1495 Frederick Fredericksz van Oukoop, neef van Aertmoet 
ca. 1495 -1504 Aernt Passer t , getrouwd met een dochter van Frederick Fredericksz en 

Alijt J a n Claesdr 

Zie verder jaargang 8 (1993), nr. 3, blz. 125 van dit tijdschrift. 
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De oorsprong van het geslacht Van Rietveit 

B.F. van Wallene 
Dreef 9, 3628 BJ Kockengen 

In een eerder artikel in dit tijdschrift1 werd een reeks vragen opgeworpen 
over het geslacht Van Rietvelt. Op enkele daarvan kon toen al een antwoord 
gegeven worden. Zo werd duidelijk, dat we hier met een (in de genealogische 
l i teratuur) tot dusverre onbekende bastaardtak van het geslacht Van Nijen-
rode te maken hebben, en dat er zeker in 1465 een hofstede Rietvelt bestond 
op de door Manten aangegeven plaats . 2 Belangrijk voor verder onderzoek 
was de constatering, dat er rond 1390 al sprake was van een derde generatie 
in deze bastaardtak, wat impliceert, dat Gijsbrecht I van Nijenrode de na
tuurlijke vader geweest zou kunnen zijn van de bastaardzoon die de stam
vader der Van Rietvelts werd.3 

Duidelijk was ui t de tot dan bekende gegevens, dat over het algemeen de la tere Van 
Nijenrodes zich aan de Van Rietvelts niet erg veel gelegen lieten liggen. Geen belangri jke 
lenen, geen begunstiging door plaats ing als schout in een elders liggend leengoed waren 
bijvoorbeeld voor de Van Rietvelts weggelegd. Hun optreden als getuige voor he t Leenhof 
van Nijenrode vloeide veelal voort uit de verplichting daartoe, die zij als l eenman voor 
enkele k le ine lenen hadden . 4 De enige uitzondering was vermoedelijk Joost van Rietveld, 
die wel erg vaak als getuige dienst deed.5 

De hierboven aangehaalde gegevens hebben betrekking op de si tuat ie van omstreeks 
1450. Het blijft de vraag of de verhoudingen voordien altijd zo geweest zijn, en waar he t ove
r ige grondbezi t van de Van Rietvelts (waarschijnlijk allodiaal)ßdan v a n d a a n k w a m . D a t 
is belangrijk, omdat het uiteindelijk letterlijk hun bestaansgrond was, en ons zou k u n n e n 
informeren over de vader van de bas taa rd waarui t dat geslacht voortkwam. Het is immers 
te verwachten dat de vader enig goed aan zijn natuurli jke zoon heeft geschonken of nagela
ten door tes tament . Die grond moet dan deel hebben uitgemaakt van he t oorspronkelijke 
Van Ruwiel / Van Nijenrode goederencomplex in onze streek. 

Begon het geslacht Van Rietvelt met Wigger van Nyenrode? 

Zou de vos uit het riet te krijgen zijn, zodat ik kon vaststellen waar hij zijn 
hol had? Dat is wat ik mij lange tijd afvroeg, met een zinspeling op het helm
teken dat J a n van Rietvelt, lid van de Utrechtse tak van dat geslacht, in 1455 
- 1465 in zijn wapenzegel voerde: een uitkomende vos in een rietkraag.1 

Het bleek nog niet eenvoudig om voortbouwend op de in de inleiding van 
dit art ikel vermelde uitgangspunten, de historische gang van zaken met be
trekking tot het geslacht Van Rietvelt weer zichtbaar te maken. 

Als we ervan uit gaan, dat de derde-generatie Van Rietvelts - welke omstreeks 1390 op
t r ad - m a n n e n van middelbare leeftijd waren - dat was onder de toenmalige omstandig
heden circa 30 jaar -, dan werden hun vaders omstreeks 1330 geboren. De geboorte van de 
eerste generat ie , de Van Nijenrode-bastaard die de stamvader van alle Van Rietvelts werd, 
valt dan rond 1300 - 1305 te plaatsen. In de Van Nijenrode-genealogie bevinden we ons dan 
inde rdaad in de periode waarin Gijsbrecht I van Nijenrode in de archieven wordt vermeld: 
1296 - 1311.7 Moeten we deze, toen vrijwel zeker al redelijk op jaren zijnde kas tee lheer dan 
echter nog steeds voor de vader van de bastaard aanzien? 

Bij het zoeken naar sporen, die de omstreeks 1300 geboren bastaardzoon 
misschien in de archivalia heeft nagelaten, werd mijn aandacht nadrukke
lijk getrokken naar Wigger van Nijenrode en zijn zonen J an en Willem. Het 
was niet zonder reden dat mijn vorige artikel over hen ging.8 Indien deze 
broers J a n en Willem van Nijenrode in 1355 inderdaad jong waren, zoals in 
dat art ikel aannemelijk werd gemaakt, dan passen zij goed bij de door mij 
eerder gestelde tweede generatie, met een geboortejaar in circa 1330. Hun 
vader Wigger zou dan de gezochte Van Nijenrode-bastaard kunnen zijn. 
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Als we deze criteria combineren met de Van Nijenrode-genealogie,9 onze 
aannames van geboortejaren, onze kennis over het trio Wigger - J a n -
Willem en die over de derde generatie (de Van Rietvelts),10 dan komen we tot 
het schema in Afbeelding 1. 

De vader van de bastaard: Gerard Splinter van Nyenrode 

De conclusie uit het bestuderen van Afbeelding 1 moet wel luiden: als 
Wigger van Nijenrode een bastaardzoon van een Van Nijenrode was, dan 
komt Gerard Splinter het eerst als diens vader in aanmerking. Hiermee 
kom ik op dit punt dus weer op één spoor met Manten,2 van wiens conclusie 
ik in een vorig artikel afweek.1 

Voor de stelling dat het geslacht Van Rietvelt afstamde van een bastaard 
van Gerard Splinter van Nijenrode zijn bovendien nog twee andere argu
menten aan te voeren: de vernoeming en de benoeming van verwantschap. 

— Als in de derde generatie de naam Van Rietvelt algemeen gebruikt wordt, komt men 
voor het eerst "vernoemingsnamen" tegen. Waarschijnlijk was Splinter van Rietvelt 
de oudste zoon van Oude Jan, want Splinter Janszoon van Rietvelt was in 1392 borg voor 
Gijsbrecht (II) van Nijenrode. Na 1400 kwam Splinter nog tot 1430nvoor als getuige bij 
beleningen, zonder het patroniem Janszoon. Hij moet een broer Gijsbrecht van Rietvelt 
hebben gehad, die steeds zonder patroniem voorkomt, en als tweede zoon zijn geluk in 
het graafschap Holland ging beproeven. Over hem en zijn nageslacht zullen we het in 
een latere bijdrage in dit tijdschrift nog wel eens uitgebreid hebben. 

— Toen Jan (I) van Nijenrode bij beleningen zowel Joost van Rietvelt als Jan van Rietvelt 
met "neef aanduidde, deed hij dat waarschijnlijk ook op grond van de kerkrechtelijke 
verwantschapsrekening. Iedere mannelijke nakomeling van betovergrootouders van 
Jan, die evenals Jan achter-achterkleinkind was, kon hij nog neef noemen. Een ach
terkleinkind werd volgens deze regel dan "oom" genoemd. Nu was Gijsbrecht I van 
Nijenrode inderdaad de betovergrootvader van Jan I. Als we Joost één generatie na 
Splinter laten leven, en Gijsbrecht I zou de vader zijn, dan is Joost een generatiegenoot 
van Jan I (verwantschap in de 4de/4de graad). Als we moeten kiezen tussen Gijsbrecht I 
en Gerard Splinter van Nijenrode als een betovergrootvader van Joost van Rietvelt, dan 
maakt Gerard Splinter van Nijenrode toch de betrouwbaarste indruk. Er blijkt name
lijk één generatie verschil te zijn tussen Jan I van Nijenrode en Joost van Rietvelt, 
want Jan I van Nijenrode noemde Reinier Uten Hamme neef, terwijl Joost van Rietvelt 
deze Reinier oom noemde. 

Gerard Splinter van Nijenrode was dus overgrootvader van Jan I van 
Nijenrode, en betovergrootvader van Joost van Rietvelt. Zij waren verwanten 
in de 3de/4de graad en Jan kon Joost dus zeker neef noemen.12 

Bestond er een politieke controverse tussen Van Rietvelt en Van Nijenrode? 

In het voorgaande en in een eerder artikel zijn enige bezwaren, die ge
opperd kunnen worden tegen de mogelijkheid dat Wigger de stamvader was 
van de Van Rietvelds, uit de weg geruimd. Om een en ander nog aanneme
lijker te maken, is in mijn vorige artikel ook naar de genealogische en socio
logische aspecten van de aanwezigheid van Jan en Willem van Nijenrode in 
het Hoekse kamp gekeken,8 in de hoop dat daaruit conclusies met betrek
king tot de Van Rietvelts getrokken konden worden. 

Ik kwam toen tot de slotsom dat de beide broers waarschijnlijk omstreeks 
1349 door tussenkomst van Jan III Persijn bij diens aangehuwde neef Jacob 
van der Binkhorst dienst namen, om verder te worden opgeleid in bestuur
lijke functies, zoals administratieve en politietaken. Maar niet in de laatste 
plaats zouden zij als aankomende krijgslieden moeten dienen in de nieuwe 
standplaats: Medemblik. In dat jaar werd deze Jacob van der Binkhorst 
immers door Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zee
land, aangesteld als baljuw van Medemblik, alsmede dijkgraaf en kastelein 
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hoofdlijn van Nijenrode bastaardtak van Nijenrode 

S •-3 OJ 

£ 
<s« 

1300 

1375 

1480 

1296 vermeld 
1301 schade 
1305 schade 
1311 opdracht 

1315 eerst vermeld 

1340 belening 
1346 belening 
1347 t 1350 Kabeljauw 

1358 belening 

1396 t 

1355 nog in leven 1355 zoenbrief 

1380 Jan V.R. 
en kinderen 

1392 Jan v.R, 
en belening 

1385 Jacob vR. 

1392 Splinter V.R. 

Afb. 1. Tijdbalken van he t optreden van de eerste Van Nijenrodes en de bas taardtak. 
^ • M vermeld; ^ C M I in leven. 

(= slotvoogd) van de grafelijke burcht aldaar. 
Kort daarop, laat in 1350, besloot Gijsbrecht II van Nijenrode zich aan te 

sluiten bij de Kabeljauwse partij, die Margaretha's zoon Willem van Beieren 
op de grafelijke zetel wenste.13 Ik constateerde, dat in het charter waarin 
Gijsbrecht deze politieke stap liet vastleggen, niets werd gezegd over vrien
den, magen en helpers, die hem zouden steunen. Nu was waarschijnlijk 
een flink deel van hen op dat moment niet in die zaak geïnteresseerd, voor
zover dezen in het Utrechtse woonden en/of aanhanger van de bisschop 
waren, maar het geeft te denken dat zich onder de allernaaste magen ook 
Jan en Willem Wiggerszonen bevonden, waarvoor Gijsbrecht, wetend wââr 
ze waren, natuurlijk geen uitspraak kon doen. 

Jacob van der Binkhorst had zeker, gezien zijn opleiding en levenserva
ring, een groot geestelijk overwicht op de jonge mannen die in zijn dienst 
waren. Daar komt bij, dat hij en zijn vrouw Margriete Persijn een ouder 
kinderloos echtpaar waren en als plaatsvervangende ouders fungeerden, 
hoewel er geen bloedverwantschap bestond met de broers Jan en Willem van 
Nijenrode. 

In het najaar van 1350 (nâ 19 november) trad het stadje Medemblik definitief toe tot he t 
Kabeljauws verbond, na zich in de Verbondsbrief van mei daartoe al bereid verklaard te 
hebben. Jacob van der Binkhorst, in september al toegetreden tot he t Hoeks verbond, zal zijn 
s t andpunt inzake he t geschil tussen Margaretha en haa r zoon Willem met verve hebben 
verdedigd, en zijn personeel dat ook hebben ingeprent. Margare tha was en bleef de recht
mat ige landsvrouwe! 

De beschuldiging van Hoekse deelname aan politieke moord zal wel als vijandige pro
p a g a n d a zijn afgedaan. 
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Zolang Gijsbrecht van Nijenrode zich in he t Utrechtse grensgebied ophield, was er op 
hem - partijpolitiek gezien - niets aan te merken. 

Een lotgenoot van J a n en Willem van Nijenrode, ook in de zoenbrief van 1355 genoemd, 
was Gerr i t Phil ipszoon. Hij moet een Hollander zijn geweest. Waarschi jnl i jk s t amde hij 
u i t een famil ie die leengoed bezat in Voorhout, Hillegom,1 4 Mons t e r , Voorschoten en 
Maas land, en ook in Leiden woonachtig was. Vermoedelijk was hij een zoon van Phi l ips 
Machteldenzoon. 1 5Zijn familie blijkt la ter duidelijk Kabeljauws te zijn. 

Opvallend is dat in 1440 de kleinzoon, ook Gerard Philipsz geheten,1 6 in Hil legom een 
hu is met heemwerf en boomgaard verkocht aan Adriaan van Rietvelt , een kleinzoon van 
de J a n van Nijenrode u i t ons verhaal!1 7 Op dit terrein heeft la ter J a n van Rietvelt (uit de 
Hollandse t ak) , de macht igs te Van Rietvelt ooit, zijn kasteel t je "Hof te Hillegom" doen 
bouwen (in de tweede helft van de 15de eeuw). Dat Gerri t Philipszoon bij Jacob van der 
Binkhors t dienst nam was normaal . Het was eervol om de Hollandse noordgrens tegen de 
gehate Friezen te verdedigen. Zij hadden immers in 1345 de graaf gedood! Bovendien had
den de families leengoederen in dezelfde streek (Monster, Maasland) . 

Het uitbreken van de oorlog 

In juli 1350 gaf Willem de Verbeider bij zijn bezoek aan Delft de Kabel
jauwse samenzweerders Gerard van Heemskerk en Klaas van Zwieten vol
macht voor onderhandelingen met de bisschop van Utrecht. Kennelijk was 
rust aan de oostgrens nodig, en heeft de bisschop - wiens halfbroer al spoe
dig in het complot zat - de nodige toezeggingen gedaan. Bekwame krijgs
lieden (waaronder Gijsbrecht van Nijenrode), die nu nog tegenover de 
Utrechtse bisschop dienst deden, zouden daardoor voor een deel beschikbaar 
komen voor binnenlandse functies. 

In oktober 1350 waren Margaretha en haar zoon Willem terug in Hene
gouwen. Margaretha kwam nu in gevaarlijk vaarwater. Zij had - dat werd 
toen wel duidelijk - in de zomer reeds om steun van haar zwager, de Engelse 
koning verzocht. Zij was bereid Holland en Zeeland aan Engelse invloed uit 
te leveren! Dit leidde nu tot complete vervreemding en onbegrip tussen moe
der en zoon. Het raakte bekend onder leiders van de partijen in Holland en 
Zeeland. De Kabeljauwen kregen meer aanhang; de oude Willem van Dui
venvoorde trok zich teleurgesteld terug naar zijn bezittingen in Brabant. 

Gebleken is, dat de overeenkomst met de Engelse koning zelfs in principe 
al vast stond; er was echter één "maar": Margaretha moest voor de over
name van de macht namens haar door de Engelsen flink wat betalen! En 
geld had zij nu juist niet. 

De Kabeljauwen hebben toen de tijd rijp geacht om handelend op te tre
den. Gravin Margaretha én de Engelse koning moesten zo snel mogelijk 
voor het voldongen feit worden gesteld, dat in Holland en Zeeland de Kabel
jauwen aan de macht waren. De toestand was precair. In Zeeland had Mar
garetha meer aanhang dan Willem. De Engelse koning had in deze fase van 
de 100-jarige oorlog met Frankrijk in het noorden van dat land een staand 
leger (Calais was in augustus 1347 veroverd), en een vloot voor de kust. Hij 
had bijzondere belangstelling voor Zeeland, om daarmee zijn bases tegen 
Frankrijk uit te breiden. Terwijl Margaretha zich in Zeeland weer enig 
gezag wist te verschaffen, lichtte een Kabeljauwse commandogroep in de 
nacht van 1 op 2 februari 1351 Willem van Beieren uit de grafelijke burcht te 
Ath in Henegouwen. Deze burcht lag dicht bij de grens van Vlaanderen. De 
leiders van deze raid waren Gerard van Herlaar en Gerard van Merxem, in 
feite twee vreemdelingen, want ze waren afkomstig van buiten het graaf
schap Holland.18 

Her laa r was Brabander , Merxem eveneens. Zodoende waren h u n bewegingen in de 
b u u r l a n d e n van Henegouwen niet verdacht , toen zij de o n d e r n e m i n g voorbere idden . 
Merxem was doodsvijand van Willem van Duivenvoorde, want deze had hem door invloed 
in de Brabantse Hertogelijke Raad weten te beroven van de heerlijkheid Bergen op Zoom. 
De eerste had als moeder Heil wich van Arkel, een nicht van J a n IV van Arkel en de tweede 
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was gehuwd met Goede van Bergen, dochter van Jan Willemszoon van Haarlem, heer van 
Bergen, en Jutte Persijn, dochter van Jan II Persijn.19 Het echtpaar Van Merxem-van 
Bergen was in 1350 al naaste buur van Gijsbrecht van Nijenrode in De Lier.20 

Op 13 februari 1351 was de groep te Delft, waar Willem enthousiast werd 
ontvangen. Van hieruit werd volgens een vast en weloverwogen plan ge
werkt aan het oprollen van de verspreide oppositie der verraste Hoeken. 
Begonnen werd met de inhuldiging in de steden die grotendeels al Kabel-
jauwsgezind waren en zelf intern reeds met hun Hoeksgezinden hadden af
gerekend. Alleen in Dordrecht moest met een coup de macht eerst worden 
overgenomen. 

Op 1 maar t stelde de graaf J a n van Bruelis aan als baljuw van Medem-
blik, maa r de oude baljuw - Jacob van der Binkhorst - wilde de burcht niet 
overgeven, zodat Van Bruelis in het gevolg van Willem bleef. 

De Kabeljauwse taktiek bestond uit het uitoefenen van druk op de Hoekse 
kastelen, om concentratie van Hoeken te voorkomen. Beurtelings werden nu 
de Hoekse kastelen aangevallen. Eerst kwam Rosenburg aan de beurt, dat 
moeilijk te nemen bleek, vervolgens kwam Binkhorst, daarna Polanen. In 
Zuid-Holland werden veel kleinere kastelen echter zonder strijd ontruimd. 

De burcht van Medemblik werd nu door J a n I van Egmond aangevallen. 

Deze burcht had naast de baljuw volgens Brokken een bezetting van veertien gezellen.21 

Brokken heeft zijn bron mijns inziens verkeerd geïnterpreteerd. Het betreft namelijk de 
betaling van bodeloon voor het brengen van een brief aan Jacob van der Binkhorst. Deze 
brief was door 14 "ghesellen" bezegeld. Kennelijk betrof het hun instemming met de capi-
tulatievoorwaarden, voor de nakoming waarvan zij hoofdelijk verantwoordelijk waren. 

' Deze "ghesellen", die elk in het bezit waren van een zegelstempel, waren krijgsmak-
kers en standgelijken van Jacob, dus minstens riddermatig. De burcht heeft natuurlijk, 
behalve dienstpersoneel (koks, paardenjongens, wapensmeden etc), ook krijgslieden van 
lagere rang in garnizoen gehad, waaronder heel wat boogschutters. Dat waren specialis
ten, die in tijden van nood niet even uit het stadje gerecruteerd konden worden. 

In april 1351 ondernam de Hoek Arend van Ar kei een vergeefse poging de 
burcht Medemblik te ontzetten.22 Op 1 juni t rad Jacob in onderhandeling 
over capitulatie, en op 24 juni werd de burcht ontruimd, met vrije aftocht 
voor de bezetting, die wel in ballingschap zal zijn gegaan. Jacob van der 
Binkhorst treffen we op 24 juli 1352 te Utrecht bij het sluiten van een verdrag 
tussen Margaretha en de bisschop, waarbij werd bepaald dat Hoekse banne
lingen zich in het Sticht vrij mochten bewegen. Een jaar eerder, op 15 mei 
1351, had ook Willem echter vrede met de bisschop gesloten, waarbij toen 
was toegezegd, dat de Hoekse bannelingen niet door de bisschop zouden wor
den gesteund. Willem vatte dit op als een miskenning van zijn grafelijke 
gezag, en schoof als repressaille onder andere de teruggave van kas tee l 
Vreeland aan de bisschop, zoals in 1351 was overeengekomen, op de lange 
baan. Het kasteel werd sinds 1327 door de Hollandse graven in pand gehou
den van de Utrechtse bisschoppen. De in 1351 daar zittende kastelein was 
echter Hoeks, en kon pas in juni 1352 tot overgave aan graaf Willem worden 
gedwongen. De kastelein bleek toen in het bezit te zijn van de door bisschop 
J a n van Arkel ten gunste van Margaretha betaalde pandsom, die aanzien
lijk hoger was dan oorspronkelijk met graaf Willem was afgesproken. Dat 
vreemde gedrag van de bisschop zinde Willem helemaal niet. Een en ander 
werd het begin van een reeks incidenten in de grensstreek, die in 1355 cul
mineerde in oorlog. 

Zoals bekend, heeft Gijsbrecht II van Nijenrode in de eerste maanden van 
1351 de oostgrens nabij Naarden bewaakt. Vanaf 1 juni 1351 (dus na de vrede 
met de bisschop) belegerde hij de burcht Brederode. Dat duurde tot 23 okto
ber, toen Dirk III van Brederode er capituleerde en gevangene werd. Zo mis
ten Van Brederode en Gijsbrecht van Nijenrode de beslissende scheepsstrijd 
bij Zwartewaal, op de Maas bij Den Briel, waarin Margaretha's leger op een 
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Engelse hulpvloot verslagen werd door Willems troepen (5, 6 en 7 juli 1351). 
De gebroeders J an en Willem van Nijenrode zullen Jacob van der Bink

horst gevolgd zijn naar het Utrechtse. Maar gingen ze ook n a a r Breukelen 
als zij kasteel Nijenrode meden? Strikt genomen bleven ze daarmee buiten 
Hollands gebied. 

