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Breukelen en Nieuwer Ter Aa in de Romeinse Tij d 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Omstreeks 400 voor Chr. begon de machtsuitbreiding van Rome. Met de 
annexat ie van Corsica (238 voor Chr.) en de verovering van Spanje in de 
Tweede Punische Oorlog (218 - 201 voor Chr.) trad de expansie buiten het 
huidige Italië. Daarna was die vooral gericht op het verdere Middellandse-
Zeegebied. Het duurde nog ongeveer anderhalve eeuw voordat de opmars ook 
in de richting van Noordwest-Europa ging. 

Caesar lukte het niet om onze omgeving b jj het Romeinse Rijk in te kj ven 

In de j a r e n 58 - 50 voor Chr. veroverde de Romeinse veldheer Gaius 
Jul ius Caesar heel Gallië. In 57 voor Chr. drongen zijn troepen ook door tot 
in het zuiden van het huidige Nederland. Hij slaagde er echter niet in om 
de d a a r wonende bevolking definitief te onderwerpen. 1 Het ongastvri je 
landschap, met veel bossen en moerassen, speelde hem par ten en de daar 
wonende Menapii en Eburones boden onverwacht veel weerstand. 

Toen Caesar in 51 voor Chr. naar de Provence en Noord-Italië terugkeer
de, liet hij in Zuid-Nederland een ontregelde samenleving achter , m a a r 
geen daar gevestigd Romeins gezag, en dus ook geen beveiligde rijksgrens. 

De Romeinen probeerden vervolgens in het gebied een voor hen gunstiger 
mentali tei t te kweken door mensen uit bevriende stammen, de Batavi en de 
Cananefaten, te st imuleren zich in Zuid-Nederland te vestigen en zich daar 
te mengen met de overgebleven lokale bevolking.2 

Toen de Romeinen zich 35 jaar na Caesars vertrek weer met het gebied 
ten noorden van de Ardennen gingen bezighouden, kregen ze te maken met 
een merkbaar gewijzigde situatie. 

Caesars geadopteerde zoon Augustus, de eerste Romeinse keizer, wilde 
de veroveringen in noordoostelijke richting voortzetten tot aan de Elbe. Daar
door zou het Romeinse Rijk worden uitgebreid met de provincie Germanië. 

De Vroeg-Romeinse periode (ca. 12 voor Chr. - 47 na Chr.) 

In het j a a r 12 voor Chr. liet Augustus de Romeinse legioenen Nederlands 
grondgebied b innent rekken . Onder leiding van Drusus , de stiefzoon en 
lievelingsveldheer van Augustus, werd op een hooggelegen plek - een oude 
stuwwal - bij Nijmegen, in het woongebied van de Bataven, een groot leger
kamp opgezet, als centrale basis voor verdere militaire operaties. De eerste 
professionele bu i ten landse kri jgsmacht had zich op Nederlandse bodem 
gelegerd. Al spoedig werden de Friezen die ten noorden van de grote rivie
r en woonden door de Romeinen onderworpen. Dat schijnt zonder enige 
moeite te zijn verlopen. De Frisii werden daarna afgeschilderd als vrede
lievende veehouders die het met de Romeinen het liefst op een akkoordje 
gooiden in plaats van onrust te stoken. 

Gedurende de Romeinse Tijd waren de Kromme en Oude Rijn en de Vecht 
nog steeds belangrijke rivieren. De Kromme Rijn was een tientallen meters 
brede stroom die zich met grote meanders een weg door het landschap 
baande. 3 Volgens sommigen was toen al een nieuwe afsplitsing van de Rijn 
onts taan, de huidige Lek,4-5 anderen houden het er op dat dit pas tijdens de 
Vroege Middeleeuwen gebeurde.6 Ter hoogte van Breukelen volgde de hoofd
stroom van de Vecht toen waarschijnlijk de rivierbedding waar we thans de 
Danne en Kerkgracht aantreffen. De bedding die vanaf een punt nabij het 
latere kasteel Nijenrode een meer westelijke richting volgde, moet toen al 
aan het dichtslibben zijn geweest.7 
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Toen in de 10de of l lde eeuw de inwoners van Otterspoor en het zuiden van het latere 
Bisschopsgerecht zich beter tegen wateroverlast wilden beschermen, vonden ze het alleen 
nodig de Otterspoorbroekse Dijk aan te leggen. De oude, westelijkste Vechtbedding ten 
noorden van het latere Nijenrode speelde toen klaarblijkelijk geen enkele rol van beteke
nis meer. Wel was in het landschap hier en daar vermoedelijk nog te herkennen waar de 
Vecht ooit gestroomd had, want enige tijd werd de grens tussen het gebied van Otterspoor en 
het Bisschopsgerecht er voor een deel door bepaald. 

De nieuwere Vechtloop trad, nadat die ten zuiden van Breukelen naar het westen was 
afgebogen, regelmatig buiten zijn oevers. Dat leidde aan de zuidzijde tot een moerasgebied 
dat vermoedelijk op verschillende plaatsen in open verbinding stond met de rivier en later 
bekend zou worden als De Poel.7 Aan de noordzijde deden zich in beperkter mate ook 
moerassige situaties voor. 

Hoewel de wijze van landgebruik langs Kromme Rijn, Vecht en Oude 
Rijn leidde tot een tamelijk vrije, verspreide ligging van de woningen op de 
oeverwallen, had de bevolking een sociale samenhang in buurschappen met 
een georganiseerd leiderschap.8 Van het vroegere dichte bos op de oever-
wallen was heel weinig meer over. Er was zelfs een schaarste aan goed 
bouwhout, wat leidde tot hergebruik van oud hout in andere constructies.3 

Nog in het eerder genoemde jaar 12 voor Chr. voer Drusus met troepen-
schepen via de Vecht en het Flevomeer naar het noorden om daar de Friezen 
te gaan bestrijden, die woonden in het gebied rond het Flevomeer en langs 
de Waddenzee.9 De krijgshandelingen verliepen voorspoedig voor de Romei
nen. De Friezen werden onderworpen, evenals de Chauken in het aan
grenzende Noordduitse kustgebied. 

Ten tijde van Christus' geboorte lagen dus Utrecht en Jeruzalem, Breuke
len en Bethlehem, Nieuwer Ter Aa en Nazareth alle binnen hetzelfde grote 
Romeinse Rijk.10 

De aanwezigheid van de Romeinen werd het meest voelbaar in de manier 
waarop de landbouw bedreven werd. De tevoren overwegend zelfverzorgende 
boeren werden gedwongen om overschotten te gaan produceren om zo te 
kunnen voorzien in de voedselbehoefte van het militaire en bestuurlijke 
apparaat, dat zich niet zelf met de voedselproductie bezig hield. Zo forceerde 
de bezettingsmacht ontwikkelingen in de landbouw, die spontaan een veel 
langere tijd zouden hebben gevergd.11 

Ook de handel nam toe. De verbeterde infrastructuur, de geldcirculatie en 
de betrekkelijke rust stelden handelaars in staat vraag en aanbod over grote 
afstanden met elkaar te verbinden. De scheepvaart zorgde in belangrijke 
mate voor het transport. 

Omstreeks het jaar nul begonnen de Germaanse stammen in het gebied tussen Ems en 
Weser weerstand te tonen jegens de Romeinse bemoeienissen met hun samenleving en het 
machtsvertoon van de bezetter. Opstandjes in 4 en 5 na Chr. werden door Tiberius neer
geslagen. In het jaar 9 na Chr. keerde echter het tij voor de Romeinen. In het Teutoburger 
Woud, in de omgeving van Osnabrück, leden ze een grote nederlaag.12 De Germaanse 
hoofdman Hermann (door de Romeinen Arminius genoemd) versloeg een legermacht, 
bestaande uit drie legioenen en zes toegevoegde infanterie-eenheden (in totaal bijna 20 000 
man), die onder leiding stond van de Romeinse veldheer P. Quinctilius Varus. 

Voor onze omgeving had deze gebeurtenis niet meteen gevolgen. De Romeinen hand
haafden zich hier nog verscheidene jaren nadien, maar ze waren onzekerder geworden in 
hun beleid. 

Via de Vecht kon men op het Flevomeer komen en zo bij de noordelijke 
delen van het woongebied der Friezen. In Vechten (gelegen aan de Utrechtse 
kant van het huidige Bunnik) richtten de Romeinen een vlootstation in. In 
het jaar 16 na Chr. voer een vloot van naar verluidt meer dan duizend 
schepen, onder bevel van Germanicus, de Vecht af, in een expeditie die 
bedoeld was om volksstammen in het noorden van Duitsland opnieuw te 
onderwerpen.13 In aanmerking genomen wat toen de bevaarbare Vecht 
was, moeten de Romeinse schepen ten zuiden langs Breukelen en over de 
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• Fort 
H Legioensfort 
D Vermoed fort 

Afb. 1. De Nedergermaanse Limes en de daar langs gelegen Romeinse forten. Dit kaar t je 
geeft tevens de namen van de t i jdens de Midden-Romeinse periode in Neder land inheemse 
vo lkss tammen. (Ontleend aan M. Brouwer,1 4 afb. 2 opblz. 4.) 

Aa langs Nieuwer Ter Aa gekomen zijn. 
Een duidelijke lijn zat er echter niet meer in het Romeinse beleid ten 

aanzien van Germanië. Er waren militaire schermutselingen, maar een 
doelgerichte strategie om Germanië alsnog definitief in te lijven ontbrak. 

De Friezen mochten dan als vredelievende veehouders worden gezien, als 
men ze echt kwaad maakte konden ze uitstekend vechten. Dat merkten de 
Romeinen in 28 na Chr. Stadhouder Olennius had de schatting fors ver
hoogd en inde die met harde hand. Dat was voor de Friezen een directe aan
leiding om in opstand te komen. 

De Rijn ingericht als Romeinse rijksgrens (47 - ca. 70 na Chr.) 

Pas ten tijde van keizer Claudius (41 - 54 na Chr.) bepaalden de Romeinen 
definitief hun houding ten aanzien van Germanië. In het jaar 47 na Chr. 
besloot Claudius de aloude veroveringspolitiek in Germanië op te geven. De 
Rijn zou voortaan de noordgrens van het Romeinse Rijk vormen. In West-
Nederland maakten daarvan de huidige Kromme en Oude Rijn deel uit. Het 
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feit dat deze ontwikkeling dit jaar 1950 jaar geleden werd ingezet, is voor de 
provincie Utrecht aanleiding geweest 1997 tot Romeinenjaar te bestempelen. 

Langs de grensrivier werd een keten van forten (castella) gevormd. 
Ten dele werden deze nieuw gesticht, ten dele versterkten ze al bestaande 
forten. Op Nederlands grondgebied lagen tussen Lobith en Katwijk aan Zee 
ongeveer twintig van die castella, onder andere nabij Duurstede (het fort 
Levefanum), in Vechten (binnen de huidige gemeente Bunnik), in Utrecht 
(het fort Traiectum, waar nu het Domplein ligt), op de Hoge Woerd ten 
noorden van De Meern, in Woerden en in Zwammerdam. Tot ongeveer 270 
na Chr. vormde deze reeks van castella een gesloten verdedigingssysteem, 
de Nedergermaanse Limes (Afbeelding 1). 

Breukelen en Nieuwer Ter Aa lagen in het niet door de Romeinen ver
overde gebied, resp. zo'n 7 en 9 kilometer ten noorden van die Limes. 