Verantwoording van het verhaalde door een blik vooruit 

Er zijn in het verhaalde over Wigger van Nijenrode en zijn zonen J a n en 
Willem herhaaldel i jk termen gebruikt als: ongetwijfeld, he t l igt voor de 
hand , waarschijnlijk, vermoedelijk. Dat alles om te benadrukken da t he t 
verhaal een mijns inziens verantwoorde interpretatie is van de - j a m m e r ge
noeg - enige bronvermelding waarover wij beschikken: de zoenbrief van 
1355. 

We moeten daarbij bedenken, dat heel wat "vaststaande" geschiedschrij
ving in wezen niet meer is dan een interpretatie van onvolledige bronnen, 
waarover door historici lang is gediscussieerd alvorens men he t eens werd. 

Indachtig de dichtregels van Willem Bilderdijk uit 1806: "Wat verschijne / 
Wat verdwijne / 't Hangt niet aan een los geval / In 't verleden / Ligt he t 
heden / In he t nu wat worden zal."23 heb ik er in het artikel over Wigger van 
Nijenrode8 reeds op gewezen: er zijn in de nog komende beschrijving van de 
Hollandse Rietvelts eigenaardigheden die in het hiervóór ve rhaa lde h u n 
voorbeeld, aanleiding of oorzaak lijken te hebben. Kort samengevat (ik kom 
er later uitgebreid op terug) zijn dat: 

• De voornamen J a n en Willem. 
• De eenmalig opduikende voornaam Jacob, nota bene de enige Van Riet-

velt die in de 14de eeuw in een getuigenrij de rang van knaap had. 
• He t bij één Van Rietvelt voorkomende kerkelijk ambt van Proost van 

Westfriesland, voortkomend uit dat van Kanunnik ten Dom te Utrecht. 
• Het opvallende feit dat een Van Rietvelt met kennelijke militaire en be

s tuurskwal i te i ten bij bijzondere opdrachten op mili tair gebied uitslui
tend het kasteleinschap van de burcht te Medemblik kreeg toegewezen. 
Andere zijn niet van hem bekend! 

• De opvallende afstandelijkheid tussen de families Van Nijenrode en Van 
Rietvelt, onder andere gekenmerkt door zeer weinig leengoed van Nijen
rode bij de Van Rietvelts. 

De conclusie kan niet anders zijn: de verbannen broers J a n en Willem 
Wiggersz van Nijenrode moeten Van Rietvelts zijn, die deze laats tgenoemde 
naam gingen voeren zodra zij weer thuis waren. De hofstede waar Wigger 
woonde, kan de naam Rietvelt al gedragen hebben, m a a r ne t zo goed die 
naam pas gekregen hebben toen J a n en Willem zich enigszins tegen de Van 
Nijenrodes gingen afzetten. 

W a n n e e r dat gebeurde kan bij benader ing bepaald worden door h e t 
naamgebruik na te gaan. Een vroege vermelding is die van Jacob van Riet
velt, knape, in 1385.24 Over hem is verder niets bekend. 

Manten 2 5 bracht een J an van Rietvelt aan het licht, die hij in circa 1370 
si tueerde. Gezien de andere personen die samen met J a n genoemd werden 
(Van Alendorp en Van den Spiegel) kan het jaar 1380 ook. Er is bovendien 
voor de datering van het in gebruik komen van de familienaam Van Rietvelt 
nog een andere aanwijzing. Er kan namelijk door wat "combineren en de
duceren" een dochter van Jan van Rietvelt in het juiste familieverband ge
plaats t worden. 

De eerste jonkvrouw in het verhaal: een pseudo-Van Nijenrode 

Het is voor de onderzoeker opvallend, dat er in de loop der eeuwen toch al 
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wel schrijvers geweest blijken te zijn die belangstelling voor Van Rietvelts 
hadden. Het bleef echter altijd bij het vermelden van één of twee personen, 
die in het bestuur van het graafschap Holland een rol hadden gespeeld. 

Simon van Leeuwen (1626 - 1682) heeft in zijn bekende werk Batavia Illustrata, dat na 
zijn dood werd uitgegeven, ook een losse opmerking verwerkt waar wij iets aan hebben.2 6 

Hij vermeldde een huwelijk in 1368 tussen Bruyning Spruyt en Elisabeth van Assendelft, 
waarbij als getuigen Johan en Gijsbert van Rietvelt optraden. Deze Bruyning Spruyt kwam 
uit onze streken. Hij werd door Booth27 vermeld als leenman voor 8 morgen land te Ab
coude na de dood van zijn vader Gijsbert in 1427. Hij was baljuw en kastelein van het slot te 
Abcoude in 1424. In 1419 werd hij door hertog Jan van Beieren tot schepen van Amsterdam 
benoemd, bij het verwijderen van de aanhangers van Jacoba van Beieren aldaar . 

Van Attevelt2 8 vermeldde da t in 1398 Bruninck Spruyt met Lysbeth van Assendelft 
Huychdochter trouwde of getrouwd was. 

De historicus Van Kan heeft, als bijprodukt van zijn studie over he t s tadsbestuur van 
Leiden, tevens geschreven over he t geslacht Van Boschuysen.29 Hij vermeldde, dat Heer 
Floris van Boschuysen, r idder , d ienaar en kamerl ing van her tog J a n van Beieren, la ter 
schepen van Leiden, baljuw van Rijnland, burgemeester van Leiden, lid van de grafelijke 
raad, vóór 12 december 1431 trouwde met Hillegond Spruyt. Zij overleed op 1 april 1463 en 
was dochter van Brunink Spruyt van Abcoude en Lysbeth Hugendr van Assendelft. Voor 
h a a r was dit het tweede huwelijk. 

Hieru i t mogen we concluderen, dat het door Van Leeuwen genoemde huwelijksjaartal 
1368 foutief is, en 1398 moet zijn, of iets eerder. 

Interessant is nu dat de 17de-eeuwse genealoog Van Gouthoeven (1577 - 1628) in het ma
nuscript ,3 0 da t de voorbereiding vormde voor zijn grote werk "D'Oude Cronijcke en Histo
r iën van Holland me t West-Vriesland, van Zeeland ende van Utrecht (etc.)" (1620) ver
meldde, wat hij gezien had in he t glas van een raam in een hu is aan he t Rapenburg te 
Leiden. Het was een zogenaamd wapenglas: in het centrum het wapen Spruyt, daarnaas t 
l inks de twee wapens van de grootouders van vaderskant , onder elkaar: Spruyt (zilveren 
lelie op een rood veld) en een wapen, dat Van Gouthoeven interpreteerde als "Van Nijen-
rode" (rode dwarsbalk op een gouden veld). Aan de andere zijde de wapens van de groot
ouders van moederskant : Van Assendelft en Van Ruyven. Over dit l aa t s te echtpaar is in de 
genealogische l i t e ra tuur veel te vinden.3 1 Het zijn Hughe van Assendelft Willemszoon en 
Hillegont van Ruyven, dochter van de Hoek Claes van Ruyven (die als eerste een zoenbrief 
kreeg in 1355) en Lijsbeth van Zaenden. Deze laats ten huwden in 1356 en hun dochter 
Hillegont van Ruyven huwde in 1382. Hieruit blijkt al dat het j aar ta l 1368 bij Van Leeuwen 
onmogelijk juis t kan zijn. Het jaar ta l 1398 klopt veel beter, want toen was Elisabeth van 
Assendelft 16 jaar oud; in die tijd was dat de gangbare huwbare leeftijd voor een meisje ui t 
deze kr ingen . Van Kan beeldde in zijn artikel een tekening van Van Buchel af, gemaakt 
in 1620, van de sterk afgesleten grafzerk van het echtpaar Van Boschhuysen - Spruyt in de 
P ie te rskerk te Leiden. De echtelieden zijn op de zerk als ongeklede lijken afgebeeld, om
ringd door hun kwart ierwapens. Rechts naast Hillegond Spruyt, op heuphoogte, het wapen 
met de dwarsbalk (toegeschreven aan Van Nijenrode). Zoals eerder gezegd, gaf Booth als 
vader van Bruninc Spruyt op: Gijsbert Spruyt, vermeld in 1427. Deze verkreeg in 1408 
8 morgen land, in een complex van 15 morgen, te Abcoude in leen. 

Van Attevelt (maar deze is minder betrouwbaar) meldde in zijn al aangehaalde hand
schrift: "Gijsbert Spruyt hadde te wijve N. van Nieroede" (N = voornaam onbekend). 

In de 20ste eeuw tenslot te vermeldde Wittert van Hoogland in zijn geschiedenis van 
Ni jenrode 3 2 onder de k inderen van Gijsbrecht van Nijenrode en Margr ie t van Rijn, als 
tweede en laa t s te , de dochter Foeyse van Nijenrode, gehuwd met Gijsbert Spruyt van 
Kriekenbeek. Een en ander , zoals bij hem gebruikelijk, zonder bronvermelding. 

De voornaam Foeyse kwam in de 14de eeuw in het Utrechtse voor. We moeten wel aan
nemen dat he t een koosvorm van Sofye (Sofie) is.33 

Ergens heeft Van Hoogland een manuscript gezien met deze opstelling. Maar in de ge
nealogische l i t e ra tuur is zij verder als kind van de Van Nijenrodes onbekend. De Geer 
vermeldde als bas taarddochter van Gijsbrecht van Nijenrode een Sophia van Nijenrode, 
maar deze was met Beer Mombaar getrouwd.34 

Rest ons de vermelding door Van Leeuwen als enig betrouwbaar gegeven, mits we he t 
j aa r t a l corrigeren. Hij kon he t weten, want hij had toegang tot belangrijke archieven.35 

Ik vat de hiervoor opgesomde details samen: Bruning Spruyt, die de zoon 
was van Gijsbert Spruyt en een moeder die het Nijenrode-wapen voerde, had 
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bij zijn huwelijk in 1398 J an en Gijsbert van Rietvelt als getuigen. Andere 
getuigen zijn ons niet bekend. 

De conclusie hierui t moet wel zijn: de moeder van Bruning Spruyt was 
een meisje Van Rietvelt, dat waarschijnlijk naar de n a a m Foyse luis terde, 
een dochter was van J a n van Rietvelt, en een broer Gijsbrecht had. Zij zelf 
was als vrouw juridisch onbekwaam om als getuige he t huwelijkscontract 
te zegelen, waardoor haar vader en broer (respectievelijk grootvader en oom 
van Bruning) als zegelaars optraden. Waarschijnlijk heeft ze zelf de n a a m 
Van Rietvelt nooit gebruikt, omdat die bij haar huwelijk nog niet in zwang 
was. We kunnen haa r geboorte rond 1360 stellen, en haa r huwelijk 17 j a a r 
later in 1377. Bruning was dan bij zijn huwelijk 21 jaar , en 42 j a a r oud toen 
hij in 1419 schepen in Amsterdam werd. 

Dat betekent, dat de familienaam Van Rietvelt rond 1375 nog niet alge
meen in gebruik was. 

Waarschijnlijk is pas rond 1375 de Breukelse hofstede van deze familie zo
danig uitgebouwd, dat hij enige allure had. Een militair verdedigbaar hu is 
was het zeker niet, want bisschop J an van Arkel had in 1352, samen met de 
stad Utrecht, het t immeren van sterkten en vestingen aan deze zijde van de 
IJssel (dat is in het Nedersticht) verboden,36 onder de bedreiging " . . . dat wi 
dat eendrachtelyc verbieden, keren ende weders taen zullen elc na zynre 
bester machte". 

We kunnen ons nu afvragen of de vermelding bij Manten 3 7 van de land-
percelen "Spl in ter van Rietvelt X mergen min X hont", "Ghysber t v a n 
Rietvelt X mergen min X hont" en "Die joncfrou van Ryetvelt III mergen" in 
het kohier van het morgengeld uit 1459, niet omschrijvingen betreft die op 
een veel vroegere eigendomssituatie teruggrepen. Zoiets kwam wel vaker 
voor; zie bijvoorbeeld blz. 13, midden, van zijn artikel. Het is moeilijk daar in 
zekerheid te verkrijgen. 

Nogmaals J a n e n Willem van Njjenrode: hun kinderen 

De broers J a n en Willem Wiggersz van Nijenrode zullen beiden tussen 
1355 en 1360 getrouwd zijn. Uit het huwelijk van Jan werden zeker drie kin
deren geboren: Splinter Janszoon, optredend in 1392, verder Gijsbrecht die 
rond die tijd al aan een carrière in het graafschap Holland bouwde en Sofie 
(Foise), die we eerder in dit artikel op het spoor kwamen. 

Willem Janszoen van Ryetvelt was geen zoon van bovengenoemde J a n (de 
oude). Hij kan zeker wel een kleinzoon van Willem Wiggerszoon zijn ge
weest. Deze moet dan een zoon J an hebben gehad, geboren rond 1360, ge
huwd rond 1385. De hieruit geboren zoon Willem Janszoon (gehuwd rond 
1410 en in het Leenhof van Nijenrode optredend onder Otto van Nijenrode, 
1396 - 1412 / 1422 voor respectievelijk Otterspoorbroek en Nijenrode38) zal zijn 
patroniem gevoerd hebben ter onderscheiding van zijn grootvader, die rond 
1405 nog in leven geweest kan zijn. Zolang neef en oom, beiden J a n geheten, 
samen in leven waren , werd J a n Wiggerszoon "oude J a n " genoemd. In 
deze constructie s taan Joost van Rietvelt en die andere Jan , beiden "neven" 
van J a n I van Nijenrode, in dezelfde generatie als Willem Janszoon. Moge
lijk waren zij broers , en kinderen uit een huwelijk Van Rietvelt x U t e n 
H a m m e . 3 9 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Willem Wiggerszoon óók een zoon Spl in ter 
Willemszoon gehad, vóór 1422 overleden. Daardoor kon Splinter Janszoon 
zijn patroniem voortaan weglaten. J a n en/of Willem hebben ook een zoon 
Jacob gehad, die vernoemd was naar Jacob van der Binkhorst en vermoede
lijk diens petekind was. De oude ridder overleed in 1358/1359, zijn vrouw 
Margriet Persijn omstreeks 1363. Beiden werden in de abdij van Rijnsburg 
begraven. 
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Afb. 2. Genealogisch overzicht der Van Rietveits, voor zover in dit artikel genoemd. 
— — — zekere verwantschap; — — — — beredeneerde verwantschap; f 1 verondersteld. 

Epfloog 

In Afbeelding 2 is een overzicht gegeven van de tot dusverre genoemde 
personen die tot het geslacht Van Rietvelt gerekend kunnen worden. 

Over hun sociale s tatus is nu meer duidelijk. Vanaf 1355 ontstonden in 
Holland en de grensstreek met Utrecht andere politieke verhoudingen. Na 
verzoening met de Hoeken volgde vrede met Margaretha en Willems huwe
lijk met een Engelse koningsdochter. De Utrechtse bisschop dwong zijn 
grensadel meer en meer in het gareel. Gijsbrecht van Nijenrode, nu in 
Holland een belangrijk heer, zocht ook toenadering tot de bisschop. 

In dit spanningsveld begon het geslacht Van Rietvelt zijn opgang, waar
aan zeker rond 1500 een einde kwam. 

Noten 

1 B.F. van Wallene, 1995. Een andere kijk op het geslacht Van Rietvelt. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 3, blz. 129 - 135. 

2 A.A. Manten , 1994. Huis en Heren Van Rietvelt te Breukelen. Mededelingen Stichting 
Utrechtse Kastelen, jaargang 1994, nr. 3, blz. 2 - 9 en nr. 4, blz. 2 - 9. A.A. Manten, 1995a. 
He t hu is Rietveld aan Vecht en Vaar t te Breukelen en zijn bewoners. Tijdschrift Histo-
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rische Kring Breukelen, jaargang 10, nr . 1, blz. 4 - 19. Ook: Van Wall ene, 1995, blz. 132 -
134. 

3 Van Wallene, 1995, blz. 133. 
4 Manten, 1995a, blz. 11, waar deze lenen genoemd worden. 
5 A.A. Manten, 1995b. Joost van Rietveld als getuige ten behoeve van h e t Leenhof van 

Nijenrode. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr . 4, blz. 197 - 204. 
6 Manten, 1995a, de noten 17 en 19. 
7 J . J . de Geer, 1853. Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van h e t geslacht Van 

Nijenrode. Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vijfde deel, eers te s tuk, 
blz. 138 - 226, in het bijzonder blz. 145 - 148 en de uitslaande stamboom achter het artikel. 

8 B.F. van Wallene, 1996a. De Hoeksgezinde zonen van Wigger van Ni jenrode . Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 3, blz. 124 - 130. 

9 J . J . de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode ui t de oor
spronkeli jke s tukken bewerkt . Berigten van he t Historisch Genootschap te Ut recht , 
vierde deel, eerste stuk, blz.3 - 123 met uitslaande stamboom. Voor de gebruikte jaar ta l 
len vooral blz. 5 - 25 en 81 - 89. Ook: De Geer, 1853, vooral blz. 145 -169 . 

10 Manten, 1995a, blz. 7 en 8. Zie tevens: A.J. Maris, 1956. Repertorium op de Stichtse Leen-
protocollen uit het Landsheerlijk Tijdvak. I: De Nederstichtse Leenacten (1394 - 1581). 
Ui tgave Minis ter ie van Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen, ' s -Gravenhage , 606 
blz., in he t bijzonder blz. 50 (nr. 55), waarin land van J a n van Rietvelt wordt genoemd 
als belendend aan een bezit van 26 morgen van het huis Oudaen (1394). 

11 Manten, 1995a, blz. 9. Laatste vermelding van Splinter op 25.1.1430. 
12 Volgens kerkelijk recht was een huwelijk tussen man en vrouw die een betovergrootou-

de rpaa r gemeenschappelijk hadden, verboden (incest!). Indien toch gesloten, kon h e t 
direct, als niet bes taand, verbroken worden. Door de paus verleende dispensat ie kon 
verkregen worden bij vorstenhuwelijken, en bij lagere adel ook indien er k inde ren u i t 
de incestueuze verbintenis waren, en er kans bestond op het on ts taan van bloedige twis
ten tussen de bloedverwanten van de echtelieden. Bestaande twisten werden soms juis t 
door een dispensatiehuwelijk beëindigd! 
De door Manten, 1995a, blz. 6 (waarin Afb. 2) en blz. 10 veronderstelde verbintenis t u s 
sen Splinter van Rietveld en een zuster van J a n I van Nijenrode is dan ook zeer on
waarschijnlijk: bij Manten 3de / 3de graad verwantschap en eveneens in de nu gepo
neerde verwantschap. 
Een huweli jk van de vader van Joost van Rietvelt met een zusje van Reinier U t e n 
Hamme was daarentegen wel mogelijk. Het voorouderpaar da t de neef-relatie t u s s e n 
Reinier en J a n van Nijenrode veroorzaakte, behoorde niet tot de voorouders van Joost 
van Rietvelts vader, m a a r veroorzaakte natuurl i jk wél een ext ra famil ierelat ie t u s sen 
Joost en J a n van Nijenrode. Via de gemeenschappelijke voorvader U ten H a m m e was 
Joost dus nogmaals neef van Jan (en omgekeerd was J a n Joosts oom). Zie Van Wallene, 
1995, blz. 134. 
Of Splinter van Rietvelt de vader van Joost was, s taat nog te bezien. Eerder komt ene J a n 
Willemszoon van Rietvelt daarvoor in aanmerk ing . 

13 B.F. van Wallene, 1996b. Gijsbrecht II van Nijenrode in 1350 bet rokken in de Kabel
jauwse politiek. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 11, nr . 3, blz. 112 -
123. 

14 C. Hoek, 1978. De leenkamers van de Heren van Wassenaar . Ons Voorgeslacht, jaar
gang 33, blz. 53 -144. 

15 J .C. Kort, 1985. Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen, 1258 - 1650. Ons 
Voorgeslacht, jaargang 40, blz. 651 - 659 en 685 - 725, in het bijzonder blz. 720 en 721. Zie 
ook: C. Hoek, 1978, blz. 102. 

16 De overige vermeldingen vindt men in Ons Voorgeslacht, j a a rgang 35 (1980) blz. 689, 
jaargang 44 (1989) blz. 531 en jaargang 46 (1991) blz. 214. 

17 J .C . Kort , 1987. Reper tor ium op de grafelijke lenen in Ri jnland, 1222 - 1650. Ons 
Voorgeslacht, jaargang 42, blz. 390 - 410, 546 - 560 en 690 - 721, in he t bijzonder blz. 555. 

18 H.M. Brokken, 1982. Het Onts taan van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. De Wal
burg Pers, Zutphen, 676 blz., in het bijzonder blz. 79 en 80. 

19 Brokken, 1982, blz. 552 en 560. 
20 C. Hoek, 1992. Het bezit in Delfland van de Duitse Orde. Ons Voorgeslacht, j a a rgang 47, 

blz. 92 - 138, in het bijzonder blz. 130 - 1 3 1 . Van 1380 tot 1385 hebben Gijsbrecht van Nijen
rode en de vrouwe van Merxem getracht he t collatierecht van de parochiekerk van De 
Lier van de Duitse Orde over te nemen, in 1380 zelfs met geweld. 

21 Algemeen Rijksarchief te ' s-Gravenhage, Archief van de Graven van Hol land , Grafe-
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l i jkheidsrekenkamer inv. nr . 1935, fol. 16 recto. 
22 Arend van Arkel is dezelfde als Arnoud II van Arkel, heer van Noordeloos. Hij was 

Hoeksgezind door zijn vrouw Heilwich van Polanen, dochter van J a n I van Polanen en 
Ka te r ina van Brederode (zie Van Wallene, 1996b, blz. 119). De Van Arkels waren in het 
algemeen Kabeljauws, nota bene ook Arnouds broer, J a n van der Noordeloos. Deze zorg
de er door de coup in Dordrecht (1351) voor, dat deze machtige stad de graaf ging steunen. 
Brokken geeft een verkeerde identificatie van beiden. Correct is: H.J. Waale, 1990. De 
Arkelse Oorlog. Uitgeverij Verloren, Hilversum, blz. 38. 

23 J . Romein en A. Romein, 1976. Erflaters van onze Beschaving. Neder landse gestal ten 
ui t zes eeuwen (11de druk). E.M. Querido, Amsterdam, 895 blz. Over Willem Bilder-
dijk: blz. 567 - 592, in het bijzonder blz. 585 (strofe uit het gedicht Afscheid). 