Ook na h e t vastleggen van de Limes bleven hier nog Romeinen komen, a ls hande l s 
man , w a a r n e m e r of gewoon als bezoeker. Zo kwam de Romeinse mil i ta i r , m a g i s t r a a t en 
schrijver Pl inius de Oudere, die van 47 tot 57 n a Chr. als officier in Germanië diende, op 
een van zijn reizen ook over de Vecht. Hij schreef over de Friezen, die hij al kende omdat 
verscheidenen de Romeinen dienden als stoottroepen en cavalerie. De Friese boerenzonen 
w a r e n namel i jk n e t als de Bataven erg h a n d i g op h e t paa rd , een vaa rd ighe id die de 
Romeinse s t r i jders zelf mis ten . 1 4 Uit opgegraven paardenbotten blijkt da t de cavaleris ten 
ui t onze Lage Landen reden op dieren die leken op de I J s landse pony; k le ine , re la t ie f 
primitieve dieren die nog dicht bij het wilde paard stonden. Pl inius meldde da t de h ie r 
wonende volksgenoten der Friezen de door tas tendheid , die hen eigen was , h a r d nodig 
hadden in de strijd om het bestaan. Ze leden zeer onder de overstromingen. Pl in ius zag hoe 
ze bij hoogwater overleefden op de hoogste plekken, als schipbreukel ingen op een s tuk 
wrakhout te midden van de golven.15 In het onweer zagen zij het werk van goden en zijn 
oudere landgenooot Tacitus beschreef hoe ze op aanraden van hun druïde of tovenaar een 
ernstig ziek kind aan een boom bonden om de boze kobold of huisgeest wat te kalmeren. 1 6 

Geheel zonder slag of stoot verliep de blijvende bezetting van zuidelijk 
Nederland niet. In 69 na Chr., toen in Rome een burgeroorlog woedde na de 
moord op keizer Nero, brak hier te lande een gevaarlijke opstand uit. Die 
stond onder leiding van Julius Civilis, de hoofdman van de Bataven. Een 
goed georganiseerde troepenmacht van Bataven, Cananefaten17 en Friezen -
voor een flink deel door de Romeinen zelf in het krijgswerk getraind -
plunderde de Romeinse forten en stak ze in brand. Maar zo gemakkelijk als 
de Romeinen vroeger de Elbe als rijksgrens hadden opgegeven, gaven ze de 
Rijn niet op. In 70 na Chr. werd de opstand neergeslagen door een Romeinse 
overmacht van acht legioenen, zo'n 40 000 man.18 

Na het neerslaan van de opstand der Bataven werden de Romeinse forten 
langs de Nedergermaanse Limes weer opgebouwd. Maar voortaan werden 
ze niet meer door lokale hulptroepen beheerd; dat was te riskant gebleken. 
De nieuwe bezettingen werden gevormd door eenheden uit onder andere 
Thracië en Spanje, die op geen enkele manier een band met de lokale be
volking hadden. Daarmee werd de Limes ook een strakker gehandhaafde 
grens. Troepen die in de Lage Landen werden gerecruteerd, werden perma
nent elders gestationeerd, meestal een flink eind weg, en onder vreemde 
aanvoerders gesteld. 

De Midden-Romeinse periode (ca, 70 - 270 na Chr.) 

Al spoedig keerde de rust ten zuiden van de Limes terug. De inheemse 
bevolking aldaar paste zich aan de Romeinse wetten aan, evenals aan 
diverse gewoonten van de Romeinen. 

Het betekende vooral dat de bevolking de opgelegde belastingen en dienstplicht accep
teerde . Romeinse gebruiksvoorwerpen kwamen in zwang. De druk op product ieverhoging 
in de landbouw bleef bes taan . Naast de tradit ionele boerderijen kwam hier en daar een 
grootschal ig landbouwbedri j f (villa rus t ica) tot s t and . Stedeli jke n e d e r z e t t i n g e n (vici) 
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Afib. 2. He t Romeinse Rijk in de 2de eeuw na Chr. (ontleend aan M. Brouwer,14 afb. 3 op 
blz. 5). 

kwamen tot ontwikkeling en groeiden soms uit tot steden (municipia). Behalve tot de bouw 
van de forten leidde de Romeinse bezetting ook tot een uitgebreid wegennet.18 

Niet alle Romeinse gewoonten werden door de plaatsel i jke bevolking overgenomen, 
zulks to t verbazing van de geschiedschrijver Tacitus, die meer dan een eeuw n a de komst 
van de bezet ters in ons land bijvoorbeeld vaststelde dat de inheemsen waren blijven vast
houden aan hun tradit ionele dagindeling. Verwonderd merkte Tacitus op dat ze sliepen tot 
aan zonsopgang, zich daarna wasten, kleedden en gingen eten, rechtop aan tafel gezeten, 
en pas n a da t uitgebreide ochtendritueel gewapend aan hun werkzaamheden begonnen.1 9 

Dat kl inkt ons heel gewoon in de oren, omdat we die oude traditie hebben voortgezet, m a a r 
voor een Romein was he t dat beslist niet. De Romeinen waren niet zulke "langslapers", zij 
s tonden ru im vóór zonsopgang al op, s taken zich snel in hun (de avond tevoren k laar 
gelegde) kleren, namen een slok water en gingen meteen aan het werk; wassen en eten 
deden ze niet eerder dan omstreeks het middaguur. Dan begaven ze zich naar de the rmen 
om zich tijdens he t baden te ontspannen en de sociale contacten te onderhouden. Vervolgens 
gingen ze aan tafel, waarbij ze niet rechtop zaten, maar aanlagen op rustbedden rondom 
een lage tafel waarop het voedsel stond. 

Aan onze regio ging ook na de definitieve terugtrekking van de Romeinse 
macht h a a r uitstral ing niet voorbij, maar ze was er niet dominant, zoals in 
het zuiden. De nabijheid van het Romeinse rijk bleef invloed uitoefenen op de 
aang renzende gebieden in he t vrije Germanië , waaronder toen ook de 
Utrechtse Vechtstreek. De stamhoofden ten noorden van de Limes en de 
Romeinse gezagsdragers ten zuiden daa rvan bleven vr iendschappel i jke 
betrekkingen onderhouden, of ze knoopten deze aan. Dat leidde er toe dat de 
Friezen op vrijwillige basis manschappen bleven leveren als hulptroepen 
voor de Romeinse legioenen; zelfs in de tijd van Constantius Chlorus, die 
keizer van Rome was van 250 tot 306, was er nog sprake van een bewapend 
Fr i e s cont ingent in het Romeinse leger. D a a r n a a s t bleven er hande l s 
contacten bestaan. Toch behield de bevolking hier veel sterker dan in het 
zuidelijke deel van Nederland haar inheemse karakter . 

Het Romeinse bestuurssysteem, met opgelegde belastingen en dienstplicht, werd hier 
niet ingevoerd. Over de sociale s t ructuur van de hier wonende Friezen is weinig bekend. 
For ten, villae rust icae en stedelijke nederzett ingen kwamen hier niet tot ontwikkeling. De 
belangri jkste manier om in he t levensonderhoud te voorzien was, als tevoren, he t boeren
bedrijf.1 8 Het Romeinse bezettingsleger vormde een aantrekkeli jke mark t voor de oogst-
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overschotten. De troepen langs de Limes importeerden graan en andere agrarische produc
ten, zowel uit het noorden als uit het zuiden. Onkruiden in de graanlading van een bij 
Woerden gezonken Romeins schip duidden op een herkomst ten zuiden van de lijn Sittard-
Gent.20 

Daarnaast vonden vele ambachtelijke activiteiten op het platteland plaats, in de vorm 
van huisnijverheid. Romeinse gebruiksvoorwerpen deden in veel mindere mate hun 
intrede dan ten zuiden van de grens. De bevolking hier bleef vrijwel uitsluitend het 
inheemse handgevormde aardewerk gebruiken (Afbeelding 3); de toepassing van 
Romeins aardewerk kwam slechts incidenteel voor.9 De meeste wollen en linnen stoffen 
werden in de agrarische nederzettingen gemaakt.21 

Blijkbaar verging het de bevolking in het vrije gebied niet slecht, want zij 
nam in omvang toe. In de 2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw 
bereikte de bevolkingsdichtheid in ons gebied, en in Nederland in het alge
meen, een hoogtepunt dat pas rond of zelfs na het jaar 1000 zou worden ge-
evenaard.22 

Afb. 3. Hand-
gevormd inheems 
aardewerk uit de 
lste - 2de eeuw na 
Chr. (ontleend 
aan M. Brouwer,14 

blz. 63). 

De Laat-Romeinse periode (ca. 270 - 405 na Chr.) 

Aan de bloeitijd van het Romeinse Rijk kwam in de loop van de 3de eeuw 
een einde. Vanuit het noorden van Germanië drongen volksstammen op 
naar de grens van het gebied dat onder Romeinse controle stond. 

In het hele Romeinse Rijk heerste na de dood van Severus Alexander (235 
na Chr.), de laatste keizer van de Severische dynastie, hevige en langdurige 
politieke onrust. Dat tastte de bestuurskracht aan. 

Na herhaalde invallen trokken rond 270 na Chr. overal Germaanse 
stammen de noordgrens van het Romeinse Rijk over. Ze brandden de forten 
plat en plunderden platteland en steden. Hoewel de orde tegen het einde van 
de 3de eeuw officieel weer hersteld heette te zijn, bleef het onrustig. De mees
te grensforten werden na 270 niet meer opgebouwd.18 De Romeinen trokken 
zich uit Utrecht terug, maar ten zuiden van de grote rivieren bleven ze 
nog.23 De huisnijverheid op het platteland rond Utrecht verloor een belang
rijk deel van de afzetmarkt. 

De overheid stond toe dat Germaanse volksstammen, zoals de Franken, 
zich op Romeins grondgebied vestigden in ruil voor hulp bij de grensverdedi-
ging.18 

Nog ernstiger werd het ruim een eeuw later. Omstreeks het jaar 375 
begon in Europa de Grote Volksverhuizing. De Hunnen, een Aziatisch volk, 
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vielen Europa binnen. De ene Germaanse volksstam na de andere werd ver
dreven en joeg op zijn beurt de naastwonende volksstam op. 

De genadeslag voor de Romeinen in de Lage Landen kwam in 406 na 
Chr., toen Germaanse stammen opnieuw massaal de noord westgrens van 
het Romeinse rijk overtrokken. De laatste nog aanwezige Romeinse troepen 
trokken terug. Onze streken werden door de Romeinen verder geheel aan 
hun lot overgelaten.18 

De komst van de Germaanse immigranten betekende in economisch 
opzicht een grote stap terug. Die was vooral merkbaar in de agrarische 
sector. De terugkeer naar de traditionele, overwegend zelfverzorgende 
landbouw was nagenoeg compleet. De bulkhandel in landbouwproducten 
kwam stil te liggen.24 

Souvenirs 

Toch zijn er nog altijd sporen in onze cultuur die ons er aan herinneren 
dat de Romeinen hier geweest zijn. 

Deze aflevering van ons tijdschrift is het juni-nummer van de jaargang 
1997. Die maand juni dankt haar naam aan de Romeinse godin Juno, 
echtgenote van hun oppergod Jupiter. 

J u l i is genoemd naar Ju l ius Caesar, die in deze maand geboren was; tot in 44 voor Chr. 
hee t te deze maand Quinctilis (de vijfde; zoals september bij de Romeinen de zevende en 
oktober de achtste maand was). Augustus heet naar de eerste Romeinse keizer; ook deze 
m a a n d h a d eerst een andere n a a m (Sextilis = de zesde), m a a r werd omgedoopt omdat 
Augus tus zijn eerste consulaat in de maand Sextilis aanvaardde . En om het helemaal in
gewikke ld te maken : A u g u s t u s hee t t e van zichzelf Octav ianus , m a a r k reeg de n a a m 
Augustus (= de gezegende, de verhevene) als eretitel. 