24 De Geer, 1851, blz. 15. 
25 Manten , 1994, blz. 7. De juis te bronverwijzing is: Archief Kapittel St. Marie, inv. nr. 

360 -1 , M a n u a a l van de M e n s u r a a l k a m e r 14e eeuw, fol. XXXVII. In inv . n r . 360-2, 
M a n u a a l van de Mensuraa l -Kamer , j aa r 1487, wordt op fol. XLIX nog steeds de om
schrijving gebruikt: J a n van Rietvelt met zijn kinderen, m a a r nu onder de jurisdict ie 
van J a n , heer van Nijenrode. 

26 S. van Leeuwen, 1685. Batavia i l lus t ra ta ofte verhandelinge van den oorspronk, voort-
gank, zeden, eere, s taet en godsdienst van oud Batavien mitsgaders van den adel en re-
geringe van Hollandt ten deele uyt W. van Gouthoven en andere schrijvers . . . (etc.) te 
samen gesteldt. 's-Gravenhage, 1520 blz., in het bijzonder blz. 1205, 1248, 1503. 

27 Collectie Van Buchel-Booth (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 171, blz. 627. Booth leefde 
van 1605 tot 1678. 

28 Collectie Van Attevelt (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 189, pars Spruyt van Crieken-
beek. Van Attevelt leefde van 1621 tot 1692. 

29 F.J .W. van Kan, 1993. Het nageslacht van Willem Luutgardenz. , schepen van Leiden. 
V. De takken van Willem Cuser en Floris van Boschuysen. De Neder landse Leeuw, 
j aa rgang CX, kolommen 109 - 148. Hierin kolommen 126 - 128. 

30 W. van Gouthoeven (vóór 1620). Manuscript "Cronyke", fol. LXXV (Gemeente Archief 
Dordrecht) . Het is slechts als losbladige fotokopie te raadplegen. Het origineel: Hand
schriften verzameling, inv. nr . 2407. 

31 M. Thierry de Bye Dolleman, 1966. Genealogie van Ruyven. Jaarboek van he t Centraal 
Bureau voor Genealogie, deel XX, blz. 149 - 173, in het bijzonder blz. 153 en 155. 

32 E .B .F .F . Wi t te r t van Hoogland, 1912. Bijdragen tot de Geschiedenis der Ut rech tse 
Ridderhofsteden en Heerl i jkheden. Ie deel, 2e stuk. Eigen ui tgave, ' s-Gravenhage, blz. 
646. Het werk bes taa t uit overdrukken uit het tijdschrift Genealogische en Heraldische 
Bladen, waarvan Wit te r t van Hoogland eigenaar en enige redacteur was. Het h ier aan
gehaa lde hoofdstuk over Nijenrode: Genealogische en Hera ld ische Bladen, 4e j a a r 
gang, 1909, blz. 307 - 328, in het bijzonder blz. 311. 

33 Zie bijvoorbeeld Collectie Van Buchel-Booth, inv. nr. 6, Kalendarium van de Sint Ser-
vaasabdij te Utrecht, 1235 - 1477, fol. 116, Foysa de Killestein, ob. 1457; fol. 119, dom.la 

Foyse de Zulen ux: Walteri de Culenberch ob. 1467. In: J. van der Schaar, 1964 en 1981. 
Woordenboek van Voornamen. Uitg. Spectrum, Utrecht (Aulaboek nr. 176), blz. 329 - 330, 
komt deze vorm niet voor. 

34 De Geer, 1853, blz. 169. 
35 Hij was advocaat bij de Hoge Raad te 's-Gravenhage vanaf 1649. Zijn vader was notar is 

en procureur te Leiden, later lid van de vroedschap aldaar. Hijzelf werd in 1670 veer-
t igraad en lid van de vroedschap te Leiden. In 1681 werd hij substituut-griffier bij de 
Hoge Raad. Het huwelijk Van Broeckhuysen - Spruyt werd te Leiden gesloten. 

36 F . van Mieris, 1753 - 1756. Groot Charterboek der Graven van Holland, Zeeland en 
Vriesland. 4 delen. Hiervan deel II, blz. 813: tekst van he t charter van 10 september 
1352. Een dergelijk verbod vaa rd igde ook Her tog Willem van Beieren , g raaf van 
Holland etc. op 15 mei 1355 uit (aangehaald werk, blz. 847) voor huizen in het binnen
land. Er staat: "(niemand). . . . vesten ofte horchten maecken en mach noch doen maec-
ken voorder dan twee roeden voeten dicke, ten ware op die palen oft op die cant van onse 
lande." Kennelijk hadden de heren geleerd van het opruimen van de b innenlandse op
positie in Holland in 1351. 

37 Manten, 1995a, blz. 12 - 13. 
38 Nada t in 1412 Otto van Nijenrode het gerecht, de tijns en de tienden van Otterspoorbroek 

aan zijn zoon J a n had overgedragen als leen van de heer van Vianen, volgde in 1422 het 
hu is Nijenrode als leen van Holland. Dit heeft dus consequenties voor de dater ing van 
beleningen door J a n van Nijenrode uit deze goederencomplexen. 
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Zie: J .C. Kort, 1986. De leenhoven van de heren van Vianen. IV. De lenen van Dolre. 
Ons Voorgeslacht, jaargang 41, blz. 224 - 241, in het bijzonder blz. 227 (betreft Otterspoor-
broek). J.C. Kort, 1996. Repertorium op de grafelijke lenen in het Sticht Utrecht 1204 -
1649. Ons Voorgeslacht, jaargang 51, blz. 66 - 93, in het bijzonder blz. 69 (betreft huis 
Ni jenrode) . 
Hoewel s t r ik t genomen het huis Nijenrode zelf m a a r op een viertel (ca. 4 morgen) a a n 
Holland leenroerige grond stond, mogen we - gezien de gevorderde leeftijd van Otto van 
Nijenrode - aannemen , dat in 1422 ook de Leenkamer van Nijenrode aan J a n is overge
dragen. Dat s temt dan overeen met De Geer, 1853, blz. 38, waar in 1427 al sprake is van 
"Jans geregt van Nijenrode" en blz. 39, waar in 1430 de door J a n aan zijn vader ver
leende lijftocht door Jacoba van Beieren werd bekracht igd, d.w.z. zij n a m dienaan
gaande alle verplichtingen van haar oom en opponent J a n van Beieren (vorig leenheer) 
over. Deze overleed in 1425. Ook J ans belening met Nijenrode in 1430 door Jacoba komt 
voort uit h a a r verdrag met Philips van Bourgondië in 1428. Het was een herbelening. 

39 Van Wallene, 1995, blz. 134. Daar werd opzettelijk in het midden gela ten welke Van 
Rietvelt de vader van de "neven" Joost en J a n was. 

Uit oude raadsnotulen 

12. Maximum snelheid in 1920 in Breukeleveen: 18 km per uur 

Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters op 8 Juli 1920: 
Verordening snelheidsbepaling rijden met automobielen, motorrijtuigen en rij
wielen. 

"In behandeling komt het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststel
ling eener verordening in zake het bepalen van een maximum-snelheid voor h e t 
rijden met automobielen en motorrijtuigen en rijwielen in de gemeente. He t ont-
werp-verordening wordt voorgelezen en artikelsgewijze behandeld. 

De heer Baster t merkt op dat z.i. ook dient te worden opgenomen het gedeelte 
Rijksstraatweg van af de "Oliphant" tot aan de brug bij den heer Balk en voorts h e t 
geheele Zandpad tot aan "de Vliegende Kraaij". 

Verschillende besprekingen worden hierover gehouden en me t algemeene stem
men besloten deze gedeelten in de Verordening optenemen. 

De Verordening wordt hierna in haa r geheel in omvraag gebracht en m e t alge
meene s temmen vastgesteld." 

Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters op 18 October 1920: 
Opmerkingen Ged. Staten over snelheidsbep. rijden met automobielen enz. 

"Gedeputeerde Staten deelen mede dat zij he t Zandpad, zoomede he t opgenomen 
gedeelte Rijksstraatweg van af de Oliphant tot aan de brug over de Haarri jn n ie t 
aanmerken als bebouwde kom en op grond daarvan wijziging der Verordening ge-
wenscht vinden. 

De Voorzitter deze aangelegenheid toelichtende zegt dat alleen "Breukeleveen" 
dan nog geldig zal zijn. 

De heer Blankenheym geeft in overweging de geheele verordening dan m a a r in-
tetrekken, waarop de Voorzitter er op wijst dat in Tienhoven ook eene Verordening 
b e s t a a t , 't K o m t hem daarom gewensch t voor de s n e l h e i d s b e p a l i n g e n voor 
Breukeleveen te laten bestaan; doch de snelheid dan op 18 KM per uur te bepalen. 

Nada t de heeren Baster t , Barreveld, Blankenheym en de Voorzit ter nog h e t 
woord hebben gevoerd wordt met algemeene stemmen besloten de Verordening op
nieuw vas t tes te l len alleen voor Breukeleveen, en eene snelheidsbepal ing op te 
nemen van 18 KM per uur." 

Bron: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te Breukelen), inv. 
nr 8. Notulenboek Raadsvergaderingen Breukelen-St. Pieters, aanv. 22 December 1915; 
eindigende 14 Februari 1921. 

A . A . M . 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

9. Het huis Vecht en Dam tot 1805 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Het huis Vecht en Dam, Dannegracht 16 (Afbeelding 1), heb ik in mijn ar
tikel over brouwerij "De Vijfhoek"1 al terloops genoemd. Op de geschiedenis 
van dit buitenplaatsje op de hoek van de Vecht en de Danne wil ik nu wat 
dieper ingaan. 

Situatie als gevolg van een testament uit 1556 

In 1556 behoorde een groot deel van het terrein tussen Boom en Bosch en 
de Dannegracht tot de nalatenschap van de Breukelse meester-timmerman 
Jan Gerrits.2 Volgens het leenregister van Nijenrode was hij door vererving 
eigenaar geworden van "een hoffstede binnen Breuckelen bij de Dan strec
kende uyt de Vecht westwaerts op aen den Dandijck toe, daer aen 't suydeyn-
de Arien Janss Brouwer ende aen de westeynde Wouter Gerretss Spijcker 
met landen die men van mijn te leen hout, ende beneden aan de noortsijde 
een waterganck genaemt de Dan".3 Jan Gerrits splitste dit bezit in zijn tes
tament in vier delen, die hij alle aan zijn kinderen vermaakte.4 De onderlin
ge grenzen van deze vier stukken grond werden niet aangegeven, maar het 
is niet onwaarschijnlijk dat de belangrijkste perceelgrenzen, als bij zoveel 
andere percelen, vanuit de Vecht evenwijdig aan de Dannegracht hebben ge
lopen tot aan de Dannestraat. Omdat het land langs de Danne echter het 
gunstigst gelegen was, werd die strook in een oostelijk en een westelijk 
stuk onderverdeeld, beide "gelegen naest der Dan".3 Inzake deze twee per
celen werd in 1556 bepaald dat de bezitters ze voortaan "in eygen goet sullen 
hebben", terwijl de beide andere leengoed bleven. De twee hofsteden aan de 
Danne werden door Jan Gerrits toebedeeld aan respectievelijk zijn zoon Dirk 
en zijn dochter Hadewich, welke laatste getrouwd was met Jan Reyerss.3 

Voor de veronderstelling dat de belangrijkste verkaveling die in de oost
west richting was, pleit dat de hele strook grond langs de Dannegracht 
voortaan niet meer leenroerig was aan het Huis Nijenrode. Ook de hele oost
west lopende strook van brouwer Arien Janss, die aan het terrein van Boom 
en Bosch grensde, was allodiaal, dus vrij eigendom. Het tussenliggende ter
rein tussen Vecht en Dannestraat, dat door een sloot5 evenwijdig aan de 
Danne in twee stukken uiteenviel, was wel leengoed van Nijenrode. 

Als daar een stuk van verkocht werd, moest dit behalve bij schout en schepenen te Breu
kelen ook geregistreerd worden in de leenregisters op Nijenrode. De koper werd daar , n a 
zijn huldebetoon en betal ing in geld of na tu ra aan de leenheer, ingeschreven als l eenman 
en ontving daarvan een gezegelde akte. 

Als we deze stroken grond van noord naar zuid met de nummers 1/2, 3 en 
4 aanduiden (Afbeelding 2), vallen de straat en de huizen van de Danne
gracht in strook 1/2 en de erbij behorende tuinen in strook 3. Tot 1795, toen 
het leenstelsel afgeschaft werd, kregen de kopers van een huis aan de Dan
negracht slechts een leenakte voor de achter hun huizen gelegen tuinen. Op 
deze strook 3 ligt ook het grootste deel van het huidige huis Vecht en Dam. 
Tot de demping in 1884 scheidde een sloot deze strook van strook 4, die ten 
noorden van het pad naar de brouwerij lag. 
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Dit vierde stuk bestond in 1645 uit "een boomgaerd daer een huys op staende", waarmee 
Jacob Jansz Spies op 30 oktober van dat j aar werd beleend. Dat huis en de boomgaard zullen 
gelegen hebben waar nu de huizen aan de Brouwerij 4, 6 en 8 s taan. De plaatsaanduiding in 
de akte luidt: "tot Breuckelen in onsen Gerechte bij de Dandijk daer Oostwaarts en Suyt-
waer t s Jacob Jansz Brouwer, Westwaar ts den Dandijk ende Noordwaarts Abraham Tonisz 
van Osch mit een huys en erve, . . . en voorts Jan Cornelissen huys naes t gelegen sijn". 
Waarschijnlijk behoorde een groot deel van strook 3 ook tot deze boomgaard en zullen de 
woningen van Van Osch en Cornelissen op strook 1 hebben gestaan. 

Het in 1556 in het zuiden aangrenzende land van Arien Janss Brouwer 
zal het allodiale terrein zijn geweest, waar nu de s t raa t met de naam Brou
werij ligt en de gebouwen aan de zuidkant ervan. In 1596 was deze strook 
het eigendom van brouwer Adriaan Cornelisz, in 1645 van brouwer Jacob 
Jansz van der Horst.6 

De bebouwing 

In 1624 was er al enige bebouwing op bovengenoemde percelen, want een 
deel behoorde toen met "huys, waterganck ende sloop" (= helling?) aan de 
broers Tonus en Willem Cornelissen.4 Wellicht waren zij broers van de zo
ju is t genoemde bierbrouwer Adriaan Cornelisz. Hun huis zal op de strook 
langs de Danne hebben gestaan. Een derde broer van de brouwer, Cornelis 
Cornelissen en zijn vrouw Jannetje sloten in 1624 een lening of octrooi op 
h u n "hofsteden, huys en getimmer", die op he t derde perceel s tonden. 4 

Timmerman J a n Gerrits had dit bezit in 1556 nagelaten aan zijn dochter 
Gerritje Jans , die met Willem Frerix was getrouwd. Die hadden het op 31 
juli 1585 overgedaan aan Jasper de Swart, waarna het in 1612 geërfd werd 
door diens nicht Roelofje Jans . 7 Zij verkocht het op 20 mei 1614 aan de reeds 
genoemde Cornelis Cornelissen en zijn vrouw. 

Op 8 februari 1638 verkocht Jannetje Gerrits, weduwe van Cornelis Cor
nelissen haar huis aan Carel Marcenier de Oude, "brouwer aen de sluys uyt 
het gereght Loenen".4 Zijn zoon Coenraat Marcenier werd op 24 december 
1650 "door dode van sijn vader" eigenaar van dit huis. Deze gaf het bezit door 
aan zijn zoon Karel Marcenier de Jonge, die kort na het Rampjaar 1672-1673 
failliet ging. Zijn huis was door de Fransen verwoest en daarna niet meteen 
herbouwd. Op 25 januar i 1675 verkocht Abraham van Liebergen, als curator 
van de insolvente boedel en de goederen van Karel Marcenier, het huis aan 
Jacob de Kinder, schout van Breukelen-Nijenrode.4-8 Die verzuimde zich na 
de aankoop als leenman bij de heer van Nijenrode te l a ten inschrijven. 
Waarschijnlijk heeft Johan Ortt, die in februari 1675 heer van Nijenrode 
was geworden, dit verzuim pas medio 1676 ontdekt, want het leenregister 
vermeldt hierover: "soo moet voor het versuim van binnen een j aa r en zes 
weken verheffen, soo bij den verkooper als koper dubbelt heergewaad en hof-
rechte betaal t worden, nada t vooreerste dubbele leges voor het verzuim 
komen met de ledige hand sullen betaalt zijn. Ende indien het bij aankomen 
van de Heere van Raasfelt ook niet met ledige hand verkocht is, soo moet 
daarvoor mede dubbel betaalt worden".9 Jacob de Kinder zal alsnog aan zijn 
verplichtingen hebben voldaan, want tussen 1675 en 1682 heeft hij op deze 
grond een nieuw huis laten bouwen. 

Het huis van de schout in 1682 publiek verkocht 

Door de verwoestingen in 1673 waren de inwoners van Breukelen-Nijen-
rode zo verarmd, dat velen de verschuldigde belastingen niet konden beta
len. Schout Jacob de Kinder, die zelf huizen in de Brugstraat en de Water
steeg had verloren, kreeg toen als "gadermeester" een achterstand in de af
dracht van belastinggelden aan de Staten van Utrecht. Die lieten daarop zijn 
nieuwe huis aan de Vecht bij executie verkopen "omme daar aan te verha-
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Afb. 2. Schetskaart je van het gebied tussen Vecht, Danne, Dannes t raa t en Brouwerij (vroe
ger de Brouwerssteeg geheten), met mijn interpretat ie van de in 1556 tot s tand gekomen 
indeling in percelen (in de teks t genoemde stroken 1 - 4). A = P l a a t s waa r h e t erf van 
Hendrik Cornelissen Cuyper in 1682 was (nu Dannegracht 15); B = plaats van he t in 1682 
verkochte huis dat la ter "Vecht en Dam" heet; C = plaats waar in 1645 he t huis van Jacob 
Jansz Spies stond (nu Brouwerij 4, 6 en 8). 

len t'geene den selven noch Aan Haer Ed. Mog. Comptoiren ten achtere is". 
Jacob behield, toen de schuld was vereffend, wel zijn functie van schout en 
gadermeester. De publieke verkoping10 vond plaats op 30 oktober 1682 "ten 
Huijse Van Jacob Petersz Vander Horst Herbergier tot Breuckelen" (in het 
Regthuys). Het te verkopen pand werd omschreven als: "Seeckere Schoone 
Nieuwe Huijssinge ende Erve met alle t'geene daarinne aert ende Nagelvast 
is, staende ende gelegen onder den Voorschreven Gerechte aen de Brugh 
streckende voor uijt de Reviere de vecht tot achter aant Erf Van Hendrick 
Cornelissen Cuijper toe, daer ten Zuijden ende Noorden Jan Jacobsz Van 
der Horst naast gehuijst ende geerft is, sijnde Leenroerigh aanden Huijse 
Van Nijenrode te verheergewaden met een halve stoop goede Roode Boter".11 

De hoogstbiedende was de Amsterdamse koopman Johannes van der 
Voort, die er ƒ 1220 voor betaalde en het op naam liet stellen van zijn kinde
ren "als Erfgenamen Van Maria de Geer". Van der Voort zal als voogd over 
zijn zeven kinderen het huis hebben betaald uit de erfenis die hun moeder 
Maria de Geer hun had nagelaten. 

Een t r anspor t ak t e 1 2 van twee morgen land in Otterspoorbroek uit 1683 levert ons de 
namen van die k inderen : "Abigael, Johanna , Anthonia, Ca tha r ina , Jacoba en A n n a van 
der Voort en Mar ten van Halewijn van der Voort". Uit andere ak ten (zie ook Afbeelding 3) 
blijkt dat deze Mar ten met de dubbele naam de enige en jong overleden zoon van J a n van 
der Voort is geweest.13 Toen in augustus 1685 een nieuwe leenakte1 4 werd opgesteld, ontbrak 
de n a a m van Ca tha r ina , die waarschijnlijk inmiddels was overleden. Deze leenbrief op 
pe rkament was geschreven door "Johan de Haas onsen Stadthouder der Leenen"1 5 en betrof 
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"die Leenweere van een Hofstede met Sijn aankleven daar een huijs op staat , gelegen tot 
Breukelen buij ten de Dandijk". Het u i thangende zegel van deze akte is verdwenen, m a a r 
in he t huisarchief van Vecht en Dam bevinden zich nog enkele andere akten waarvan de 
lakzegels, beschermd door een ronde houten kast , behouden zijn (zie Afbeelding 4). 

Een erf met ruïne langs de Danne erbij gevoegd 

Op de hoek van Vecht en Danne stond in 1644 een huis dat eigendom was 
van de uit Loenen afkomstige bierbrouwer Carel Marcenier. Het kwam in 
1655 op naam van zijn schoonzoon Jan Jacobsen van der Horst, die brouwer 
was in Breukelen.16 Bernard de Roy tekende op zijn Gront Caerte van 
Breuckelen uit 1681 dit huis als een dubbele woning, die met zijn voorgevel 
naar de Danne stond gekeerd en gelegen was op de niet leenroerige strook 
grond. Volgens de bij de kaart behorende naamlijst was dat huis nog in het 
bezit van "De Brouwer tot Breuckelen". Het was echter niet meer bewoon
baar, want het was in 1673 door de Franse troepen verwoest en niet her
bouwd. Johannes van der Voort kocht dit terrein, dat grensde aan zijn juist 
verworven nieuwe huis. Dat blijkt uit een transportakte17 van 18 december 
1682, waarin staat, dat "Jan Jacobsen van der Horst onsen inwoonder en 
medeschepen deses gereghte, als man en voogt van Elisabeth Marcenier 
sijne huysvrouw" op 1 december 1682 had verkocht aan "Seigneur Johannis 
van der Voort, coopman tot Amsterdam een ledig erf waar eertijds een 
huijsinge op gestaen heeft, leggende aen de reviere de Veght, strekkende 
westwaarts op tot de huysinge en de grondt van Hendrick Cornelisz Kuijper 
toe, daer suytwaerts de kinderen van de voorn. Sr. Van der Voort als erfge-
naemen van Maria de Geer, en noordwaerts de watergangh genaemt den 
dam". Hendrick Cornelisz Kuijper woonde waar nu het huis Dannegracht 
15 staat. 