De n a a m januar i komt van de Romeinse god Janus , die vooral een symbolische beteke
nis h a d als de god van he t nieuwe begin; met zijn twee hoofden keek hij zowel terug in de 
tijd als naa r de toekomst. Waarschijnlijk heeft deze symboliek te maken met he t gepas
seerd zijn van de korts te dag van he t jaar . De maand maar t is genoemd naa r de Romeinse 
oorlogsgod Mars, mogelijk omdat in de winter het krijgsbedrijf grotendeels stil lag en het 
oorlogvoeren in het voorjaar weer begon. 
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gewest werd ingelijfd bij de Romeinse provincie Syrië waarover Quir in ius i n d e r d a a d 
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Een tak van de Breukelse familie Van Rietvelt 
maakte carrière in het graafschap Holland 

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

Nadat in enkele voorgaande artikelen in dit tijdschrift iets is meegedeeld 
over de oude Breukelse oorsprong van het geslacht Van Rietvelt, zijn plaats 
van vestiging nabij de oostelijke Vechtoever, zijn sociale positie, en zijn bas
taardbloedverwantschap met de Van Nijenrodes,1'2'3'4 komt in dit artikel een 
tak van het geslacht Van Rietvelt voor het voetlicht, die vooral een rol speelde 
in het graafschap Holland, hetzij in openbare grafelijke dienst, hetzij als 
kerkelijk ambtsdrager binnen het Utrechtse bisschoppelijke gezag. Staats
rechtelijk stond Holland los van Utrecht, maar kerkrechtelijk vielen de Hol
landse gelovigen onder het gezag van de bisschop van Utrecht. 

Ook op ruime afstand van hun bakermat was aanvankelijk de door bas-
taardij ontstane dienstbaarheid aan de Van Nijenrodes nog duidelijk merk
baar. Hun relaties in hoge kringen van de Kabeljauwse partij leidden later 
tot een aanzienlijke stijging op de maatschappelijke ladder. Daarbij streef
den zij de Van Nijenrodes soms zelfs voorbij! 

En voor ons, speurders naar de oude lokale geschiedenis, levert het ver
haal op een paar punten meer inzicht op in de historische achtergrond en 
betekenis van het Huis Rietvelt. 

Had de Hollandse tak van de Van Rietvelts een Breukelse stamvader? 

Toen Man ten in zijn verhandeling over het Huis Rietvelt ook een Gijs-
brecht en een Adriaen van Rietvelt uit de 15de eeuw vermeldde,5 waarover -
buiten gegevens over hun grondgebruik in de Vechtstreek - verder niets 
gevonden was, kwam mij een publicatie in herinnering van J.P. de Man 
(1880 - 1955), een zeer bekwaam genealoog. Daarin komen gelijknamige 
15de-eeuwse personen voor.6 Zij woonden in Holland, maar hadden zij oude 
familiewortels in Breukelen? 

Met die publicatie als basis was verder literatuuronderzoek en gericht 
archiefonderzoek mogelijk. De Man geeft aan het eind van zijn artikel een 
Van Rietvelt-stamreeks van vier generaties. De vroegste door hem gevonden 
Van Rietvelt was een Gijsbrecht, al vermeld in 1393. Daarna kwamen diens 
zoon Adriaen, kleinzoon Jan en achterkleindochter Maria. Hun onderlinge 
familierelatie is afdoende bewezen. 

Uit de vijftien kolomregels tekst die De Man aan Gijsbrecht van Rietvelt wijdt, zijn 
belangrijke aanwijzingen te halen. Het zou te ver voeren het onderzoek op de voet te volgen; 
we rangschikken de resul ta ten ervan daarom chronologisch in het verhaal over de levens
loop van Gijsbrecht van Rietvelt, en toetsen elk feit en elk vermoeden (voortkomend uit 
"c i rcumstant ia l evidence") aan de te verwachten bloedverwantschap met de Van Nijen
rodes . Vele van de h ie rna beschreven gebeurtenissen vonden te Haar lem plaa ts . Dankzij 
enkele de ta i l s tudies die daarover zijn verschenen, was vergelijking onderling en met de 
r e su l t a t en van he t Rietvelt-onderzoek mogelijk. Dat leverde in enkele gevallen nieuwe 
inzichten op.7-8-9 

Gijsbrecht van Rietvelt ontpopte zich heraldisch als een Van Nijenrode 

In een voorgaand artikel werd al iets over het Haarlemse zegel van Gijs
brecht van Rietvelt uit 1403 meegedeeld.10 

Het in het zegelveld afgebeelde wapenschild toont een dwarsbalk met een 
smalle schuinbalk over alles heen (teken van bastaardij). Er is geen helm
teken. 
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Twee generaties later liet zijn kleinzoon Jan in de Alkmaarse Blasius-
kapel de wapens van hemzelf en zijn vrouw afbeelden. Het Rietvelt-blazoen 
is daar: een rode dwarsbalk op een veld van goud. In de boven-schildhoek 
staat een zwarte ster. Boven het schild een gouden kroon, waaruit een 
zwarte ster opkomt.11 In de daarna volgende generatie werd dit wapen ook 
zo gevoerd. Maria van Rietvelt schonk een glas in de kerk van Hillegom met 
dit wapen.12 

Ook uit bewaard gebleven schetsen van rouwborden, die in de 17de eeuw in de Utrechtse 
Buurke rk hingen, blijken de kleuren van he t wapen Van Rietvelt, da t door de Hollandse 
Van Rietvelts gevoerd werd: een rode dwarsbalk op een gouden veld, met in de rech te r 
bovenschildhoek een zwarte zespuntige ster. Het betreft het rouwbord voor Vrouwe Cornelia 
Monix (achterkleinkind van het echtpaar Van Waveren - van Rietvelt) me t acht kwar t ier -
wapens 1 3 (zie Afbeelding 1). Voor ons is in teressant , dat deze Cornelia Monix een dochter 
was van J a n Monix en Margriet van Nijenrode, vrouwe van Gunters te in te Breukelen . He t 
op he t rouwbord voorkomende kwart ierwapen Van Rietvelt is dat van Mar ia van Rietvelt, 
die als l aa t s te genoemd werd in de s tamreeks bij J .P . de Man. We zien h ie r he t verschijn
sel, dat na anderhalve eeuw de bastaardstreep uit het wapen is verdwenen. Om toch niet het 
volle s tamwapen te voeren, is men als breukteken (teken om zich van andere t a k k e n van 
een zelfde geslacht te onderscheiden) een zwarte ster in de schildhoek gaan gebruiken. 