Op 22 mei 1686 werd voor deze transactie een nieuwe akte1 8 opgemaakt, omdat J o h a n van 
der Voort in de koopakte van 1 december 1682 had vergeten op te laten nemen, dat hij 
"Hetselve hadde gecoft voor Reeckeningh vande Erfgenamen van Wijlen Maria de Geer, 
sijnde sijne meergenoemde Kinderen". In de nieuwe akte werd nog eens de koopprijs van 
375 Carolusguldens genoemd en ook het concurrentiebeding dat J a n Jacobsen van der Hors t 
als verkoper had la ten opnemen. Dat beding hield in dat de kopers "nu noch n immermeer 
en sal , off sul len vermogen oijt opt gemelte Erve een Huijs te Timmeren om tot een 
Brouwerije geemploijeert te worden, oock niet int getimmer 'twelck daer op albereets is ge-
stelt". De wijziging werd drie maanden later in een nieuwe t ranspor takte 1 9 bij het gerecht 
Breukelen-Nijenrode geregistreerd. Notaris Wouter Bosch uit Breukelen verk laarde hier
in als gemachtigde van J a n van der Voort, dat de kooppenningen al in december 1682 door 
een assignat ie ten behoeve van Gerrit Theunis van Atteveld den Outsten waren voldaan. 
Ook verklaarde hij dat "het gemelte Erve op den 8e Januar i 1683 door hem Comparant ten 
behoeve van den gemelten Johan van der Voort in sijn privé alleenlijk was opgedragen, 
ende nu voor desselfs kinderen als Erven voornoemt". Na vastlegging van deze verkla
ringen werd de overdracht van 8 januari 1683 in het register van schout Jacob de Kinder ge
royeerd . 

Een ledig erf aan de Brouwerij 

Marten van Halewijn van der Voort bezat ook het westelijke gedeelte van 
het vierde stuk grond, gelegen aan de Brouwerij. Zijn vader had op 22 de
cember 1683 voor ƒ 320 een "Erve en Boomgaert op den Hoek vande 
Damstraat" gekocht van de familie Caen.13 In de koopakte werd dit perceel 
omschreven als "Seecker Ruine en opstal bestaende in steen, Mueragie en 
houtwerck van een Huijs met erve en Bongardt gelegen op den Hoeck van
den Damstraet tot Breukelen, streckende van aldaer Oostwaerts op, tot aen-
den halven dwarsslooth toe, daer ten Zuijden de Brouwerssteegh ende 
Noortwaerts de gemelte unmündige Kinderen Van Neeltjen Jans Caen 
naestgehuijst ende geerft sijn, sijnde Leenroerigh aenden Huijse Van 
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Nijenrode". De dwarssloot lag ongeveer halverwege tussen de Dannestraat 
en de Vecht en vormde de grens met het oostelijke deel van het perceel, dat 
toen eigendom was van Jan Jacobs van der Horst. Deze dwarssloot mondde 
uit in de grenssloot tussen het derde en het vierde stuk grond. 

Het huis van de kinderen Van der Voort 

De gezusters Van der Voort zullen het hele jaar door in hun huis aan de 
Vecht hebben gewoond - dus het niet alleen in de zomer als een echte buiten
plaats hebben gebruikt -, want ze spanden in december 1694 een rechtsge
ding aan tegen Geertje Dirks Verwoert,20 die haar vrachtschuit vaak aan 
hun erf liet afmeren. Geertje was de weduwe van schipper Gijsbert Jansz 
Kaan en woonde aan de Dannegracht op de hoek van de Dannestraat. Haar 
zoon Jacobus Kaan voer voor haar als beurtschipper op Utrecht en zou later, 
in 1706, het bedrijf overnemen. Jacobus Kaan vond het gemakkelijker zijn 
schuit voor de afsluitboom in de Danne bij de "Juffrouwen Van der Voort" 
aan de wal te leggen, dan voor het schippershuis bij de Dannebrug. De 
dames hadden hem herhaalde malen vriendelijk gevraagd dat niet te doen, 
maar toen dat niet hielp, eisten ze op de open rechtsdag van 12 december 
1694 dat schout en schepenen de schippersweduwe een afmeerverbod zou
den opleggen. In het verslag21 van dit rechtsgeding staat, dat de gedaagde 
zich niet had ontzien om "de Vrachtschuyt waarmeede sij op Utrecht is va
rende, als het haar beurt niet en is te varen, en ook over Winter als sij niet 
en kan varen, den meesten tijt te doen leggen in de Danne of Vecht voor de 
Plaets van de Eyschers ende deselve op der Eyschers gront aan de boomen 
aldaar staande ofte ietwes anders vast doet maken". Daardoor benam de ge
daagde aan de eisers "alle Vrijigheyt van haar Plaats". De dames Van der 
Voort vroegen de rechter om een verbod en, in geval van herhaling, "om de
selve Schuyt door den Bode deses gereghts, tot kosten ende pericule van de 
Gedaagde te mogen doen losmaken ende henen drijven". Toen Jacobus 
Gijsberts Kaan, die zijn moeder vertegenwoordigde, niets tegen de aan
klacht kon inbrengen, hebben de schout en zijn zeven schepenen de eis en 
het verzoek voorlopig toegewezen tot de "tijd toe dat de gedaagde eenig bewijs 
mögt können bybrengen van eenigh reght te hebben ter contrari, condem-
neerende de gedaagde in de kosten van deese". 

De familie Kaan zal hun recht om af te meren niet hebben kunnen aantonen, m a a r des
ondanks er mee door zijn gegaan hun schuit op de verboden plaats aan te leggen, wan t bij 
he t "Opendaags Recht" van 6 maar t 1695 werd Geertje Dirks veroordeeld de onkostendecla-
ra t ie van de dames Van der Voort te betalen.22 Die zullen dus overeenkomstig he t vonnis 
van 1694 gehandeld hebben en de vrachtschuit door de gerechtsbode hebben la ten losmaken. 
Verdere processen worden niet vermeld, zodat we mogen a a n n e m e n da t de juffrouwen 
voortaan ongestoord van de vrijheid op hun buitenplaats hebben kunnen genieten. 

Toen vader Van der Voort in 1698 overleed, nam zijn oudste dochter 
Abigael het leen over. Omdat zij als vrouw voor de verheffing in het leen om 
juridische redenen een voogd nodig had, koos ze daartoe Gerrit Gerrits 
Webbe, die een huis aan de Dannegracht bezat. Nadat Webbe was overleden, 
koos Abigael op 2 september 1706 Crijn Corssen Slebus uit de Dannestraat 
als haar voogd.4 

Eerste vermelding van de naam Vecht en Dam 

Abigael van der Voort overleed in 1725, waarna op 12 november 1726 
Johanna van der Voort als oudste van de vier overgebleven zusters met het 
huis werd beleend.23 Crijn Corssen Slebus heeft als haar zaakwaarnemer 
aan de leenheer "ten behoeve van sijn principale Huid, eed en manschap 
van trouwen gedaan naar behoren". In de akte wordt het leen omschreven 
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Afb. 3. He t ui thangende lakzegel van de heer van Nijenrode aan de akte d.d. 21.3.1684: wa-
penbord (met klimmende leeuw met pijl) vastgehouden door twee griffioenen (leeuwenli
chaam me t drakenkop en vleugel). Boven de kroon staat : "Johan Ortt , Heer van"; onder 
he t wapenbord staat : "Nienrode, Breukelen" (Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

als "seeker Huijsinge ende Hofstede gelegen onder Breukelen-Nijenrodes 
Gerecht aan de vecht, tegenwoordig genaamt Vecht en dan, streckende uijt 
de Vecht tot agter aan het Erf van Pieter Henricksz vander Sluijs knijper, 
daa r ten Zuijden Jacob Jansz van der horst Brouwer ende ten Noorden 
Juffr. van der Voort voornoemt met allodiaal goed naast gelegen sijn". Dit is 
de oudste bewaard gebleven vermelding van de naam Vecht en Dam, want 
aan het perkament is te zien, dat de laatste letter oorspronkelijk een m is ge
weest, waarvan de derde poot is weggeradeerd. Dat is waarschijnlijk ge
beurd in de periode dat het water de naam Dan of Danne kreeg. Het huis 
stond op de leenroerige grond van strook 4 waar die aan de zuidzijde be
grensd werd door terrein van de brouwer van Breukelen. 

De juffrouwen Van der Voort hebben tot 1735 op Vecht en Dam gewoond, 
want tot dat jaar hebben zij de dorpslasten voor het huis betaald.2 4 In het be
lastingjaar 1735-1736 werden daarvoor "de erfgenamen Juffr. vander Voort" 
aangeslagen. Johanna van der Voort was de langstlevende van de zusters, 
want op 14 september 1736 werd een nichtje, Anna Abigael van de Cruijs25 

beleend met het zuidelijke deel van Vecht en Dam, waarmee in 1726 "haar 
overledene Moeije Jufr. Johanna van der Voort verleijd was geworden". In 
deze akte 2 6 werd het huis aangeduid als "tegenwoordig genaamt Vegt en 
Dam daar ten Zuijden Jacob Jansz van der Horst en ten Noorden Anna Abi
gael van de Cruijs met allodiaal goet naest gelegen sijn". Ook werd in de 
akte vermeld dat de vader van Anna Abigael, de heer Adrian van de Cruijs, 
op 26 mei 1730 door het "Edel Agtbare Geregt der stad Amsterdam" tot 
curator van zijn dochter was aangesteld. Haar broer Adriaen Isack van de 
Cruijs legde in 1736 voor Anna Abigael de eed van trouw af bij "Rijk Kaste-
leijn Junior onsen Stadthouder der Leenen des Hoves Nijenrodes" en ver
nieuwde die in 1741. 
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Was de oorspronkelijke naam van het water Dam of Dan? 

In de documenten komen we zowel de naam Dam als Dan tegen ter aan
duiding van het vaarwater de Danne of de daar loodrecht op staande dijk of 
straat. De vorm met een n lijkt de oudste, want al in 1619 komt de naam 
Dandijk voor.27 Ook de naam van de waterloop heeft dan al de n-klank, want 
op 10 augustus 1620 werd "het Keyserrijck te Breukelen aan de Dan" ver
kocht. De vorm met een m zou daar later als gemakkelijker uitspreekbaar 
uit voortgekomen kunnen zijn. 

Toch is het niet waarschijnlijk dat het met de naam Dan begonnen is, 
want het zelfstandig naamwoord "dan" betekende in de Middeleeuwen 
"wouddal, door bos omringde plaats, schuilhoek voor wilde dieren". De 
waternaam zou dan wel heel oud moeten zijn en uit de tijd stammen dat 
hier moerasbossen groeiden. Waarschijnlijker is het, dat de naam Dam in 
de betekenis van dijk de oudste is. Het water zou de naam van de dijk hebben 
overgenomen. 

Mogelijk is ook, dat het water zijn naam heeft ontleend aan een afdamming, die daar 
na de 12de eeuw gelegd kan zijn om het Vechtwater bij hoge rivierwaterstanden buiten de 
inklinkende polders te houden. Die dam heeft dan waarschijnlijk op de plaats van de Dan-
nebrug gelegen, want het daarop aansluitende deel van de Kerkweg kreeg de naam Dam-
straat of Damdijk. De afdamming moet dan echter later weer gesloopt zijn, toen de sluizen 
in de Kerkvaart bij Het State Wapen waren gebouwd. Die sluizen zullen er al in de 16de 
eeuw geweest zijn. 

In de transportakte van 18 december 1682 staat "watergang genaemt den 
dam". In akten uit de 18de eeuw wordt het water meestal de Danne ge
noemd, de Dandijk heet dan meestal Danstraat. De laatste twee vormen 
kunnen fonetisch verklaard worden als regressieve assimilaties van plaats 
onder invloed van de volgende dentale medeklinker, zodat de labiale M een 
dentale N werd. Merkwaardig is dat in de 19de eeuw, in de Bevolkingsregis
ters van 1849 tot 1890, juist weer de aanduidingen Damgracht en Damstraat 
worden gebruikt. 

Misschien dat een uitgebreider onderzoek van oude bronnen ooit nog wat 
meer licht op de zaak Dan of Dam kan werpen. 

Twaalf jaar bezit van de familie Van de Cnnjs 

Anna Abigael van de Cruijs heeft op Vecht en Dam een theekoepel laten 
zetten, waarvan we de eerste vermelding aantreffen na haar overlijden in 
1744. Haar erfgenamen lieten toen de waarde schatten van "Een Huysinge, 
Tuijn en Speelhuijs staande ende geleegen tot Breukelen aan de revier de 
vegt".28 Schout Joan Stoesak en de schepenen Rijk Kasteleyn en Anthonie 
van Loenen hebben samen met Louis Schullerus, de "ontfanger van den XXe 

en XLe penning 's land van Utrecht", op 27 juli 1744 de waarde van het geheel 
bepaald op ƒ 2400. Vader Adriaen van de Cruijs werd als nieuwe eigenaar 
op 14 augustus 1744 beleend met het leenroerige deel van de grond behorend 
bij Vecht en Dam. Na zijn dood werd zijn zoon Adriaen Isack van de Cruijs 
in 1748 zijn leenopvolger. 

De familie Van de Cruijs heeft niet lang op Vecht en Dam gewoond, want 
alleen in het belastingjaar 1736-1737 betaalde "de heer vander Kruys" de ver
schuldigde dorpslasten voor zijn dochter. Daarna zal het huis verhuurd zijn 
en betaalden de bewoners de lasten. De eerstvolgende bewoner moet de in 
1738 overleden Abram Melissen zijn geweest; over 1737-1738 werden de 
dorpslasten voor driekwart jaar betaald door diens erfgenamen en voor één 
kwart door de heer Van Erp. Laatstgenoemde woonde er tot 1746, want tot 
dat jaar betaalde hij een jaarlijkse aanslag van ƒ 9. Van 1746 tot 1748 betaal
de Adriaan de Haas dit bedrag, waarna de nieuwe eigenaar, Joan Stoesak, 
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voorlopig ƒ 5 per j aa r ging bijdragen in de dorpslasten. 
Adriaen van de Cruijs had op "den Sesden Meij Een Duijzent Seeven 

Hondert Ses en Veertig S'namiddags te half Seeven Uuren" in zijn woning 
op "de keijsersgragt tusschen de Rheestraet en de Westerkerksluijs" te Am
sterdam een tes tament 2 9 laten maken, waarin hij zijn zoon Adriaen Isack 
en zijn schoonzoon Thomas van Son als executeurs van zijn nalatenschap 
aanwees. Adriaen Isack werd op 17 februari 1748, "binnen de behoorlijken 
tijd naer overlijden van zijn vader" als "regte Leenvolger" beleend met het 
huis Vecht en Dam.3 0 

De executeurs lieten, nu ze toch eenmaal in Breukelen waren, op diezelfde dag door de 
secretaris van het Gerecht een overeenkomst met hun buurman Jacob Janse van der Horst 
r eg i s t r e r en . 3 1 Die verklaarde toestemming te hebben gegeven tot "het t immeren van een 
schuijtehuijs in de gemeene sloot tusschen mijn Huysinge en het plaatsie genaemt Vegten-
dam tot Breukelen". Hij stelde echter de voorwaarde, dat hij er een sleutel van kreeg "om 
ten allen tijden daardoor te kunnen vaaren". De eigenaren van Vecht en Dam waren ge
houden om na aanzegging daartoe door hem of zijn opvolgers "het voorschreven Schuijten-
huijs te amoveren en wegtebreken en de sloot weder vrij te maken als geweest is". Deze 
overeenkomst zal Vecht en Dam aanlokkelijker hebben gemaakt voor een koper en werd 
daarom in de koopvoorwaarden van 27 maar t 1748 vermeld. Het is echter niet bekend of de 
nieuwe eigenaar dat botenhuis ooit heeft laten bouwen. 

Vecht en Dam eigendom van schout Joan S toe sak 

Onder toezicht van notaris Rijk Kasteleijn J r 3 2 werd op 27 maart 1748 in 
he t Regthuijs van Breukelen in het openbaar verkocht "een Huijsinge, 
Speelhuijs en tuijn Staande ende gelegen tot Breukelen aan de rivier de vegt 
genaamt vegt en dam, (. . .) sijnde de strook naast den danne vrij allodiaal 
goed en de Zuijdsijde daar het huijs op staat Leenroerig aan den leenhove 
van Nijenrode".33 Cors Slebus zette in met een bod van ƒ 1600, dat daarna met 
ƒ 400 werd verhoogd door Joan Stoesak, die dus eigenaar werd voor ƒ 2000. 

De nieuwe eigenaar was sinds 1738 schout van Breukelen en bewoonde 
ten tijde van de genoemde veiling het huis Middendorp aan de Herenst raat 
(nu nr. 32, de Aquashop). Volgens de koopvoorwaarden moest hij "het ver-
kofte aanvaarden met den 8 april 1748". Hij betrok al spoedig zijn nieuwe 
huis en betaalde voortaan de dorpslasten voor deze woning achter de Danne-
st raat . Uit de t ranspor takte , gepasseerd voor de schepenen "der Heerlijk
heid ende Geregte van Nijenrode tot Breukelen",34 blijkt nog eens duidelijk, 
dat het getransporteerde noordelijke gedeelte uit een strook vrije grond be
stond, en dat "daer ten Suijden de Huijsinge en verdere tuijn van gemelte 
plaatsje" lagen, welke leenroerig waren aan Nijenrode. Voor "den Leenhove 
van Nijenrode" vond op dezelfde dag het transport plaats van dit zuidelijke 
gedeelte en werd door Rijk Kasteleijn J r "onsen Stadhouder der Leenen des 
Hoves Nijenrode" een nieuwe leenakte opgemaakt.35 

In 1754 moest Joan Stoesak zijn beschoeiing en steiger langs de Vecht vernieuwen. Hij 
diende toen een request in bij de "Ed. Mogende Heren Watergraaff en Deputa ten tot de 
Schouwe van De Riviere de Vegt" om in plaats van de voorgeschreven houten beschoeiing 
"op dezelve oude palen en volgens de oude roijinge, een s tene Schoeijing optemetselen". 
Ook vroeg hij toes temming om in plaats van de twee oude palen van de steiger, "twee 
nieuwe palen in dezelfde gaten daar de oude staan, daar weder te doen inslaan". Op 26 
april 1754 kreeg hij de gevraagde vergunning.3 6 

Joan Stoesak was in de eerste jaren waarin hij Vecht en Dam bezat nog 
vrijgezel; hij trouwde pas op latere leeftijd. Op 15 oktober 1762 werd zijn 
huwelijk met Hillegonda Elisabeth Hanedoes in de Pieterskerk te Breukelen 
voltrokken.3 7 Het zal een romantische plechtigheid bij kaarsl icht zijn ge
weest, want de kerkdienst begon om 8 uur 's avonds. De vader van de bruid, 
de Amsterdamse ar ts doctor J a n Hanedoes, zal daarbij zeker aanwezig zijn 
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geweest met zijn zes overige dochters, van wie er vijf ongehuwd zijn geble
ven. Ook de gehuwde broers van de bruidegom, Hendrik Stoesak en dominee 
Gerard Stoesak, zullen de plechtigheid hebben bijgewoond.38 

In 1784 was de inmiddels bejaarde Joan Stoesak ernstig ziek. Hij en zijn 
vrouw wilden "uit Overweging van de Onzekere Uuren des doods" een testa
ment38 maken en lieten daarom op 1 september 1784 "des nademiddags ten 
vijff Uuren" notaris Jacobus van Someren uit Maarssen naar Vecht en Dam 
komen. Daar waren als getuigen aanwezig de buurman, bierbrouwer Cors 
de Jongh, en een zekere Jan van Voorthuijsen. 

De notar is noteerde: "Den Wel Ed. Heer Joan Stoesak oud Drossaerd van Vreland en 
Schout van Breukelen, en Vrouwe Hillegonda Elisabeth Hanedoes, Egtelieden woonende te 
Breukelen mij Notar is bekend, den Heer tes ta teur onpasselijk van Lighaam en de vrouwe 
Testa t r ice gezond van Lighaam, doch echter beide h u n Vers tand Memorie en u i t s p r a a k 
magtig". Hij achtte beiden daarom geheel in s taat om per tes tament over h u n goederen te 
beschikken. 

Het werd een tes tament op de langstlevende, die de vrije beschikking over de bezittin
gen zou krijgen. Na diens overlijden moesten na aftrek van enkele legaten de overschie
tende goederen in twee gelijke porties voor de erfgenamen worden verdeeld. Dat waren 
enerzijds een nicht en twee neven van Joan en anderzijds de zes zus te rs van Hillegonda. 
De ene neef was Elbert Stoesak, notaris te Amsterdam en enige zoon van dominee Gerard 
Stoesak te Sloterdijk. De ander was Zacheus Stoesak te Amsterdam, enige zoon van de 
reeds overleden Hendrik Stoesak. De twee neven werden benoemd tot executeurs- testamen
ta i r van de na la tenschap. 

Joan Stoesak leefde nog in het voorjaar van 1786, maar voelde zich toen te 
oud om nog langer het ambt van schout en gadermeester van Breukelen-
Nijenrodes en Breukelen-Orttsgerecht te vervullen. Hij vroeg daarom de 
heer van Nijenrode hem wegens zijn hoge leeftijd van deze ambten te onthef
fen en Jacob de Jongh Czn als zijn opvolger aan te stellen.39 Johan Ortt vol
deed aan deze verzoeken, waarbij hij de nieuwe schout opdroeg het ambt 

Afb. 4. Voorbeeld van een ak te uit h e t Huisarchief Vecht en Dam, d.d. 14.9.1736 (Foto
archief Historische Kring Breukelen) . 
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"naa behooren en volgens Pligt waar te neemen" en de voorrechten en rech
ten van het Huis Nijenrode en de daartoe behorende goederen te beschermen 
en te bewaren. De teruggetreden schout leefde nog bijna tien j aa r op Vecht 
en Dam, waar hij op 2 januari 1796 overleed. 

De weduwe Stoesak 

Op 25 maar t 1796 lieten de erfgenamen alvast de waarde van de buiten
plaats bepalen.4 0 Die werd door schout Jacob de Jong en twee leden van de in 
1795 gevormde Municipaliteit geschat op ƒ 2200. Ruim tien maanden na de 
dood van haar man droeg mevrouw Stoesak-Hanedoes de nog op naam van 
haa r echtgenoot staande belening met het land van de "Hofstede Vechten-
dam" op aan "Johan Ortt Heer van Nijenrode, Breukelen enz. Lieut. Collo-
nel en Capitain ter Zee ten dienste dezes Landen enz.".41 Zij verscheen daar
toe voor Mr. Joachim Frederik Odé, die in 1786 Rijk Kasteleyn J r was opge
volgd als "Stadhouder der Leenen des Hoves Nijenrode". Uit het vervolg 
blijkt dat het haa r alleen ging om een wijziging in de tenaamstelling, want 
zij verzocht "vermids 't overlijden van voors. haare man, met die oorsz. 
Leenweere te mogen worden verleijt ende verleend, als sijnde daartoe ge-
rechtichd geworden als eenige en universeele Erfgenaame". Omdat Hille-
gonda als vrouw juridisch niet handelingsbekwaam was, had zij de heer 
Abraham van Toll als leenman gekozen, die de vereiste eden voor haa r af
legde. In de akte was echter opgenomen, dat als zij "in een ander huwelijk 
kwam te treden, als dan hare man en wettige voogd gehouden zal zijn de 
hulde en manschap te presteeren". Indien de door haar gekozen leenman 
eerder dan zijzelf zou overlijden, dan moest ze een andere leenman voordra
gen en de daarvoor verschuldigde rechten betalen. Bij deze belening waren 
als getuigen aanwezig de benabuurde leenmannen Dirk van Gijtenbeek en 
Gijsbert van Soomeren. 

De buitenplaats in bezit van de erfeenamen, later van Elbert Stoesak 

Toen de weduwe Stoesak op 18 februari 1804 overleed, waren haar zes zus
ters nog in leven. Twee van hen stierven echter al in oktober en november 
van dat jaar . De erfgenamen lieten op 27 februari 1804 in Amsterdam het 
tes tament kopiëren38 en op 11 mei werd te Breukelen de waarde van de "buy-
ten P laa t s met sijn huys, erve en thuyn, genaamt Vegtendam" geschat. Die 
was ƒ 2500. Notaris P.A. Voigt te Breukelen stelde op 31 augustus een verkla
ring op, dat de overleden weduwe van Joan Stoesak het recht op successie 
had nage l a t en voor "Een Huisinge, Coupel en Tuin genaamd Vecht en 
Dam" binnen het departement Utrecht en een boerenhofstede in Zeeland.42 

Toen de erfgenamen van de op 23 oktober 1804 overleden Judi t Maria Hanedoes op 3 de
cember 1804 de waarde van "het twaalfde deel int Plaetsie Vegtendam" lieten schat ten, 
kwamen de schepenen Ary Kasteleyn en Christiaen van Es, die ook op 11 mei de schat t ing 
hadden verricht, u i t op een iets lagere waarde, namelijk ƒ 194, dus ƒ 2328 voor he t hele 
h u i s . 4 3 

Vecht en Dam werd van 1804 tot 1806 verhuurd aan de heer Mr. Hoefman, 
die in anderhalf jaar ƒ 22 aan dorpslasten betaalde. 

Op 27 februari 1805 vond tussen de erfgenamen de boedelscheiding plaats 
bij notar is Anthony Karseboom te Amsterdam, waarbij Vecht en Dam werd 
toebedeeld aan Elbert Stoesak. De opgestelde akte werd nog dezelfde dag 
voor het Gerecht te Breukelen geregistreerd.44 De neven Elbert en Zacheus 
Stoesak hadden als executeurs-testamentair de waarde van Vecht en Dam 
bepaald door het "in Publicque Veijling" te brengen. Die werd door Elbert 
Stoesak opgehouden "voor een Somma van Etc. ten einde dezelve bij deze 
Scheijding tot die Somma in zijne Erfportie toe te deelen". Elbert Stoesak, die 
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notaris was te Amsterdam, werd dus voor een ons onbekend bedrag de 
nieuwe eigenaar van Vecht en Dam. 

Noten 

1 H.J . van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen . 4. Geschiedenis 
van de brouweri j "De Vijfhoek". Tijdschrift Historische Kring Breuke len , j a a r g a n g 9, 
nr. 1, blz. 10 - 26. 

2 In 1442 bezat een zekere Gerrit Jansz een huis in de Kerkstraat ten westen van de door 
schout Frederik Willemsz van Oukoop nagelaten percelen. Deze Gerr i t J a n s z zal to t de 
familiekring van de schout hebben behoord, want toen deze in 1446 zijn zes hofsteden ten 
zuiden van de Brouwerij splitste in twee blokken van drie, werd Gerr i t J ansz met een 
ervan beleend. In 1455 en 1461 bezat zijn zoon J a n Gerritsz he t huis aan de Kerks t raa t . 
Op 17 december 1547 was t immerman J a n Gerryts getuige bij de belening van een hof
s tede in de Kerks t raa t . Hij kan daar ook hebben gewoond en misschien een achter
kleinzoon van de eerstgenoemde Gerri t Jansz zijn. Het feit dat hij gronden bezat in de 
omgeving van de Brouweri j , ve r s te rk t deze hypothese . Zie A.A. M a n t e n , 1994a. In 
Brokel bij de Plaets en boven aen die Kerckstrate . Tijdschrift Historische Kring Breu
kelen, j aa rgang 9, nr. 1, blz. 27 - 36. A.A. Manten, 1994b. De vest igingsplaats van Boom 
en Bosch tussen 1439 en 1663. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 9, nr . 
2, blz. 8 4 - 9 3 . 

3 Rechterlijke Archieven (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 2042, Repertor ium op de leen-
regis ters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 35; "mijn" is El isabeth Turck, vrouwe 
van Nijenrode. 

4 De spl i ts ing van het land van J a n Gerr i t s in vier s tukken wordt ook beschreven in 
J .W.G. Cornet, 1964. "De Geschiedenis van de Plaetse Vecht en Dan", een k a t e r n van 
acht getypte foliobladen, dat opgenomen is in he t Huisarchief van Vecht en Dam. De hui
dige e igenaar van dit hu is , de heer R.W.C. Molenkamp, was zo welwil lend ons h e t 
archief ter inzage te geven. Cornet vermeldt als bron het leenregister C van Nijenrode 
(1523 - 1667), de zgn. "Oude Inden van Nijenrode", fol. 35; dit is dezelfde bron als die ge
noemd wordt in de vorige noot. Cornet interpreteert de informatie uit de bron zo, da t ook 
de percelen 3 en 4 helften zijn van één oost-west strook; ik wijk daar in dus van hem af. 

5 Zie H.J . van Es, 1996. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 8. Vervuilde 
sloten en een te smal vaarwater . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j a a r g a n g 10, 
nr . 4, blz. 220 - 226. De sloot liep tot de demping in 1884 ach te r de hu izen van de 
Dannegracht naar de Vecht, waar hij tussen Vecht en Dam en het dubbele woonhuis 
Brouwerij 1 en 2 ui tmondde. Het Ministerie van Waters taa t , Handel en Nijverheid gaf 
op 15 m a a r t 1884 aan de Gemeente Breukelen-Nijenrode vergunning voor een gemetsel
de frontmuur in de Vecht met op een diepte van - 60 N.A.P. een riool van 30 cm doorsnee, 
u i t s lu i tend voor de afvoer van goot- en hemelwater (Nieuw Archief Breukelen-Nijen
rode, inv. nr. 200, Ingekomen en ui tgaande stukken 1884). 

6 Manten, 1994b, blz. 87 en noten 31 en 32. 
7 Jasper de Swart werd, op 17 februari 1591, ook met de Sint Anthonisakker beleend; na 

zijn dood kreeg zijn nicht Roeloffgen J a n s die akker op 19 apri l 1612 in leen (zie 
Manten, 1994b, blz. 88 en noot 35). 

8 Jacob de Kinder was tot 1 november 1709 schout van de gerechtsheerlijkheid Breukelen-
Nijenrode. Hij werd opgevolgd door zijn secretaris Johan de Haas , die tot 7 mei 1719 he t 
ambt van schout bekleedde. 

9 Johan van Raasfelt was de tweede echtgenoot van Anna van den Bongerd, die van 1642 -
1664 vrouwe van Nijenrode was. Het werkwoord "verheergewaden" be teken t "verhef
fen", "rechten betalen voor he t opnieuw bekleed worden met een leen". Da t gebeurde bij 
wissel ing van leenman of leenheer . Als een l eenman zijn grond verkocht , moes t de 
nieuwe eigenaar door de leenheer erkend en ingeschreven worden. Behalve de kos ten 
van de nieuwe leenakte, de zgn. hofrechten, betaalde de leenman ook een klein bedrag 
als leenhulde of e rkenning aan zijn leenheer . Aanvankelijk gebeurde da t in n a t u r a , 
bijvoorbeeld door het aanbieden van een vat boter. 

10 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 11.11.1682: "Copia authent ica vande Coopconditien 
wegens het Huijs gecompeteert hebbende Jacob de Kinder ende nu de Heer Johan Vander 
Voort; voor ƒ 1220 ten behoeve van de kinderen van Joh. vander Voort, als erfgenamen 
van Mar ia de Geer. 11 nov. 1682". De verkoping vond plaats door "Willem Braemhors t , 
Exploicteur der Ed. Mog. Heeren Staten S'Lants van Utrecht (. . .) ten Overstaen van t 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 4, 1996 



207 

Collegie ende Schepene des Gerechts Van Nijenrode". Seigneur Jacob de Wolff zette in 
voor ƒ 800 en kreeg daarvoor "trekgelt le . 3st. 3 pn". Sr. Johannes Vander Voort ver
hoogde dit met ƒ 350 en is "inden Slach Coper gebleven" voor ƒ 70 hoger. De koopakte is 
door de schepenen getekend. Dat waren J a n Jacobsz vander Hors t , Cornelis J ansz 
Broeck, Hendrick Emoudsen Bogert, Arijen Jacobs Van Por tenge , Gerr i t Ger r i t sen 
Webbe, Claes H a n t en J a n Henricksen Schinkell. De secretaris , t evens afslager, was 
Sr. Coop van Groen, in dienst van notaris W. Bosch te Breukelen. 

11 Zie noot 9. Een stoop was een vat van ongeveer 2 liter inhoud. "Rode boter" was waar
schijnlijk goudgele boter; he t goud was toen vaak rood gekleurd. 

12 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, fol. 96 verso, t r a n s p o r t 
ak te d.d. 7.11.1683: de kinderen van Sr. Joan van der Voort, erfgenamen van Maria de 
Geer, kopen 2 morgen land in Otterspoorbroek van de erfgenamen van Anna Jacobs van 
der Horst , in leven weduwe van Lucas Gerri t van Atteveld. 

13 Mar ten van Halewijn van der Voort overleed op 10.3.1691. In 1684 was hij nog minder
jar ig en woonde hij in Amsterdam. Dat blijkt uit de beleningsakte d.d. 21.3.1684 voor 
een ledig erf aan de Brouwerij, die is opgenomen in het Huisarchief van Vecht en Dam. 

14 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 25.8.1685. 
15 De h e r e n van Nijenrode s te lden meestal de secretar is van he t Gerecht Breukelen-

Ni jenrode aan als "S t ad thoude r der Leenen", in welke functie deze de l e e n a k t e n 
schreef en het leenregister bijhield. Secretaris-stadhouder Johan de Haas werd in 1709 
opgevolgd door Hendrik Block en deze in 1719 door Rijk Kasteleyn J r . Johan de Haas be
kleedde van 1.11.1709 tot 7.5.1719 het ambt van schout en gadermeester, Hendrik Block 
van 1719 tot 1738. 

16 Het Huisarchief van Vecht en Dam bevat een omstreeks 1900 door de toenmalige eige
naar , kantonrechter Mr H.C. Vos, opgestelde "Memorie der bewijzen van Eigendom be-
hoorende tot de P laa ts Vechtendam te Breukelen". Als oudste eigendomspapieren ver
meldt hi j : 1. Opdragt aan C. Marcenier in dato 26 Maart 1644, 2. Opdragt aan J .J . vd 
Hors t in dato 5 Oct. 1655 en 3. Leenbrief aan J a n Gijsen Kaan in dato 9 Jan .y 1675. 
Helaas zijn deze drie ak ten niet meer aanwezig. Deze drie namen worden als eigena
ren van Vecht en Dam genoemd in E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. L i sman , 1982. 
P l aa t s en aan de Vecht en de Angstel . Canalet to, Alphen aan den Rijn, blz. 233. J a n 
Gijsen Kaan hoort daar echter niet bij, want Jacob de Kinder was in j anuar i 1675 eige
n a a r geworden van h e t leenroerige deel van Vecht en Dam. De familie Kaan bezat 
in 1675 enkele percelen langs de huidige Dannegracht, Dannes t raa t en de Brouwerij, 
waarvan in 1683 een stuk verkocht werd aan Marten van Halewijn van der Voort, de 
mede-eigenaar van Vecht en Dam. Daardoor zal de leenbrief uit 1675 in he t huisarchief 
zijn gekomen. 

17 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 79, transport d.d. 18.12.1682. 
18 Huisarchief Vecht en Dam, koopakte d.d. 22.5.1686. 
19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 143, transport d.d. 27.8.1686 van "een erve tot 

Breukelen aan de Vecht bij J a n Jacobs van der Horst ten behoeve van de kinderen van 
J a n van der Voort". Deze akte is ook in het Huisarchief van Vecht en Dam aanwezig. 

20 Geertje Dircks Verwoert was in 1678 weduwe van schipper Gijsbert J ansz Kaan. Zij 
bezat een "huysinge, erve, bergh, schuur en stal s taande en gelegen bij de Dambrugge 
daar aen de Westsijde de Danstraat" . In 1689 was ze de echtgenote van J a n Cornelis 
Hoogh uit de Klapstraat, maar in 1694 werd ze opnieuw als weduwe vermeld. 

21 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 361, verslag d.d. 12.12.1694. In h e t Huisarchief van 
Vecht en Dam bevindt zich een op gezegeld papier geschreven uittreksel hiervan. 

22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, verslag d.d. 6.3.1695. Bij he t "Opendaags Recht 6 
M a a r t 1695" dienden de dames Van der Voort via hun zaakwaarnemer , notar is Hendr ik 
Verwoert , een declaratie van kosten in, waarop Geertje Dirks als gedaagde zei: "nieu-
wers toe te willen verstaan", d.i. nergens toe bereid te zijn. Daarom vroeg Verwoert om 
"deffault" (= ingebrekes te l l ing) en dientengevolge "vers tek van d iminu t i e " (= af
wijzing van verlaging van he t bedrag). Op beide verzoeken werd door he t gerecht in he t 
voordeel van de dames Van der Voort beschikt. 

23 Huisarchief Vecht en Dam, leenakte d.d. 12.11.1726. 
24 Archief Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nrs . 32 - 108: Uytzet-

t inge van Dorpslasten en Kostergeld in de gerechten Breukelen-Nijenrode, Breukeier-
waard en heer raayengerechte 1720 - 1810. Tot 1730 betaalden de Joffr. Vander Voort jaar
lijks ru im ƒ 11 aan dorpslasten, daarna tot 1735 ruim ƒ 7 (inv. nrs . 42 - 47). In de Danne
s t r aa t betaalden alleen de bewoners van Boom en Bosch een hoger bedrag, meestal ƒ 15 
per j a a r . 
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25 Munnig Schmidt en Lisman (1982, biz. 233) noemen abusievelijk "Anna Abigael van 
de Cruyns" een dochter van Johanna van der Voort en "Adrian van de Cruyns" een 
broer van Anna. Anna Abigael van de Cruijs was een dochter van een der al eerder 
overleden dames Van der Voort die getrouwd was met Adriaan van der Cruijs. Na de 
dood van Anna verviel haa r bezit in 1744 aan haar vader en na diens dood in 1748 aan 
zijn zoon Adr ian Isack van de Cruijs. 

26 Huisarchief Vecht en Dam, leenakte d.d. 14.9.1736. 
27 Archief Dorpsgerech ten , inv. nr. 747, T ranspo r t r eg i s t e r B reuke l en Ni jenrode , d.d. 

5.10.1619. 
28 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 199 verso, akte d.d. 27.7.1744. 
29 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 6.5.1746: Extract testament , opgemaakt door Mr. 

Mathijs van Son, notaris te Amsterdam. 
30 Huisarchief Vecht en Dam: "een brieff van Vegtendam voor de Heer Adr iaan Isack van 

de Cruijs 17 Febr 1748". 
31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 250 verso: Registratie van he t accoort wegens 

het t immeren van een schuijtenhuijs op het plaatsie Vegtendam, d.d. 17.2.1748. 
32 Rijk Kasteleyn J r (een zoon van de welgestelde Otto Rijksen Kasteleyn en kleinzoon 

van de t immerman Rijk Kasteleyn uit de Klapstraat?) was van 1.4.1734 tot 1.1.1786 se
cretar is van he t Gerecht Breukelen-Nijenrode. Hij vervulde daa rnaas t de functies van 
notaris en van Stadhouder der Leenen aan he t Leenhof Nijenrode. 

33 Huisarchief Vecht en Dam, akte op gezegeld papier met op de achterzijde de door Joan 
Stoesak geschreven aanduiding: "Coopconditie van mijn p laa t s Vegtendam 27 M a a r t 
1748". In de akte s taat : "ook met het regt van het Schuijtenhuijs inde gemeene sloot van 
Jacob vander Horst s taande op Conditien als bij contract daar van gemaakt en alhier 
voorgelesen is". 

34 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 253 recto/verso, d.d. 25.5.1748: "Transport van 
he t vrije gedeelte van het plaatsje Vegtendam geleegen te Breukelen". In h e t Hu i s 
archief Vecht en Dam bevindt zich dezelfde t ranspor takte op perkament met een opge
p lak t papieren "clein segel" van 10 stuivers en onderaan een u i thangende pe rkamen
ten strook zonder lakzegel. 

35 Huisarchief Vecht en Dam: "Leenbrief ten behoeve van den Heer Joan Stoesak Schout 
van Breukelen 25 May 1748". 

36 Huisarchief Vecht en Dam: request op ongezegeld papier, met in de marge de aanteke
ning der akkoordverklar ing, eindigend met "Actum Utrecht den 26 e April 1754 w.g. 
J . H . V a n d e r Does". Op de achterzijde s t aa t : "Reg.t voor J . Stoesak om een n ieuwe 
Schoeying te maken dato april 1759". 

37 Trouwboek Gere fo rmeerde Kerk Breuke len (Ri jksarchief te U t r e c h t ) , inv . n r . 58 : 
"Alhier in de kerk getrouwd bij avond om 8 uur den 15e Oct. 1762, Joan Stoesak, schout 
van Breukelen , J.M. geboortig van den Uithoorn en woonende alhier te Breukelen, en 
Hillegonda Elisabeth Hanedoes J.D. geboortig van en woonende te Amsterdam, hebben
de getoond Notariele Acte van Consent van haa r Vader De Heer J a n Hanedoes, med 's 
Doctor, wonende te Amsterdam". 

38 De familieleden zijn vermeld in het t es tament van Joan en Hillegonda uit 1784, waar
van een uit treksel berust in het Huisarchief Vecht en Dam. 

39 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387 (Orttsgerecht), fol. 107, d.d. 28.4.1786 en inv. nr . 
369 (Breukelen-Nijenrodegerecht), fol. 151, d.d. 8.5.1786: "Registratie van een Subst i
tuu t Schoutsacte". 

40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, akte d.d. 25.3.1795: "Een heele est imatie van de 
Collât, erfgenamen van J . Stoesak. Op heden hebben wij J. de Jong schout, J a n Eyken-
boom en Ary de Keyser, leeden der Municpt (. . .) gewaardeert de helfte in een huys en 
erve en t h u y n genaamt Vegtendam". 

41 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 5.11.1796. 
42 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 31.8.1804. 
43 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 100 verso, akte d.d. 11.5.1804. 
44 Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 27.2.1805: extract ui t de boedelscheiding. Ook: 

Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 120 verso - 123 verso, d.d. 27.2.1805: "Memorie 
van Gemeen houden bij desen ingenomen van J a n Stoesak van he t Plaats ie Vegten
dam". 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 11, nr. 4, 1996 



209 

Verordening voor de openbare lagere school in 
Kockengen uit 1860 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Vanaf de Late Middeleeuwen had Kockengen een eigen lagere school. Het 
onderwijs werd eeuwenlang vanwege de kerk verzorgd. Met de Reformatie 
veranderde ui teraard de inhoud van het godsdienstonderwijs, dat een we
zenlijk onderdeel van het leerprogramma ui tmaakte , m a a r bleef de band 
tussen kerk en school bestaan. De grootste protestantse kerk (toen de Gere
formeerde kerk genoemd) trad gewoon in de sporen van de rooms-katholie-
ke. Op donderdag- en zaterdagmiddag stond het overhoren van gebeden en 
catechismusvragen op het leerprogramma van de Kockengense school. 

De Dordtse Synode (1618 - 1619) dacht de uitoefening van het toezicht op 
het onderwijs, binnen een door de provincie aan te geven kader, toe aan de 
lokale magis t raat en de kerkelijke gemeente samen. Dat leidde op den duur 
tot plaatselijke schoolverordeningen, veelal afgekondigd door de burgerlijke 
overheid, maa r soms door de kerkeraad. Zo werd in Kockengen in 1676, 
n a a r aanleiding van een ingekomen klacht over het slechte orde houden 
door de schoolmeester en de daardoor lage kwaliteit van het onderwijs, door 
de kerkeraad een instructie voor de schoolmeester vastgesteld. De school
meester-koster verklaarde echter dat hij zijns inziens alleen rekening te 
houden had met de schoolorde van de Staten van Utrecht. Dit verzet van de 
onderwijzer was een koene daad, want hij was op verschillende manieren 
van de kerk afhankelijk. Dat bleek bijvoorbeeld in 1691 toen de opvolger van 
de overleden meester J a n van Gunst, schoolmeester Dirck Janss Blom te
vens werd benoemd tot koster alsmede voorlezer en voorzanger in de kerk 
van Kockengen. 