We weten nu 'wat de Van Rietvelts in hun schild voerden'. Zij streefden 
er al in de 15de eeuw naar dat 'er bij hen geen streepje meer doorliep'.14 

De gegevens en aanwijzingen, die we nu over Gijsbrecht I van Rietvelt 
hebben, lijken voldoende om hem als een telg van de aan de Van Nijenrodes 
verwante Breukelse Van Rietvelts te beschouwen. Vooral met het wapen van 
de Hollandse Van Rietvelts anno 1403 en later, hebben we een sterk uit
gangspunt. Als Gijsbrecht van Rietvelt in Haarlem al direct in de maat
schappelijke en bestuurlijke toplaag van de burgerij verschijnt, en er daar
bij openlijk voor uitkomt dat hij tot de bastaardtak van een adellijk geslacht 
behoort, dan moet dat geslacht op dat moment in het graafschap Holland 
belangrijk zijn, èn invloedrijk genoeg om een telg uit een bastaardtak in een 
belangrijke functie benoemd te krijgen. Er was in die tijd in Holland maar 
één geslacht dat als stamwapen een rode dwarsbalk op een gouden veld 
voerde: Van Nijenrode.15 Invloedrijk was die familie ook, want Gijsbrecht 
(II) van Nijenrode was vanaf 1392 tot zijn dood, eind 1396, lid van de grafe
lijke raad, nadat hij dat in 1375, 1379 en 1380 ook al geweest was. 

Haarlem belangrijk voor het graafschap Holland 

Terwijl De Man6 meende, dat Gijsbrecht alleen in 1400 enige tijd schout 
in Haarlem was, maakte een recente publicatie16 duidelijk dat Gijsbrecht 
daar driemaal schout was: (1) vóór 23 november 1398, vanaf augustus van 
dat jaar, toen de in functie zijnde schout Simon van Zanen Gerritszoon op
stapte; (2) van februari 1400 tot in oktober 1401; en (3) in mei 1404. In al deze 
perioden heerste er, zoals we zullen zien, politieke onrust in Haarlem.17 

H a a r l e m was in die j a ren een belangrijke s tad in he t graafschap Hol land . N a Dor
drecht was he t de tweede stad van belang. Het leverde, naast Dordrecht, het grootste contin
gent t roepen voor he t grafelijke leger, dat in die jaren nogal eens in actie kwam, zoals 
tegen de Friezen (1396, 1398,1400 en 1401) en in de Arkelse Oorlog (1402 -1412).1 8 

Ook door zijn belast ingopbrengsten en leningen aan de graaf (door verkoop van ren te -
br ieven) was Haa r l em belangrijk. 

De Haarlemse schout was in de 14de en 15de eeuw één van de machtigste m a n n e n in de 
s tad. Hij s tond in dienst van de graaf, werd door hem benoemd en was zijn feitelijke ver
tegenwoordiger ter plaatse. Tot zijn taken behoorden het handhaven van de openbare orde, 
controle op de naleving van wetten en keuren en het optreden als hoofd van politie en recht
bank. Hij t r ad tevens op als voorzitter van het schepencollege, dat recht sprak. Hij was bij 
vergader ingen van het s tadsbes tuur aanwezig, waar hij aan de bes lu i tvorming dee lnam. 
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Afb. 1. Rouwbord voor de in 1640 
o v e r l e d e n V r o u w e C o r n e l i a 
Monix, dat in de 17de eeuw hing 
in de Buurkerk te Utrecht, zoals 
da t werd n a g e t e k e n d door E. 
van E n g e l e n . 1 3 De schets toont 
het hoofdwapen en acht kwartier-
wapens, dus die teruggaande tot 
de genera t i e van de overgroot
ouder s . Een van de overgroot
ouders van Cornelia Monix was 
Maria van Rietvelt , achterklein
d o c h t e r v a n G i j s b r e c h t I van 
Rietvelt . 

Hij zocht ook kandida ten voor de functie van stadsschepen, welke hij dan a a n de graaf 
voordroeg ter benoeming. 

Zijn ambtsgebied was de s tad zelf, m a a r in bijzondere omstandigheden kreeg hij van de 
graaf een uitbreiding van he t gebied waar zijn sterke arm kon corrigeren en arres teren. 

Mili tair gezien, had de schout al evenzeer een vooraanstaande positie. Hij moest er op 
toezien, dat de burgers, die deel u i tmaakten van de stadsmilitie, hun wapens en ui t rust ing 
in goede orde hielden en da t zij deze niet misbruikten voor vechtpartijen en familievetes 
b innen de s tad. Op bevel van de graaf zorgde hij voor t ransport en in tendance van de Haar
lemse s tadsmil i t ie bij h e t grafelijke leger. 

Ui te raa rd was door al deze taken de financiële kant van he t schoutambt voor de graaf 
belangrijk. Het ambt werd officieel door hem verpacht, dat wil zeggen: de nieuwe schout 
be taa lde een onderling overeengekomen bedrag aan de landsheer en verkreeg daarvoor 
he t recht om het ambt uit te oefenen. De ambtelijke inkomsten van de schout zelf kwamen 
uit opgelegde boeten en verkoop van verbeurd verklaarde goederen. 

He laas waren vaak de inkomsten onvoldoende om de uitgaven te dekken. Een ambts
termijn begon voor een nieuwe schout dan ook vaak met het overnemen van de schulden 
van zijn voorganger. Deze bedragen konden zéér hoog oplopen. Dit leidde ertoe, da t de 
graaf vooral kapitaalkrachtige mannen het schoutambt gunde. In 1394 moest de schout voor 
mins tens 100 ponden aan huis en erf gegoed zijn. In 1399 was dat al 300 ponden. De graaf 
dwong bovendien vaak ook persoonlijke leningen af! 