Al kort na de Bataafse Omwenteling in 1795 ging de patriotse overheid in 
de provincie Utrecht zich met het onderwijs bemoeien. In de winter van 1799 
had de school in Kockengen 40 ingeschreven leerlingen, in de winter van 
1811 waren dat er 100. Met de Schoolwet van 1801 werd het onderwijs lande
lijk geregeld. In 1806 werd de provincie Utrecht in vier schooldistricten ver
deeld; onze hoek van de provincie vormde het derde district. Het Koninkrijk 
der Nederlanden zette dat beleid voort; in 1815 werd de provincie opnieuw 
in vier schooldistr icten opgedeeld en gingen Breukelen , Kockengen en 
Nieuwer Ter Aa deel uitmaken van het tweede district. Het onderwijs bleef 
een overheidstaak. Het was openbaar, maar bood - trouw aan de traditie -
ook ru imte aan godsdienstonderwijs (Nederlands Hervormd, de nieuwe 
naam voor wat vroeger gereformeerd heette). De oude school in Kockengen 
ging als openbare school verder. In de begintijd van het Koninkrijk kwam 
ongeletterdheid onder de protestanten in Kockengen en omgeving weinig 
meer voor; onder de rooms-katholieken was die situatie ongunstiger, vooral 
bij de vrouwen. Op de school van Kockengen werd ook klassikaal aan kran-
tenlezen gedaan. 

De Grondwet van 1848 verklaarde het geven van onderwijs vrij, maar de 
Schoolwet van 1857 kwam niet tegemoet aan de vraag om overheidssubsidie 
voor de bijzondere scholen. Pas de Leerplichtwet van 1900 maakte de toeken
ning van subsidie tot een morele verplichting; in 1920 kwam de financiële 
gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder lager onderwijs tot stand. 
Inmiddels was al in 1872 in Kockengen een rooms-katholieke school ge
sticht, gevolgd in 1893 door een protestants-christelijke school. Deze trokken 
zoveel leerlingen weg, dat de openbare school in 1934 moest worden opgehe
ven. In 1973 kwam de Stichting Bijzonder Algemeen Onderwijs Kockengen 
en omstreken tot stand, die in 1975 de school 't Kockenest opende. 
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De plaatselijke overheid bleef ook in de 19de en 20ste eeuw schoolverorde-
ningen uitvaardigen. De Kockengense schoolverordening van 1860 is be
waard gebleven. Het is een boeiend en goed leesbaar document, dat ik hier
onder in zijn totaal letterlijk laat afdrukken. Slechts op enkele plekken heb 
ik in kleine letters een verklarende opmerking toegevoegd. 

Schoolverordening voor de openbare lagere school in de gemeente 
Kockengen 

A. Van de Onderwijzer 
Art. 1. De hoofdonderwijzer zal zich gedurende den geheelen schooltijd in de 
school moeten bevinden en dezelve zonder bijzondere noodzakelijkheid niet 
verlaten; hij zal zich uitsluitend met het onderwijs onledig houden, en zich 
gedurende de uren voor het onderwijs bestemd, met geene nevenbedienin-
gen, voor de waarneming van welke hij de vereischte vergunning heeft beko
men, noch met eenig deel derzelve, mogen inlaten. 
Art. 2. De hulponderwijzer of kweekelingen staan onder de onmiddellijke 
bevelen van den hoofdonderwijzer. Zij staan hem in alle deelen van het on
derwijs ter zijde, en volgen zijne voorschriften met naauw gezetheid op. 

Veel lezers zullen het begrip kwekeling(e) nog kennen als een leerling(e) van een 
kweekschool, het opleidingsinstituut voor onderwijzers; thans spreken we van stagiaires 
van een pedagogische academie. Destijds was een kwekeling echter meestal iemand die in 
dienstbetrekking behulpzaam was bij het geven van onderwijs zonder het onderwijsexa-
men te hebben afgelegd. 

Art. 3. Ingeval van ziekte of tijdelijke afwezigheid van den hoofdonderwijzer 
wordt hij door den hulponderwijzer vervangen, die als dan niet van de aan
genomen leermethode zal mogen afwijken en voor alles als ware hij hoofd 
onderwijzer aansprakelijk is. 
Art. 4. Verlof tot tijdelijke afwezigheid, buiten de vacantien, wordt door den 
hoofdonderwijzer, zoo voor zich, als ten behoeve van den hulponderwijzer 
aan Burgemeester en Wethouders aangevraagd, zonder wier vergunning zij 
geene vrijheid hebben zich aan de waarneming hunner functien te onttrek
ken. 
Art. 5. De hoofdonderwijzer zal geene kostleerlingen in huis mogen nemen, 
ook zal hij, even zoo min als de hulponderwijzer, bijzonder- of huis onder
wijs mogen geven, dan op gevraagde en verkregen toestemming van Burge
meester en Wethouders. 
Art. 6. Het is den hoofd- en hulponderwijzer verboden, ten einde in hunne 
betrekking iets te doen of te laten, geschenken, van welken aard ook, aan te 
nemen van de leerlingen, of van degenen die hen ter school zenden. 
Art. 7. De hoofdonderwijzer zal orde en zindelijkheid, zoo wel in als buiten 
de School, door gepaste middelen handhaven; hij zal zorgen, dat alles wat 
tot het in iederen schooltijd te geven onderwijs behoort of vereischt wordt 
vóór den aanvang van den zelven in gereedheid is. 
Art. 8. Wanneer in de woning van den hoofdonderwijzer besmettelijke ziek
ten heerschen, zal het onderwijs moeten stilstaan, tot dat de besmetting is 
geweken en niet, dan met toestemming van Burgemeester en Wethouders, 
worden hervat. 
Is zulks ten aanzien der woning van den hulponderwijzer het geval (wan
neer deze dus niet bij den hoofdonderwijzer inwoont) dan zal hij zich gedu
rende den bij het eerste lid bepaalden tijd, van het medegeven van onderwijs 
moeten onthouden. 
Art. 9. De hoofdonderwijzer doet de jaarlijks door hem aan de plaatselijke 
schoolcommissie in te zenden tabel der school, vergezeld gaan van een ver
slag aangaande de school in het algemeen en in het bijzonder omtrent de ge
schiktheid en het gedrag der hulponderwijzers en kweekeling, den staat van 
het schoollocaal, de schoolmeubelen en andere behoeften, mitsgaders een 
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kort overzigt der leerlingen, hunne vorderingen en gedrag; hij zorgt da t 
deze s tukken in den loop der maand Januar i j bij die Commissie zijn ingeko
men . 

De plaa tse l i jke schoolcommissie was een orgaan waar in zowel ver tegenwoordigers 
van de plaatselijke overheden binnen het verzorgingsgebied van de school als leden van de 
k e r k e r a a d zi t t ing hadden . 

Art. 10. De hoofdonderwijzer is belast met het aanleggen en bijhouden 
van een register der leerlingen die toelating tot de school hebben verkregen; 
dit register wordt ingerigt naar een door Burgemeester en Wethouders voor 
te schrijven model. 
B. Van de leerlingen 
Art. 11. Behalve de gelegenheid om des daags onderwijs te ontvangen, wordt 
de school gedurende de maanden November, December, Januari j en Febru
ary ook des avonds van zes tot acht ure daartoe opengesteld mits zich ten 
minsten tien leerlingen daarvoor hebben aangemeld, of zulks ten hunnen 
behoeve is geschied. 
Art. 12. Op de dagschool worden geene kinderen aangenomen, die jonger 
zijn dan vijf Ja ren , terwijl ook geene leerlingen langer dan hun veertiende 
J a a r op dezelve worden toegelaten. 
In bijzondere omstandigheden, ter beoordeling en na verhoor als boven, kan 
van deze laatste bepaling eenige afwijking vergund worden. 
Art. 13. De avondschool alleen als herhalingsschool beschouwd wordende, 
zal niet kunnen worden bezocht dan door leerlingen, die den vollen ouder
dom van twaalf J a ren bereikt en dien van zestien Jaren nog niet volbragt 
hebben, en die daarenboven door het onderwijs in de dagschool (het welk 
niet te gelijk met dat in de avondschool kan worden genoten) zoo ver gevor
derd zijn dat zij vers taanbaar lezen, vrij duidelijk schrijven en de rekenkun
de tot den regel van drieën beoefend hebben. 

De regel van drieën s taa t ook bekend als het vinden van de vierde evenredige. Dus in de 
verhouding a : b = c : x het bepalen van de waarde van x als de drie andere getallen bekend 
zijn. Voor he t oplossen van op evenredigheden berustende vraagstukken waren vroeger ta l 
van regels in zwang, die bijzondere namen droegen en in de praktijk van handel en be
drijf nog wel eens werden toegepast. 

In de eerste drie Jaren , na het in werking treden van deze verordening, zal 
ten aanzien dezer laatste bepaling, de gemaakte vorderingen namelijk ten 
behoeve van zoodanige leerlingen, wier onderwijs was verzuimd, of die om 
andere aannemelijke redenen, ter beoordeling van de plaatselijke school
commissie, in overleg met den hoofdonderwijzer, aan dat vereischte niet 
kunnen voldoen, ontheffing kunnen verleend worden. 
Art. 14. De tijd voor de aanneming van nieuwe leerlingen wordt bepaald als 
volgt: 
Voor de dagschool op den eersten Maandag der maanden Januar i j , April, 
Julij en October van ieder Jaar , of deze op eenen door de Christenen in het 
algemeen erkenden en gevierd wordenden feestdag invallende, op den eerst
volgende dag. 
Voor de avondschool, in voege als voren op den eersten maandag van de 
maanden November, December, Januari j en Februarij van ieder Jaar . 
Art. 15. De ouders, voogden enz. die verlangen hunne kinderen, pupillen 
enz. voor het eerst ter school te zenden, zullen minstens veertien dagen vóór 
de tijdstippen in het vorige art. vermeld, van het voornemen daartoe kennis 
geven aan den hoofdonderwijzer, die uiterlijk acht dagen vóór de tijdstippen 
van aanneming, de generale lijst der aanvragen aan Burgemeester en Wet
houders zal indienen, wier visum op dezelve, den hoofdonderwijzer tot mag-
tiging voor de aanneming zal strekken. 
Art. 16. Zij die vermeenen onvermogend te zijn om het schoolgeld te betalen, 
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zullen de aanvrage om gratis onderwijs minstens veertien dagen voor de 
t i jdstippen in art . 14 vermeld aan Burgemeester en Wethouders moeten 
doen, behoudens de kennisgeving aan den hoofdonderwijzer bij he t vorige 
artikel bedoeld. 
De toestemmende beschikking van burgemeester en Wethouders wordt aan 
den hoofdonderwijzer, de afwijkende daarentegen tijdig genoeg aan dezen 
zoo wel als aan de belanghebbenden medegedeeld. 
Art. 17. De leerlingen zijn verpligt op de bij art. 25 bepaalde uren ter school 
te komen en geene schooltijden te verzuimen. 
De hoofdonderwijzer houdt geregelde aantekening van de te laat gekome-
nen, en van hen, die schooltijden, naa r zijn oordeel zonder redenen van 
noodzakelijkheid, verzuimen. 
Hij is bevoegd, na overleg met de plaatselijke schoolcommissie, zoodanige 
leerlingen, die reeds drie malen zijn te laat gekomen, bij verdere herhal ing 
voor dien schooltijd af te wijzen. 
Art. 18. Leerlingen in wier woningen besmettelijke ziekten, van welken 
aard ook, heerschen, zullen niet op de school worden toegelaten, dan op ver
toon van een bewijs door een bevoegd geneeskundigen afgegeven waaru i t 
blijkt dat de besmetting heeft opgehouden. 
Ook is de hoofdonderwijzer bevoegd, zoo enige leerlingen, die door afzigte-
lijke onreinheid of verregaande onzindelijkheid eenen nadeeligen invloed 
op andere leerlingen zouden kunnen te weeg brengen, tijdelijk van de school 
te verwijderen; waarvan door hem tevens onverwijld aan de plaatseli jke 
schoolcommissie zal worden kennis gegeven. 
Art. 19. Ouders, voogden, enz. die vermeenen mogten, dat hunne kinderen 
enz. door den hoofd- of hulponderwijzer onregt of ongelijk is aangedaan , 
zijn in de eerste plaats verpligt zich daarover met bescheidenheid tot den 
hoofdonderwijzer te wenden en hebben voorts de bevoegdheid deswege in be
roep te komen bij Burgemeester en Wethouders. 
C. Van het onderwijs en de schooltijden 
Art. 20. Het onderwijs, hetwelk in de school gegeven wordt omvat de vakken, 
voorgeschreven onder Lid a tot i bij art. 1 der Wet van den 13 Augustus 1857 
(Staatsblad na 103). 
De hoofdonderwijzer zal zorg dragen, dat het onderwijs in die vakken be
hoorlijk en regelmatig gegeven wordt, en in het algemeen de s trekking heeft 
bij het l9te lid van art. 23 dier wet aan gewezen. 
Art. 21. De leerlingen der school worden, naa r gelang hunne r vorderingen, 
in klassen, en deze weder in onderafdeelingen verdeeld. 
Art. 22. De werkzaamheden, met welke iedere klasse of afdeeling zich gedu
rende eiken schooltijd der week onledig houdt, worden geregeld bij eene door 
den hoofdonderwijzer, in overleg met de plaatselijke schoolcommissie opge
maakte tafel van werkzaamheden die behoorlijk opgeplakt, altijd en op eene 
gemakkelijk zigtbare plaats in de school zal voorhangen. 
Art. 23. De bevordering van leerlingen tot eene hoogere klasse zal regelma
tig geschieden en gelijken gang houden met de bij art . 14 bepaalde tijdstip
pen voor de aanneming van nieuwe leerlingen. 
Het overgaan van leerlingen tot eene hoogere afdeeling van dezelfde klasse 
zal tusschentijds kunnen plaatshebben. 
De hoofdonderwijzer, aan wien niet een en ander geheel is overgelaten geeft 
van de bevordering in het l3te lid bedoeld, kennis aan de plaatselijke school
commissie bij haar eerstvolgend bezoek. 
Art. 24. Eenmaal in het Jaar , op den tijd door den hoofdonderwijzer in over
leg met de plaatselijke schoolcommissie vast te stellen, en aan Burgemees
ter en Wethouders, benevens aan den districtsschoolopziener tijdig genoeg 
door den hoofdonderwijzer mede te deelen, wordt een meer opzettelijk on
derzoek naar de vorderingen en het gedrag der leerlingen, een schoolexa
men, met prijs uitdeeling gehouden. 
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Ouders, voogden enz. van leerlingen, benevens andere in het onderwijs be
langstellenden zullen, zooveel de ruimte in het schoollocaal toelaat, dit on
derzoek kunnen bijwonen. 
D. Van de schooltijden 
Art. 25. Er wordt gedurende het geheele J a a r schoolgehouden, en wel op de 
vijf eerste werkdagen van iedere week des voormiddags van negen tot twaalf 
en des namiddags van een tot half vier ure, behoudens de uitzonderingen 
h ie rna genoemd. 
Art. 26. Voor Vacantietijden worden bepaald 
a de paasch of pinksterweek, ter beoordeling van de plaatselijke school

commissie 
b eene week in den zomer, op voordragt van den onderwijzer 
c de kersmisweek, aanvangende met den eersten kers- en eindigende met 

den nieuwenjaarsdag 
terwijl daarenboven het onderwijs zal stil s taan op de door de Christenen in 
het algemeen erkende en gevierd wordende feestdagen, en op den Goeden 
Vri jdag. 
Art. 27. Leerlingen, wier woningen meer dan een kwart ier uurs van het 
schoollocaal verwijderd zijn kunnen, met verlof van den onderwijzer, gedu
rende de maanden November, December, Januar i j en February, op aanvra
ge h u n n e r ouders, voogden enz. des namiddags ten drie ure de school verla
ten. 
Art. 28. Het zal den hoofdonderwijzer vrij s taan aan enkele leerlingen, die 
geregeld ter school gaan, zich door goed gedrag en ijver onderscheiden, op 
aanvrage hunner Ouders, Voogden enz. in bijzondere gevallen vergunning 
te verleenen tot het vóór het eindigen van den schooltijd verlaten van de 
school, of wel, tot het verzuimen van een enkelen schooltijd, zonder daarvan 
op de lijst bij art. 17 bedoeld aanteekening te maken. 
E. Van de Schooltucht enz. 
Art. 29. De schooltucht wordt door den hoofdonderwijzer door gepaste mid
delen gehandhaafd. 
Leer l ingen, die zich onordelijk of slecht gedragen zullen na h e r h a a l d e 
waarschouwing van den onderwijzer, tijdelijk, doch niet langer dan gedu
rende acht dagen, van de school kunnen worden verwijderd, waar toe de 
hoofdonderwijzer de bevoegdheid hebben zal. 
Art. 30. Bij voortdurend wangedrag en na reeds, in voege als bij het vorige 
art . is bepaald, verwijderd te zijn geweest, zal de onderwijzer daarvan aan 
de plaatselijke schoolcommissie kennis geven, die de magtiging tot eene lan
gere of geheele wegzending daartoe redenen vindende, bij Burgemeester en 
Wethouders, ten behoeve van den hoofdonderwijzer zal aanvragen. 
Art. 31. De door den hoofdonderwijzer naar goedvinden te houden aanteeke-
ningen van zoodanige leerlingen die strijdig met de schoolorde handelen of 
zich gedragen, zullen door hem bij elk bezoek van de plaatselijke schoolcom
missie aan haar worden voorgelegd. 
Art. 32. Wanneer zulks door den hoofdonderwijzer, na gehouden overleg met 
de schoolcommissie, doelmatig wordt geoordeeld, zullen er van tijd tot tijd 
bewijzen van goedkeuring en tevredenheid over het gedrag en de gemaakte 
vorderingen der leerlingen aan hen worden uitgereikt; die bewijzen zullen 
evenwel nimmer het karakter van belooningen mogen hebben, terwijl bij de 
toekenning derzelve, vooral ook op het gebruik, dat van de school gemaakt is 
zal behooren te worden gelet. 
F. Van de schoollocalen en schoolbehoeften 
Art. 33. De hoofdonderwijzer zal het schoollocaal behoorlijk doen schoon
houden, en voor luchtverversching zorgen. 
Eenmaal 's J aa r s zal het zelve geheel worden gereinigd, waarvoor den on
derwijzer eene billijke vergoeding wordt verstrekt. 
De verlichting en verwarming gedurende de wintermaanden wordt, mede 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 11, nr. 4, 1996 



214 

tegen vergoeding, aan de zorg van den onderwijzer opgedragen. 
Art. 34. Is er herstelling aan het schoollocaal, de schoolmeubelen of wel ver
nieuwing aan deze laatste noodig, in dat geval zal de hoofdonderwijzer daar
omtrent eene schriftelijke opgave aan den burgemeester doen toekomen. 
Art. 35. Alle, buiten de schoolmeubelen, benoodigde behoeften voor het on
derwijs, worden door den hoofdonderwijzer, tegen eene met dezen overeen te 
komen vergoeding per Jaar , voor ieder kind uit de gemeente kas te betalen, 
verstrekt. 
Art. 36. Geene nieuwe soort van leer- of leesboeken worden door den hoofd
onderwijzer aangevraagd, dan na alvorens de plaatselijke schoolcommissie 
over den aard en de strekking derzelve geraadpleegd, en hare goedkeuring 
op de invoering derzelve verkregen te hebben. 
Art. 37. De schoolbehoeften, niet aan de leerlingen toebehoorende, moeten 
dus door hen in de school gelaten en mogen alzoo niet medegenoomen wor
den, tenzij de hoofdonderwijzer in bijzondere omstandigheden, daartoe ver
gunning hebbe gegeven. 
Art. 38. Zij die leerlingen ter school zenden, zijn aansprakelijk voor verlies 
of beschadiging aan de schoolbehoeften, zullen de deswege door hen te beta
len schadevergoeding komen ten bate van den hoofdonderwijzer en berekend 
worden n a a r een door den hoofdonderwijzer, in overleg met de plaatselijke 
schoolcommissie, opgemaakt en door Burgemeester en Wethouders goedge
keurd tarief. 
Art. 39. De hoofdonderwijzer zal twee afzonderlijke inventarissen opmaken 
als 
eene van de schoolmeubelen en 
eene van de schoolbehoeften 
van welke de eerstgenoemde op eene goed zigtbare plaats in de school zal 
worden opgehangen terwijl de laatstgemelde meer als verantwoording die
nende onder den hoofdonderwijzer berustende blijft. 
Beide worden door hem bijgehouden, zoo noodig vernieuwd, en, ingeval van 
veranderingen, door de plaatselijke schoolcommissie geviseerd. 
Art. 40. Een uittreksel uit deze schoolverordening, speciaal wat betreft de ar
tikelen 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38, wordt door 
de zorg van den hoofdonderwijzer opgemaakt, onderteekend en op eene voeg-
zame plaats in de school opgehangen. 
Slotartikel 
Deze schoolverordening kan ten allen tijde worden herzien. 
Wanneer de hoofdonderwijzer van oordeel is dat eenige bepaling niet behoor
lijk werkt, wijziging behoeft of nieuwe bepalingen zouden behooren te wor
den toegevoegd, wordt door hem een daartoe strekkend voorstel aan de plaat
selijke schoolcommissie gedaan, die, zich daarmede vereenigende, de zaak 
ter kennis brengt van Burgemeester en Wethouders, welk collegie dezelve 
brengt ter tafel van den raad. 
Voorschreven Commissie, in ervaring komende van behoefte aan wijziging 
of ui tbreiding treedt deswege in overleg met den hoofdonderwijzer en ge
draagt zich voorts zoo als bij de 2dsn alinea is aangewezen. 

Aldus vastgesteld ter openbare Vergadering van den Raad der 
gemeente Kockengen, den 20sten December 1860 

Belangrijkste bronnen 

Archief van de voormalige Gemeente Kockengen, 1811 - 1988 (Gemeentehuis te Breukelen), 
inv. nr . 2025. 

E.P. de Booy, 1977. De Weldaet der Scholen. Stichtse Historische Reeks, nr . 3. De Walburg 
Pers, Zutphen, 374 blz. 
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Brandspuitenhuisje op het Kerkplein in 1929 
zwaar gehavend en herbouwd 

Arie A. Manten en Huub A. Manten-Werker 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1869 gingen de brandweer van Breukelen-Nijenrode en die voor het 
westelijke deel van Breukelen-St. Pieters samen, werd een nieuwe brand
spuit gekocht en een nieuw brandspuitenhuis gebouwd op het Kerkplein. De 
heer D. Willink van Collen, bewoner van Gunterstein, bood aan de kosten 
van dat alles te dragen. De vestigingsplek lag heel gunstig: vandaar kon ge
makkelijk naar alle kan ten worden uitgerukt en de kerktoren kon goede 
dienst doen bij het drogen van de brandslangen. 

Zestig j aa r lang waren er nauwelijks problemen met dat onderkomen 
van de brandweer. Daarna werd het brandspuitenhuis tweemaal, kort ach
tereen, door het noodlot getroffen. Dit artikel gaat over de eerste van de twee 
gebeurtenissen. 

Vallende boom beschadigde brandspuitenhuisje 

"Wij hebben de eer U Edelachtbare het navolgende te rapporteeren: In 
den namiddag van Donderdag, zeven Februari 1929, te ongeveer vier uur 
dertig minuten bevonden wij ons op het Kerkplein bij de Hervormde Kerk in 
deze gemeente, en zagen wij, dat er een boom die op genoemd Kerkplein had 
gestaan bij het rooien op het aan genoemd plein s taande brandspuitenhuis 
was gevallen, waardoor dit brandspuitenhuis gedeeltelijk was vernield. Wij 
hebben hierna terstond ter plaatse een onderzoek naar de oorzaak hiervan 
ingesteld en hoorden twee ons onbekende manspersonen, die naa r ons bleek 
met het rooien van de aldaar staande boomen bezig waren en die ook dezen 
boom hadden gerooid." 

Aldus het begin van een aan de burgemeester van Breukelen-Nijenrode 
gericht rapport , opgemaakt door de gemeentepoli t ieman van Breukelen-
Nijenrode H.A. Quint en de in Breukelen gestationeerde rijks veldwachter 
Th. Sterken (zie ook Afbeelding 1). 

Tegenstrijdige verklaringen over het aantal valwortels 

De beide mannen bleken de arbeiders Bernardus de Wissel en Willem van 
Kempen te zijn, die in dienst waren van de Firma H. de Goederen te Lin-
schoten. Zij hadden, zo vertelde De Wissel, al enkele dagen op het Kerkplein 
bomen gerooid. In de namiddag van 7 februari waren zij "daar weder mee 
bezig. Te omstreeks vier uur hadden wij een boom (gemerkt met N° 16) 
zoover afgekapt dat deze omver getrokken kon worden. Om nu dezen boom 
tusschen de kerk en het a ldaar s taande brandspuitenhuis te doen vallen 
hadden wij een staaldraad boven in de stam dezer boom bevestigd en vervol
gens op den grond ten westen dezer boom bevestigd teneinde hieraan te trek
ken en hadden wij onder aan den stam der boom 2 wortels (z.g. valwortels) 
vast laten zitten, waarvan de eene in noordelijke richting, dat is in de rich
t ing van het brandspuitenhuis, en de andere wortel in zuidelijke richting, 
dat is in de richting der kerk. Ik had mij bij den boom geplaatst om wanneer 
dit noodig was de valwortels af te hakken, terwijl W. v. Kempen met een mij 
onbekend manspersoon aan den staaldraad trokken. Plotseling braken nu 
de valwortels af, waardoor de boom zijn richting kwijtraakte en wij konden 
niet meer verhinderen, dat deze op het brandspuitenhuis viel, met het ge
volg dat dit gedeeltelijk werd vernield, terwijl wij het afbreken der valwortels 
niet konden voorzien." 
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Afb. 1. Het in 1929 door een omvallende boom zwaar beschadigde Breukelse brandspui ten
huisje. Foto ontleend aan he t boekje van J . van Muiswinkel, 1973. Breukelen en Nieuwer 
Ter Aa - Oude pren ten en prentkaar ten vertellen verder, blz. 62. Ten onrechte schreef Van 
Muiswinkel de verniel ing toe aan stormschade. 

Van Kempen ondersteunde vervolgens het verhaal van De Wissel. 
De "onbekende manspersoon" die meegeholpen had de boom om te trek

ken, bleek Martinus de Wit te zijn, "oud 40 jaar, los werkman, wonende 
Heerenstraat 284 te Breukelen-Nijenrode". Hij had staan kijken bij het bo-
menrooien en op verzoek van de beide rooiers even "aan den staaldraad 
waarmede de boom vaststond helpen trekken". Zijn verhaal kwam in grote 
lijnen overeen met dat van de beide rooiers, maar met één belangrijk ver
schil: "Ik heb gezien dat deze boom maar aan één valwortel had vastge
staan. Meer kan ik niet verklaren." 

Als toeschouwer was ook aanwezig geweest de 76-jarige arbeider Antoon Felix, "van 
ouds boomrooier", die de waarneming van Tinus de Wit bevestigde. Hij had gezien "dat de 
wortels van genoemden boom te veel waren weggekapt en dat de valwortel aan den verkeer
den k a n t gehouden was zijnde aan de zijde van he t b randspui tenhuis . Volgens mijn mee
ning hadden deze personen aan de zijde van de kerk ook een valwortel moeten houden." 

Tot slot hadden de beide politiemensen op last van de burgemeester de beide bomenröoi-
ers bevolen "dat genoemden boom in dezelfde toestand moest blijven teneinde de verzeke
ring eventueel op de hoogte te stellen, terwijl daar ter plaatse geen verkeer is dat hierdoor 
werd be lemmerd ." 

Werkgever van de bomenrooiers draaide op voor de schade 

Het gemeentebestuur stelde de Fa. H. de Goederen verantwoordelijk voor 
de aangerichte schade. De heer De Goederen werd op 24 februari "tusschen 
11 en 1272 uur" ten gemeentehuize ontboden om over de afwikkeling van 
deze zaak te spreken. Afgesproken werd toen dat de gemeente-opzichter een 
omschrijving zou maken van "de werkzaamheden, noodig aan het brand-
spuithuis, ten gevolge van, door het vallen van een boom, daaraan toe
gebrachte schade op 7 februari j . l ." . De gemeente-opzichter H.M. Vlug 
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kwam snel met een handgeschreven gedetailleerde "staat" van te verrichten 
werkzaamheden, overigens zonder bijgevoegde kostenraming. Die staat van 
werkzaamheden werd, na interne goedkeuring, vervolgens op 18 maart 1929 
door het gemeentebestuur aan de heer De Goederen opgestuurd. Deze liet 
per brief van 2 april 1929 weten "dat wij met den inhoud daarvan accoord 
gaan. De schade berokkend aan het brandspuithuis te Breukelen zal door 
ons hersteld en gerepareerd worden, zoodat alles weer naar beste weten en 
kunnen in den ouden staat gebracht wordt. Wij vertrouwen, dat deze rege
ling naar Uw wensch is en dat U zooveel mogelijk bij het herstellen de bil
lijkheid zult willen betrachten". 

Op 11 april 1929 s tuurden B&W van Breukelen-Nijenrode De Goederen een uitvoerig be
stek voor de herstelwerkzaamheden toe. In de begeleidende brief merkten ze ook op "dat 
voor he t elders onder brengen van de brandspuit en mater ia len aan U in rekening zullen 
worden gebracht de kosten die de gemeente hiervoor verschuldigd zal zijn". 

F\ H. DE G O E D E R E N 
Handel in : 

DROOG IEPEN-, ESSCHEN 

EN ANDER INLANDSCH HOUT. 

LINSCHOTEN (BIJ WOERDEN) 

TELEPHOON No. 1. 

Postcheque * Girorekening No. 90879 

KANTOOR WOERDEN. 

Kassiers: Nationale Bankvereeniging 

WOERDEN. 

--/^.nacno/st 

STOOM HOUTZAOERIJ 

29 A p r i l 1929 

MOLEN .DE KOLIBRI-

De Heeren Burgemees ter en Wethouders 

der Gemeente 

B r e u k e l e n , 

E d e l a c h t b a r e Keeren, 

üy on tv ingen Uw schryvon van 26 

A p r i l j . l . 

Tot ons leedwezen moeten wy U dededee len , da t wy n i e t accoord 

kunnen gaan met Uw v o o r s t e l l e n . 3 r z i t dan nu n i a t s anders op voor ons 

dan da t wy de schade aan h e t b r a n d s p u i t h u i s j e zoo spoad i? mogelyk h e r 

s t e l l e n . ",7y z u l l e n daarmede op a . s . Vrydag 3 liai a . s . doen beginnen en 

ver t rouwen, dat ons d a a r t o e dan ge l egenhe id z a l worden gegeven. 

>Vy z u l l e n daarby r aa rne gebru ik maken van de l e i d d r a a d voor de 

werkzaamheden, gefcoegd by t'y.' schryven van 18 Maart j . l . waaromtrent 

t u s schan U en ons overeenstemming was v e r k r e g e n . Het z a l ons aangenaam 

z;.-n a l s Uw g e c e e n t e o p z i o h t e r z i c h wil o v e r t u i g e n van de deugdelyke 

wyze waarop wy de h e r s t e l l i n g z u l l e n doen u i t v o e r e n . 

Hoogachtend, 

ßl&Cv^ 

Afb. 2. Brief waarin De Goederen definitief instemde met he t herstellen van de schade. 
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In de reactie van De Goederen van 24 april begon irr i ta t ie door te kl inken. Hij wees er 
op dat wat hem betreft de "in orde brenging . . . van het brandspui thuis steeds gebaseerd 
blijft op Uw schrijven van 18 Maa r t j . l . met daarbijgaande omschrijving". Het begon hem 
ook te lang te duren, want hij had steeds aangedrongen "op een herstel van de schade, zoo 
spoedig de vorstperiode destijds zou voorbij zijn". Omdat hij zich niet verantwoordel i jk 
voelde voor de t rage afhandeling, kon de opslaghuur voor de spuiten ook slechts gedeeltelijk 
voor zijn rekening zijn. Hij bood een eenmalige betal ing aan van ƒ 500,- "als algeheele 
kwijting voor schade aan he t brandspui tenhuis veroorzaakt plus alle bijkomende kosten". 

De gemeente reageerde meteen met een keus uit twee: of De Goederen be taa lde "een 
ronde som van ƒ 860,- ineens" of het werk moest voor zijn rekening worden uitgevoerd 
"volgens he t U bekende bestek en onder toezicht van onzen gemeenteopzichter". De Goede
ren koos voor het laa ts te , m a a r hield vast aan uitvoering op basis van de correspondentie 
van 18 m a a r t (Afbeelding 2). 

Over dit laatstgenoemde tegenaanbod werd men het blijkbaar tenslotte toch eens. 

Op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering 
van 6 juni 1929 stond "een brief van de firma H. de Goederen te Linschoten, 
houdende mededeeling dat zij het brandspuithuis thans weer geheel her
steld heeft en nu gaarne eene verklaring zou ontvangen dat een en ander 
naar genoegen van het Gemeentebestuur is.". 

Uiteindelijke kosten van de herbouw van het brandspuitenhuisje 

In de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 25 
juni 1929 sprak het raadslid J.C. Godefroij er zijn verbazing over uit dat de 
kosten van het herstel van het brandspuitenhuis der gemeente, op het 
Kerkplein bij de Nederlandse Hervormde Kerk slechts ongeveer ƒ 500,- zou
den hebben bedragen, terwijl de gemeente-opzichter die eerder veel hoger had 
begroot, op circa ƒ 850,-. Toch had de opbouw plaats gevonden overeenkom
stig het bestek van die opzichter. De burgemeester had er geen duidelijke 
verklaring voor, maar wist wel te melden dat de heer Vlug zijn begroting 
destijds in overleg met timmerman J. de Bruin uit Breukelen had opgesteld. 

Kort daarop hadden B&W een gesprek met de heer Vlug over het in de 
raad genoemde prijsverschil. De gemeente-opzichter reageerde op 1 juli 1929 
ook nog eens schriftelijk. Hij bevestigde dat de raming werd "gemaakt door 
mij in samenwerking met den heer J. de Bruin alhier, naar welke raming 
ik een omschrijving voor de uitvoerring van het werk heb gemaakt en naar 
welke omschrijving het werk is uitgevoerd, in uitzondering van enkele 
nieuw omschreven materialen, waarvan de oude nog goed waren, die daar
door ook weer zijn aangebracht. Nu het werk klaar is kan ik U berichten, 
dat het werk goed is, zelfs beter en volkomen hersteld. Wat nu de kosten voor 
de herbouw zijn geweest (naar mijn meening een zaak die mij niet aangaat) 
is mij door de aannemer meegedeeld dat zijn prijs ± ƒ 750 bedroeg.". 

Vervolgens lucht te opzichter Vlug zijn ha r t over deze gang van zaken. Hij toonde zich 
"zeer te leurgesteld , da t deze bemerking is gemaakt , op door J a n Publ iek ui tgestrooide 
praatjes en men daarop durft te reageeren en daardoor de reputa t ie van een deskundig 
ambtenaar willens en wetens schendt, alvorens zich van de waarheid te overtuigen". 

Bronnen 

A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1988. Rond de bouw van he t brandspui tenhuis je op 
he t Kerkplein. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 3, nr . 2, blz. 49 - 54. 

Archief van het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode (vanaf 1949 Breukelen) 1811 -
1988 (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 13, Raadsnotulen September 1927 - September 
1931. 

Archief van het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode 1811 - 1988, inv. nr . 283. Inge
komen en u i tgaande s tukken 1929, deel 1. Daarin onder meer, in rubr iek Brandwezen, 
onder 9a: Bestek en voorwaarden, waarnaar de herstellingen aan het Brandspui thu is te 
Breukelen-Nijenrode moeten worden uitgevoerd. 

Archief van het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode 1811 - 1988, inv. nr . 284. Inge
komen en uitgaande stukken 1929, deel 2, in het bijzonder de rubriek Just i t ie en politie. 
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Breükelen tijdens de Middeleeuwen: kort verslag van een cursus 

Het tweede lus t rum van de Historische Kring Breükelen was aanleiding om in samen
werking met het cursusproject van het SWIB begin 1996 een cursus van zes avonden te orga
n iseren over Breüke len t i jdens de Middeleeuwen. Een aantrekkel i jk onderwerp, n a a r 
bleek: m a a r liefst 34 cursisten schreven in om door tien eeuwen geschiedenis gevoerd te 
worden. De cursus werd gegeven door Arie Manten . Helaas moest hij één avond vers tek 
la ten gaan ; een vervanger was bij de hand in de figuur van zijn voorouder Arien Evertsz , 
bouwmeester , compleet in he t Middeleeuwse pak, behorend bij zijn functie, en me t zijn 
eigen Middeleeuwse stoel (zie de door de heer Van Walderveen gemaakte foto). De hele cur
sus werd onders teund door veel fotokopieën en diverse 'tentoonstellinkjes' (boeken over de 
Middeleeuwen in he t a lgemeen; publicat ies over de oude geschiedenis van Breüke len ; 
grammofoonplaten en CD's met Middeleeuwse muziek). 

Tien eeuwen in zes avonden! Het zal duidelijk zijn dat in dat tijdsbestek slechts in grote 
lijnen een beeld geschetst kon worden van het gebied van de huidige Gemeente Breükelen 
vanaf ca. 400 tot omstreeks 1400. De vele waardevolle informatie werd hier voor het eerst 
gepresenteerd in een breed historisch perspectief. Velen van u zullen dan ook uitzien naa r 
publicatie van de gegevens. Dit artikel beoogt slechts een indruk te geven van een aan ta l 
van de onderwerpen die tijdens deze boeiende cursus de revue zijn gepasseerd. 

Het begin 

Aan he t begin van de Middeleeuwen bestonden de Vechtstreek en h a a r wijdere om
geving uit vrije na tuur . Vermoedelijk zijn in de loop van de 6de eeuw op de al vele eeuwen 
bewoonde oeverwallen van de Vecht en de Aa de oerdorpjes Breükelen en Nieuwer Ter Aa 
onts taan . De oude s t ructuur van Breükelen is in grote lijnen nog steeds in het dorp aan
wezig: de Brugs t raa t en de zuidzijde van de Kerkbr ink , met dwars daarop de Dannes t raa t 
en de H e r e n s t r a a t : onge
p l ave ide , v a a k modder ige 
banen , w a a r mens en dier 
gebruik van m a a k t e n . 

In de 7de eeuw drongen 
de F r a n k e n , door h e t ver
overen v a n de len van h e t 
F r i e s e k o n i n k r i j k , s t e e d s 
verder in onze r icht ing. De 
Friese koning stelde, in het 
k a d e r v a n de defens ie , in 
zijn rijk een aan ta l gouwen 
(districten) in met een eigen 
b e s t u u r d e r . E é n d a a r v a n 
was he t gebied Niftarlake. 

He t grootgrondbezit werd 
o v e r h e e r s e n d . H e t b e h e e r 
werd geregeld door ene Atto, 
of een van hem afs tammen
de At t inga , wiens vil la di
rect ten westen van het hui
dige r e s t a u r a n t L 'Escargot 
lag: de Breuke le rhof of de 
Hofstede de Poel. Het gebied 
d a t hij behee rde , w a a r v a n 
Breükelen de kern vormde, 
werd A t t i n g a h e m genoemd 
(tot in de 11de eeuw). Zeker 
is da t Bonifat ius h ie r rond 
720 de overgang naar het 
Chr is tendom bewerkstell ig
de: h i j s t i ch t t e de P i e t e r s 
kerk . Bonifatius werd opge
volgd door de uit onze Vecht
s t r e e k afkomst ige geloofs
verkondiger Liudger, uit he t 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREÜKELEN jrg. 11, nr. 4, 1996 



220 

geslacht van Ado (= Atto). Hij genoot de volledige steun van keizer Karel de Grote. Tot aan 
het einde van de 8ste eeuw was Attingahem de enige parochie in de Vechtstreek ten noorden 
van Utrecht . 

De feodale s t ruc tuur van de oude samenleving, met zijn onvrije (horige) boerenbevol
king, werd door de christelijke kerk niet veranderd. 

De Noormannen 

De Vikingen, die handig gebruik maak ten van de machtsstr i jd na de dood van Karel de 
Grote, kwamen met hun oorlogsschepen in 834 voor het eerst op de Vecht langs Breukelen en 
Nieuwer Ter Aa varen. In de ja ren daarna leefde men in de Vechtstreek steeds meer onder 
de dreiging door de Vikingen geplunderd te worden. In 888 kwam Niftar lake onder h e t 
Dui tse Rijk. De onrust bleef. Waren voorheen de gouwgraven macht ige heren , nu gingen 
de Duitse koningen meer en meer het centrale gezag versterken. Dit werd he t einde van de 
gouw Niftarlake (953). Sindsdien had men in de Vechtstreek vooral met de bisschop van 
Utrecht te maken. Deze had ook recht op de veenwildernis rond het bestuursgebied gekre
gen. De heer van de Breukelerhof De Poel beschouwde zich echter al eeuwen als enige recht
hebbende. De kiem voor een eeuwenlange machtsstrijd was gelegd. 

D e ontginningen 

Al vóór he t jaar 1000 is het woeste land van Oukoop in cultuur gebracht. Daa rna volgden 
Maarsenerbroek, Otterspoorbroek en Oud Aa. Het tot s tand komen van de boerenbedrijven 
op he t veen had sociale spanningen tot gevolg, want de gevestigde, overwegend horige boe
r e n op de k le igronden keken afgunst ig n a a r hun vrije collega's op h e t n ieuwe l a n d . 
Productieoverschotten van de landbouw werden in Breukelen verhandeld en over de Vecht 
verder verscheept. De Pieterskerk zag hierin extra inkomsten. Om de door de parochie ge
heven cijns te ontlopen, werd door boeren die niet onder he t kerspel Breukelen vielen vaak 
uitgeweken naar Nieuwer Ter Aa, hetgeen de ontwikkeling van dit dorp ten goede kwam. 

Omstreeks 1100 werd begonnen met de tweede ontginningsslag: Kortrijk, Vijfhoe ven, 
Gieltjesdorp, Portengen-Noordeinde en Portengen-Ter Aa. De beide l aa t s t e vormden met 
Kortr i jk de nieuwe gerechtsheerl i jkheid Ruwiel. Veel ontginningswerk werd gedaan door 
' gas t a rbe ide r s ' , vaak afkomstig ui t Vlaanderen en Noord-Frankr i jk . N a m e n a ls Kort
rijk en Portengen (= Bretagne) her inneren aan hen. De bisschop, die zich steeds meer ging 
ergeren aan al die edelen die door ontginningen hun bezit a l smaar ui tbreidden, had in he t 
midden van de 11de eeuw een steunpunt in ons gebied nodig: he t Huis Ter Aa met he t hem 
gezinde geslacht Van der Aa. 

De Breukelerhof antwoordde met huis en geslacht Van Ruwiel op een zeer s trategische 
plek: de rivier de Aa maakte tot ongeveer het midden van de 13de eeuw deel uit van de 
hoofdstroom van de Vecht en was als zodanig van groot belang voor de scheepvaart tussen 
Utrecht en de Zuiderzee, de Waddenzee en verder. Daarna ging de scheepvaar t meer en 
meer de kortere afsnijding van de meander volgen. Dat is de huidige loop van de Vecht tus
sen Breukelen en Nieuwersluis. De "oude Aase omweg" raak te steeds meer in onbruik. 

De bisschop greep uiteindelijk in door he t Bisschopsgerecht in te stellen. De rechtsmacht 
over he t hele gebied viel rechtstreeks onder hem. Verder kwam ook de zeggenschap over 
alle toekomstige ontginningen onder de bisschop. Het oude land tegenover he t Ronde Dorp 
van Breuke len werd toebedeeld aan de proost van he t Kapi t te l van St . P ie te r , en h e t 
Breukeleveen aan het Kapittel zelf: zij waren trouw aan de bisschop. De oude vroonhoeve De 
Poel werd tot bisschoppelijk leengoed gemaakt; dat zal zeker als een forse verneder ing zijn 
beleefd. 

Vroeg in de 12de eeuw vond de derde ontginningsslag plaats en ontstond he t Zuideind 
van Portengen. De vierde ontginningsslag op de helft van de 12de eeuw, Kockengen, werd 
zeer door de bisschop aangemoedigd: vanui t Holland ruk te de graaf op met zijn ontginnin
gen! Waar zou de grens tussen Utrecht en Holland komen te liggen? 

De naam Kockengen onthul t dat een Frans verhaal in de mondelinge versie n a a r h ier 
kwam: de fabel over he t land van Cockagne, dat is Luilekkerland. 