De ambtstermijn van de schout bedroeg meestal één jaar . Om benoemd te worden was 
verder, naas t het vertrouwen van de graaf, een stedelijk poorterschap van mins tens 10 j a a r 
noodzakelijk. Dat betekende, dat men al minstens 10 j a a r hu is en erf in de s tad moest 
bezit ten, daar regelmatig diende te verblijven, en ook moest meebetalen aan de stedelijke 
be las t ingen . En dan diende men tevens regelmatig aan het grafelijke hof te verblijven 
en/of daar goede connecties te hebben.1 9 

Hoewel de graaf in Haar lem dus zeker grote belangen had, kwam hij er niet vaak, en 
dan nog voornamelijk op doorreis of om in de omgeving te jagen. 2 0 Maar hij moest wel 
ro t svas t op Haar lem kunnen rekenen . Enkele malen is hij ter beslechting van geschillen 
n a a r Haar lem gekomen, m a a r dan was de toestand ook zeer zorgwekkend. 

Invloed van de Van Nyenrodes 

Hoe was nu Gijsbrecht van Rietvelt, min of meer vanuit het niets, in 
Haarlem in de belangrijke functie van schout beland? 
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Uit het voorgaande dringt zich zeer sterk de indruk op dat Gijsbrecht van 
Rietvelt invloedrijke en kapi taalkracht ige protectie heeft genoten, waar
schijnlijk van de Van Nijenrodes. Dit ligt ook wel voor de hand: Gijsbrecht 
(II) van Nijenrode had door zijn moeders erfenis eigendommen en belangen 
in en om H a a r l e m gekregen.2 1 Zo had hij er een woning met land even 
bui ten de Haar lemse Kruispoort.22 In 1351 had Gijsbrecht (II) van Nijen
rode bij de belegering van slot Brederode al in voor de graaf gunstige zin 
gebruik gemaakt van zijn leenmannen in de streek.2 3 In de daarop volgende 
j a r e n was hij baljuw van Kennemer land 2 4 (dat aan Haar lem grens t ) en 
Westfriesland geweest. In de plaatselijke politiek vervulde hij een rol op de 
achtergrond. Zo was hij betrokken bij de door de graaf opgelegde zoen tussen 
de in een vete verwikkelde Willem van Brederode en Simon van Zaanden.2 5 

De vicarie, waar de nagedachtenis van de voorouders van de Van Nijen
rodes ui t he t geslacht Van Persijn in de vorm van zielenmissen werd ge
vierd, werd mede met toestemming van Gijsbrecht (II) van Nijenrode vanui t 
Velzen naa r de kerk van Haarlem verplaatst.26 

Bovendien beslechtte hertog Albrecht in 1394 het al lang lopende geschil 
over de opvolging van Gijsbrecht van Nijenrode in de heerlijkheid Water
land, door aan hem blijvend de inkomsten van het gruit- of hopgeld (een 
bieraccijns) van Haarlem toe te kennen. De waarde was geschat op 6000 
oude schilden, een enorm bedrag.27 

Het is duidelijk, dat Gijsbrecht van Nijenrode sedertdien ook belang had 
bij de benoeming van de schout, want deze had in zijn functie bemoeienis 
met het toezicht op de inning - en bestraffing van ontduiking - van het gruit-
geld. Bovendien kon hij die inkomsten vermeerderen door te waken over de 
reinheid van he t Spaarnewater , dat voor de bierbrouwers zeer belangrijk 
was. 

Vanaf 1392, toen de moord op Aleid van Poelgeest (hertog Albrechts gelief
de tijdens zijn weduwnaarschap) een politieke reactie ten nadele van de aan 
het grafelijke hof verkerende Hoeken uitlokte,28 hadden de Kabeljauwen het 
in de grafelijke raad weer voor het zeggen. 

In 1393 en 1394 wordt Gijsbrecht (II) van Nijenrode er a ls r aads l id 
vermeld, m a a r hij overleed al vóór 3 november 1396. Zijn mede-raadsl id 
Splinter van Loenersloot, die grafelijk leenman voor het Huis Gunterstein te 
Breuke len was , overleed eveneens in 1396. Beiden waren Kabel jauwse 
part i jgangers geweest.2 9 

Vanaf 1396 werden ook de andere Kabeljauwen geleidelijk uit de grafe
lijke raad verdrongen. Het is dus twijfelachtig of Gijsbrecht van Rietvelt zijn 
schoutsbenoeming direct aan de raad te danken had. Hij zal breder s teun 
hebben gehad. 

Zijn positie in Haarlem was natuurlijk wèl door Gijsbrecht (II) van Nij
enrode opgebouwd en begunstigd. Hij moet daardoor bij hertog Albrecht 
goed bekend zijn geweest. Hij voldeed echter in 1398 pas aan de eis van 
10 j a a r 3 0 H a a r l e m s poorterschap. Zoals we zullen zien, voldoet he t j a a r 
1388 goed als vestigingsjaar in Haarlem, ook wat betreft zijn huwelijk en de 
geboortejaren van zijn kinderen. 

Gysbrecht van Rietvelts eerste jaren in Haarlem. Zyn huwelijk 

Op 25 mei 1391 verschenen voor schepenen van Haar lem de volgende 
pe r sonen : 3 1 (1) J a n van Zanen Dircszoon van Dordrecht, die b innenkor t 
geprofest zou worden in het Karthuizerklooster Het Hollandse Huis te Geer-
truidenberg, en daarom boedelscheiding van de nalatenschap van zijn over
leden ouders, Dire van Dordrecht en Adelise, verzocht. Daartoe waren mee
gekomen (2) zijn minderjarige broer, Adriaan van Dordrecht , me t diens 
voogden J a n Dircsz van Dordrecht en Peter van Zaanen, en (3) de zuster van 
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de broers: Catrine van Dordrecht met als voogd haar echtgenoot Gijsbrecht 
Jansz van Rietvelt. 

In de door schepenen opgestelde akte werd alleen vermeld wat de kloos
ter l ing werd toebedeeld. Hij zou dit aan het klooster schenken voor het 
zielenheil van zijn ouders en hemzelf. Het betreft enkele percelen land nabij 
Ockenburg in he t ambacht Rijswijk (in to taal ruim 30 morgen), en een 
aanta l renten op huizen te Haarlem. 