Rond 1200 was ten westen van de Vecht in onze omgeving he t einde van de ontginnings
geschiedenis bere ik t . He t s lagen landschap is nu nog goed h e r k e n b a a r . De dijken van 
w a a r u i t de ontginningen werden uitgevoerd, zoals de Broekdijk, de Oud Aase dijk, de 
Kortrijkse dijk, de Portengense dijk, liggen goeddeels nog op dezelfde p laa tsen als waa r ze 
zo'n 1000 tot 800 jaar geleden werden aangelegd. 

Op kerkelijk gebied tekende zich vanaf de tweede helft van de 11de eeuw een zekere 
emancipat ie van de gelovigen af. Nieuwer Ter Aa viel toen onder de parochie van Loenen, 
m a a r de afstand maakte dat men in 1138 toestemming kreeg voor een eigen parochiekerk. 
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Landbouw ten oosten van de Vecht 

Vanaf de tweede helft van de 12de eeuw werd het noodzakelijk dat ieder dorp langs de 
Vecht dijken ging aanleggen. Op 26 mei 1173 trad de Vecht op rampzalige schaal buiten zijn 
oevers; ernstiger dan ooit tevoren. 

Nada t de ontginningen ten westen van de Vecht voltooid waren, begon men met he t in 
cul tuur brengen van het veengebied aan de oostzijde, op zijn vroegst rond 1100: Oostbroek, 
Herverskop, Achttienhoven, Westbroek, Maarsseveen en Breukeleveen. Hier konden vol
wassen boerenzonen zich vestigen voor wie ten westen van de Vecht geen eigen volwaardig 
landbouwbedrijf beschikbaar was. En ook hier gold: zij die door graven van sloten land 
wonnen, werden de eigenaars. Er ontstonden zo aan de oostkant van de Zogdijk (= Scheen-
dijk) 24 hoeven van omstreeks 15 hectare. Allemaal landbouw, want pas later begon de turf-
exploitatie. De voornaamste landbouwgewassen waren rogge, gerst, haver, boekweit, hen
nep en peulvruchten . Schapen, va rkens , geiten en pluimvee vormden de vees tapel . De 
opbrengsten van akkerbouw en veeteelt waren betrekkelijk gering; slechte oogstjaren ver
oo rzaak ten al snel hongersnood. Als t r ekd ie r werd in onze s t r eken vooral h e t p a a r d 
gebruikt . Met name op he t veenland ten oosten van de Vecht was de imkerij een belangrijke 
nevenactivitei t : honing was de belangrijkste zoetstof waarover men beschikte. 

De boeren hadden in hun huis weinig privacy. Het meubilar was schaars . Het menu van 
de 13de-eeuwse boeren bestond voornamelijk uit brei, gemaakt van genoemde landbouwge
wassen, met roggebrood, erwten, bonen en spek. Bier was de hoofddrank. Veel tafelmanie
ren, in onze ogen al thans, kende men niet: iedereen pakte het eten met de hand uit een ge
meenschappelijke schaal (wel eerst wassen!). En als je met rechts he t voedsel tot je nam, 
moest je in je l inkerhand je neus m a a r snui ten. Spuwen was een algemene gewoonte, 
m a a r wel ónder de tafel! 

Kockengen 

Bij zijn ontstaan, omstreeks 1150 - 1160, zal de ontginning Kockengen als een bestuur
lijke eenheid zijn ingericht. In de eerste helft van de 14de eeuw was Kockengen echter opge
deeld in vier gerechtsheer l i jkheden. In die tijd ook kreeg Kockengen een eigen kerk , 
waarschijnl i jk een betrekkelijk grote zaalkerk, toegewijd aan OLV ten Hemelopneming. ' 

Na de stichting van Nijenrode nam het aantal ridderhofsteden of vers terkte huizen in 
Breukelen en omstreken binnen een eeuw sterk toe, met als belangrijkste Oudaen (laatste 
k w a r t van de 13de eeuw) en Gunterstein (omstreeks 1300), beide strategisch gelegen aan de 
Vecht. Oudaen is nooit verwoest geweest, zodat de bouwgeschiedenis ervan n a a r verhou
ding goed is na te gaan. 

Anders was dat met Ru wiel. Amelis van Mijnden werd, als erfgenaam van he t geslacht 
Van Ruwiel, met he t slot Ruwiel beleend. De Aa was voor doorgaand scheepvaartverkeer in 
o n b r u i k g e r a a k t . Amelis was graafsgez ind . Na l angdur ige be leger ing werd in 1352 
Ruwiel ingenomen en vernield door de troepen van bisschop J a n van Arkel, die zo de keuze 
van de heren van kasteel Ruwiel voor de graaf van Holland afstrafte. 

Rechtspraak 

Nijenrode kreeg in de loop van de 14de eeuw een duidelijke greep op de bestuurl i jke 
zaken in Breukelen en omstreken dankzij alle bezit t ingen (de Breukelerhof De Poel en 
alles wat daarbij hoorde) en rechten die Margriete van Rijn in h a a r huwelijk met Gijs-
brecht van Nijenrode inbracht. De gerechtsheer zetelde vanaf die tijd niet meer op De Poel, 
m a a r op Nijenrode. Hij benoemde ook de schout. Het ligt voor de hand dat de schout bij 
voorkeur zijn ambtelijk domicilie koos in he t waardshuis waar in men ook in verzekerde 
bewaring gesteld kon worden. Gijsbrecht II van Nijenrode liet daartoe het Regthuys bou
wen, als uitvloeisel van zijn bestuurli jke verplichtingen. 

Ook de waters taatszorg - een belangrijke taak in onze streek - lag in belangrijke mate 
in handen van de schout. 

Ontwikkelingen in de agrarische sector 

In de 14de eeuw werd de overgang van akkerbouw naar veeteelt (met als oorzaak de 
bodemdal ing in de veengebieden) nog versneld door de prijsstijging voor veeteel tproduk-
ten en handelsgewassen en een prijsdaling voor de traditionele akkerbouwprodukten. 

De bedrijfsverandering dwong de agrar iërs tot vergroting van het bedrijfsoppervlak en 
een rela t ieve vermindering van he t aan ta l arbeidskrachten. De werkzoekenden t rokken 
naar Utrecht . De veehouders op ons platteland moesten zelf voor de afzet van de melk aan 
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de consumenten zorgen, een t aak die meestal aan de boerenmeisjes werd toever t rouwd. 
Door de grotere afstand tot de stad Utrecht kon men vanuit onze omgeving me t de verse 
melk minder goed concurreren met de boeren die dichter bij de s tad woonden. Als gevolg 
h iervan nam de kaasproductie op de boerderijen in onze omgeving in omvang toe. 

Nieuwe ontginningen 

Pas omstreeks 1330 - 1345 werd opnieuw een groot veengebied ten oosten van de Vecht 
ontgonnen: het gebied tussen de Oude Weg (ter hoogte van de huidige Kalvers t raa t ) en de 
Oude Lodijk (de tegenwoordige Herenweg in Breukeleveen). 

In het tweede kwar t van de 14de eeuw kreeg de landbouw daar weer nieuwe impulsen: 
men ging over op de teelt van allerlei handelsgewassen als koolzaad, r aapzaad , mosterd
zaad, hennepzaad en hop. Een en ander had een intensiever gebruik van de Vaa r t en de 
Weere tot gevolg. Zo ontstond nabij Vaart en Vecht het Huis Rietveld en, al even strategisch, 
nabij Weere en Vecht het Huis te Weeresteyn. 

Achter de plaats waar nu de showroom van Van Ekris staat, heeft in de 12de eeuw een ko
renmolen gestaan, die tot aan het begin van de 16de eeuw in bedrijf gebleven is. 

In 1385 gaf de bisschop toestemming tot het graven van de Heycop, om het overtollige 
oppervlaktewater van een groot gebied te lozen op de Vecht. Ruim 25 j aa r la ter werd de 
Bijleveldse Wete r ing aangelegd, dankzij de graaf van Holland, via Hol land a fwa te rend . 
N a a s t h u n rol als watergangen hadden Heycop en Bijleveld ook een belangri jke functie als 
vaarwateren : een betere verbinding met de Vecht voor Kockengen, en de Bijleveld was nut-
tig voor de vaa r t naa r en van Amsterdam. 

Cursus rondde af bij circa het jaar 1400 

Na t ien eeuwen van de geschiedenis van he t gebied van de huidige gemeente Breukelen 
besproken te hebben, ontbrak de tijd om de 15de eeuw, die ook tot de Middeleeuwen behoort, te 
behandelen. De grens trekken bij omstreeks 1400 is niet zo onlogisch, want in die tijd had 
ons gebied inmiddels voor he t overgrote deel een s tructuur die in hoofdzaak s tand gehouden 
heeft tot vandaag. En nu zit er misschien nog eens een cursus over 1400 - 1672 in he t ver
schiet! Ook een boeiende periode (grensconflicten, Reformatie, Tachtigjarige Oorlog). 

Met cadeaus en woorden van waardering werd de laats te cursusavond afgesloten. We 
wachten op he t vervolg! 

I rma Gondrie (cursist) 

Boekje over begraafplaatsen in de Stichtse Monumenten Reeks 

Op 22 juni 1996 werden in de aula van de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven door de 
gedeputeerde voor monumenten en archeologie van de provincie Utrecht , de heer mr . D.H. 
Kok, de eers te exemplaren uitgereikt van he t zevende deel in de St ichtse M o n u m e n t e n 
R e e k s : Begraafplaatsen, door E. Maes (ui tgever St icht ing Matr i j s , U t r e c h t , 64 blz.) . 
Daarmee werd he t onderzoeksproject begraafplaatsen in de provincie Utrecht , een geza
menlijk ini t iat ief van de Vereniging de Terebinth en de Stichting Stichtse Geschiedenis , 
afgerond. Aan dat project werd meegewerkt door leden van verscheidene his tor ische vere
nigingen, waaronder de HKB. 

De heer Kok wees in zijn toespraak op de in de laatste jaren zo toegenomen belangstel
ling voor de funeraire cultuur en schetste begraafplaatsen als monumenten in de mees t let
terli jke be tekenis : verzamelingen van gedenktekens voor overleden personen, v a a k s t e rk 
persoonl i jk ge t in t , verschi l lend in u i t d r u k k i n g n a a r l evensover tu ig ing , t i jdsbee ld en 
maatschappel i jke groepering. De heer Dr Mr J.W. Eggink, voorzit ter van De Tereb in th , 
omschreef historie als het terugroepen van he t verleden in het heden en begraven als toevoe
gen aan de historie. 

Helaas zijn er enkele onvolkomenheden in het zo interessante boekje: In de lijst van be
graafplaatsen in onze provincie ontbreken de Breukelse begraafplaats aan he t Zandpad en 
de beide begraafplaatsen in Nieuwer Ter Aa en wordt voor de begraafplaats aan de Dreef in 
Kockengen abusievel i jk als s t ich t ings jaar 1873 opgegeven (he t s t i ch t i ngs j aa r v a n de 
Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Wagendijk). In het l i te ra tuuroverz icht s t aan wel 
de eerste twee art ikelen die de heer J . Slingerland in ons tijdschrift publiceerde, m a a r niet 
de derde. 

Arie A. Man ten 
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De gevelstenen van "Het Huys te Keyseryck" terug in Breukelen 

Op de hoek van de Dannes t raa t en de Dannegracht, waar nu he t Arbeidsbureau is, stond 
tot 1968 Het Huys te Keyserrijck. Volgens de archieven lag daar al in 1512 een hofstede met 
de naam "Het Keyzerrijck". In 1620 bestond die uit een boomgaard met een groot en een 
klein h u i s . 1 Bij een res taurat ie of herbouw in de 17de eeuw werd in de geveltop een steen met 
de naam "Het Huys te Keyseryck" aangebracht en op de hoogte van de eerste verdieping ste
nen me t de aanduidingen "Anno" en "1661". Na de afbraak van he t pand in 1968 kwamen 
de stenen bij Marinus van Kralingen terecht, die van 1935 tot 1965 in Het Huys te Keyser
rijck een boekhandel had gedreven. Hij deponeerde ze in he t gazon van he t aan zijn toen
malige woning grenzende r i j tuigmuseum, St raa tweg 125. Toen zijn zoon Rien van Kra
lingen enkele j a ren l a t e r belangstell ing voor deze gevelstenen kreeg, bleken die echter 
niet meer aanwezig te zijn. 

In één van mijn ar t ikelen over Het Keyserrijck vroeg ik de lezers om informatie over 
de verblijfplaats van de gevelstenen.2 Daarop s tuurde mevrouw L. Waterdr inker een om
streeks 1972 door h a a r genomen kleurenfoto van de stenen in he t gras bij het museum. De 
vraag naa r de huidige verblijfplaats bleef echter onbeantwoord. 

Tot onze grote verrass ing meldde Marjo van Dijk-Witjas ons op 20 mei 1996, dat ze de 
week tevoren - tijdens h a a r vakantie op Samos - mevrouw R. Kammeraa t uit Alphen aan 
den Rijn had ontmoet die in he t bezit was van drie gevelstenen uit Breukelen. Ze had die in 
1977 bij de antiquair Roel Houwink in de Spiegelstraat te Amsterdam gekocht en was nu be
reid ze a a n de Historische Kring Breukelen te verkopen. Uit de omschrijving t rokken we 
de conclusie, dat he t de zoekgeraakte gevelstenen van Het Huys te Keyserrijck moesten 
zijn. Rien van Kralingen werd ook van de vondst op de hoogte gebracht. 

Op 30 mei 1996 zijn we gedrieën de stenen in Alphen aan den Rijn gaan bekijken, die 
daar 19 j a a r lang goed verpakt in de kelderbox hadden gelegen. Ze bleken in goede s taa t te 
zijn. De koop, voor een vriendenprijs, werd dan ook spoedig gesloten. 

Omdat de Historische Kring nog niet over een expositieruimte beschikt en omdat de 
gevelstenen voor de heer Van Kralingen een emotionele waarde hebben, heeft het bestuur 
van de HKB ze aan hem tegen een waarborgsom in bruikleen gegeven. U kun t ze binnen
kort in een van zijn boekwinkels aan de Herens t raa t bewonderen. 

Henk J . van Es 

1 A.A. Manten, 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 5, nr. 1, blz. 28 - 37. H.J. van Es, 1993a. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 33 - 45. H.J. van Es, 1993b. Tussen 
's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (3). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 8 
nr. 4, blz. 172 -185. 

2 H.J. van Es, 1993b, blz. 182 en blz. 185 noot 39. 
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Afb. 1. De gevelstenen van "Het 
Huys te Keyseryck anno 1661". 
De n a a m van he t hu i s werd in 
h e t v e r l e d e n op v e r s c h i l l e n d e 
man ie ren gespeld. (Foto H. van 
Walderveen, in Foto-archief His
torische Kring Breukelen.) 
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Mededelingen van het bestuur 
Vaarexcursie over de Vecht op zaterdag 14 september 1996 

Op zaterdag 14 september wordt een vaarexcursie over de Vecht gehouden. Deze s taa t in 
het kader van 1996 als J a a r van het Industrieel Erfgoed. In vroeger eeuwen ontwikkelde de 
bedrijvigheid zich vooral l angs rivieroevers en waren waterwegen veel gesch ik te r voor 
t ransport dan de meestal slechte landwegen. Dat gold ook voor de Vechtstreek. De toelich
ting tijdens de vaartocht gaat daarom vooral over wat minder algemeen bekende zaken. 

We varen met het passagiersschip Grazyna. De afvaart is om 10.00 uu r van de aanleg-
plaats bij De Nieuwe Olifant, Straatweg 1, Breukelen. We zijn terug om ongeveer 14.00 uur . 

De prijs is ƒ 15,- voor leden van de HKB en ƒ 30,- voor niet-leden. Deze bedragen moeten 
bij aanmelding, dus bij vooruitbetaling, worden voldaan. Kaar ten zijn tot 1 september ver
krijgbaar bij onze eerste secretaris , Mw. Th. Wisse, Griftenstein 15, en tot aan de voor
avond van de excursie bij de heren H. van Walderveen, Van Couwenhovens t raa t 15, en J . 
Bokma, Daslook 51 te Breukelen. Slechts als dan nog plaatsen over zijn, kan bij de afvaart 
worden geboekt. Maar neemt u vooral geen risico! 

Lezing en dia-geluidpresentatie op woensdagavond 16 oktober 1996 

Op woensdagavond 16 oktober 1996, 20.00 uur, is er een HKB-najaarsledenbijeenkomst 
in he t Parochiehuis te Breukelen, met als spreker de heer A. Schuurman ui t Amersfoort 
over de bevolking van Breukelen van ongeveer honderd j aa r geleden. Hij heeft onderzoek 
gedaan naar de bevolking van de hele provincie Utrecht in het eind van de vorige en he t 
begin van deze eeuw. Voor deze avond zal hij vooral Breukelse gegevens daa ru i t l ichten, 
maar hij is bij uitstek ook in s taa t die te plaatsen tegen een bredere achtergrond. 

Het is voor niet-ingewijden soms moeilijk voor te stellen hoeveel i n t e r e s san t e informa
tie er zelfs te ha len valt uit schijnbaar "droge" bronnen als geboorte-, huwelijks-, overlij-
dens- en bevolkingsregis ters . Toch verschaffen ju i s t die ons inzicht in ve rande r ingen in 
de gezinsgrootte in de loop der tijd en in verschillen in de gezinsomvang tussen diverse be
volkingsgroepen, in kinders terf te , huweli jkspatronen, honkvas theid van de mensen , ver
schuivingen in dè beroepen die men uitoefende, enzovoorts. 

Aan het eind van de avond wordt de dia-geluidserie "Sporen van 1500 j a a r Breukelse 
geschiedenis langs de oevers van de Vecht", die gemaak t werd voor h e t HKB-jubileum, 
nogmaals vertoond. In deze uit prachtige kleurenplaatjes van de heer A. Pr ins opgebouwde 
presentatie wordt een beknopt overzicht geboden van de hoofdlijnen in onze dorpsgeschiede-
nis, waarvan zoveel sporen nog zichtbaar zijn. 

De toegang is voor HKB-leden gratis; anderen betalen ƒ 5,-. 

Terugblik op de jaarmarkten 

Als gebruikelijk stond onze Kring ook in de zomer van 1996 met een k r a a m op de jaar 
mark ten in Breukelen en Kockengen. Zo wordt zichtbaar dat we een vereniging zijn ten 
dienste van de hele bevolking. Op informele wijze worden contacten gelegd en onderhou
den. Het is opmerkelijk op de jaa rmark ten altijd weer een aan ta l mensen te ontmoeten 
voor wie dit de eerste kennismaking met de HKB is. Ook kunnen er goede voornemens in 
daden worden omgezet. Zo mochten we op de beide markten samen 17 nieuwe leden note
ren . Heel belangrijk is da t diverse personen ons er wetenswaardigheden komen ver te l len 
die we nog niet wisten. En we verkochten zo het een en ander. Heel veel dank aan allen die 
ons in de m a r k t k r a a m hebben geassisteerd. 

Belangwekkende expositie: het Utrechts Psalter 

Van 31 augus tus tot en met 17 november 1996 is in het Museum Cathar i jneconvent , 
Nieuwegracht 63, Utrecht , een tentoonstelling te zien rond het belangrijkste en kostbaars te 
handschrift van Nederland, he t omstreeks 830 vervaardigde Utrechts Psal ter . Het ontleent 
zijn naam aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar het reeds eeuwenlang bewaard 
wordt. Dit fraaie psalmenboek ligt altijd goed opgeborgen in een kluis en is slechts zelden 
te zien. Spectaculair en intr igerend zijn de 166 pentekeningen die de psa lmteks ten op wel
haas t letterlijke wijze uitbeelden. Er zijn ook veel andere Middeleeuwse kuns tu i t ingen te 
zien, die he t Psal ter in zijn culturele en artistieke context plaatsen. Zeer aanbevolen! De 
programmering van het 15de Holland Festival Oude Muziek (30 augustus - 8 september) is 
afgestemd op de tentoonstelling. 
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Thans verkrijgbaar bij de HKB: 

Historisch Breukelen " 

mapje met zes verschillende prentbriefkaarten: 

Vegtvliet, een van de oudste en mooiste buitenhuizen aan de Vecht te Breukelen 

Vecht en Dam, een buitenhuis uit omstreeks 1682 

Het enige nog bestaande duifhuis in de Vechtstreek 

De Rozenvilla, een woonhuis aan de Straatweg in Breukelen 

Leonard Corneille Dudok de Wit (1843 -1913), bijgenaamd Kees de Tippelaar 
(beeld in het park van Boom en Bosch) 

De poffertjeskraam van Van der Steen 

Prijs per mapje ƒ 8,-

In het lustrumjaar 1996 zijn de oudere jaargangen van het 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen 

met korting te koop: 

jaargang 1 (zonder nummer 1 ) ƒ 8 , -
jaargangen 2 en 3 (per jaargang) ƒ 12,-
jaargangen 4, 5 en 6 (per jaargang) ƒ 16,-
jaargangen 7, 8 en 9 (per jaargang) ƒ 20,-
jaargang 10 ƒ32,50 

Verkrijgbaar tijdens de wekelijkse werkavond van de HKB 
in het souterrain van Boom en Bosch 

(elke dinsdagavond tussen 19.30 en 22.00 uur) 

of 

afhalen bij Hr. H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, Breukelen 
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Notitie bij de afbeelding op de voorkant van het omslag: In heel Nederland is 
1996 het Jaar van het Industrieel Erfgoed. De HKB geeft binnen dit kader in 
1996 extra aandacht aan de geschiedenis van het bedrijfsleven in onze ge
meente en de nalatenschap daarvan. In deze tijdschriftaflevering wordt op 
blz. 169 -175 verteld over de Breukelse watertoren en op blz. 215 - 218 over een 
ongeluk dat het brandspuitenhuisje op het Kerkplein trof. 
De omslagprent laat zien hoe het vroeger toeging bij het ijspakhuis van vis
handelaar Griffioen, vooraan op Oud Aa. De tekening is een reconstructie, 
in 1995 op papier gezet door de kunstenaar Jan van Kempen uit Abcoude. 
Meer informatie over dit inmiddels sterk vervallen ijspakhuis vindt u in 
jaargang 11 (1996), nr. 1, blz. 35 - 38 van dit tijdschrift. 