Men krijgt de indruk dat het gezin welgesteld was. Uit een later s tuk 
blijkt, dat Catrine nog twee zusters had die voor 1391 al uitgeboedeld waren. 
Voor ons i n t e r e s s a n t zijn natuur l i jk de genoemde namen. In de eers te 
plaats blijkt Gijsbrecht van Rietvelt inderdaad een J an als vader te hebben, 
zoals we eerder al veronderstelden. Hij is waarschijnlijk rond 1388 ge
t rouwd me t een dochter van Dirk van Dordrecht . Deze is bekend als 
leenman van de graaf van Blois, die uitgebreide bezittingen in Holland had. 

De naamgeving van de kloosterling doet vermoeden, da t hij vernoemd is naar zijn toen 
al over leden grootvader van moederszijde,3 2 en wel met diens voornaam en geslachts
naam. Deze wijze van vernoeming was in Haar lem in die tijd (en ook in onze streek!) heel 
gewoon. In dit geval werd er nog steeds de vaderlijke ges lachtsnaam bij gevoegd; indien 
da t niet gebeurde, kon men la ter toch nog de oorspronkelijke geslachtsnaam herkennen 
aan h e t gebruikte waszegel met geslachtswapen: dat was vrijwel altijd het oude, vaderlijke 
f ami l i ewapen . 

D a a r de voogden van de minderjarige Adriaan van Dordrecht afkomstig waren uit de 
kr ing van naas te verwanten , zowel die van vaders- als van moederszijde (beide ouders 
waren i m m e r s overleden), mogen we in de voogd Pe ter van Zaanen wel een broer van 
moeder Adelise zien. Om enigszins te kunnen bepalen in welk milieu (ook in politieke 
zin) Gijsbrecht van Rietvelt door zijn huwelijk relaties kreeg, onderzoeken we of uit he t 
voorgaande conclusies zijn te t rekken . 

In de eerste plaats rijzen dan de vragen: verkeerde Gijsbrecht van Riet
velt in een Kabeljauws milieu? En kunnen zijn latere daden als Kabeljauws 
get int beschouwd worden? Ook Gijsbrecht (II) van Nijenrode vinden we 
immers steeds in het Kabeljauwse kamp als het tot openlijke vijandelijk
heden komt. En daar tussendoor merken we herhaaldelijk de vijandigheid 
op, die voortdurend ten aanzien van de tegenpartij, de Hoeken, bestond. 

Dirk van Dordrecht, de schoonvader van Gijsbrecht van Rietvelt, verkreeg 
op 20 november 1360 zijn goed in de waard bij Spaarndam "ten eigen" (in 
eigendom).3 3 Dit vond plaats door middel van een overdracht (verkoop) door 
Bartholomeus Uter Wijk, die het tot dan toe als leen van de graaf van Blois 
had bezeten. 

De datum, de vorige leenman en de leenheer: het zijn drie gegevens die 
iets over Dirk van Dordrecht aanduiden. 

Bartholomeus Uter Wijk was een fervent Kabeljauw. In 1350 had hij het vooral op Dirk 
van Brederode3 4 gemunt . In 1351 had Gijsbrecht (II) van Nijenrode het kasteel Brederode 
na een beleg veroverd en Dirk van Brederode gevangen genomen. Toen Albrecht van 
Beieren a ls r u w a a r d (p laa t svervanger ) voor zijn k r a n k z i n n i g geworden broer Willem 
ging optreden, kwamen Hoeken langzamerhand meer in de gunst van het hof. 

Dit le idde weer tot poli t ieke moordaans lagen en openlijk gewapend verzet van de 
Kabeljauwen, zoals de aans lag op de opvolger van Gijsbrecht van Nijenrode als baljuw van 
Kennemer land, Reinout van Brederode (1358),35 en het beleg van het in opstand gekomen 
Kabeljauwse Delft,36 waa r Gijsbrecht (II) van Nijenrode bij betrokken was als één der 
Kabel jauwse aanvoerders (1359). Bartholomeus Uter Wijk was in 1359 één der Kabel
jauwen die kasteel Brederode opnieuw veroverden en he t daarna , na een belegering, weer 
moesten prijsgeven.3 7 

Kenneli jk was hij daardoor in financiële problemen ge raak t (zich ui t gevangenschap 
vrijkopen was een kos tbare zaak!), waardoor verkoop van leengoed, indien mogelijk aan 
een medes tander , noodzakelijk was. De leenheer heeft hier blijkbaar een handje geholpen. 
Deze, graaf J a n van Blois, een hier wonende Franse edelman, heeft steeds ge t racht te 
bemiddelen in de twis ten , weigerde partij te kiezen en leidde, voornamelijk te Gouda 
verblijvend, een luxueus leven.3 8 
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Deze korte analyse leidt inderdaad tot het vermoeden, dat Gijsbrecht van 
Rietvelts schoonvader Dirk van Dordrecht een Kabeljauwse sympathisant 
was. Voor de familieleden van Dirks vrouw geldt hetzelfde. 

De geslachtsnaam Van Zaanen (Van Zaenden) levert voor identificatie van personen te 
Haarlem rond 1400 de nodige moeilijkheden. Zo is er een groepje "pseudo"-Van Zaanens, 
die eigenlijk tot het geslacht Zeelander behoren. Verder zijn er twee groepen "echte" Van 
Zaanens, die verre verwanten van elkaar zijn. 

Dirk van Dordrecht vond zijn echtgenote echter niet in die groepen Van Zaanens, want 
daar komt de combinatie "vader Jan van Zaanen (in 1391 reeds overleden) met zoon Peter 
(in 1391 nog in leven)" niet voor. Een speurtocht in de repertoria van de Hollandse leen-
registers leverde tenslotte een aanvaarbare oplossing voor dit probleem.39 

Er kan een stamreeks worden opgesteld (onder voorbehoud, want ook hier is niet 100% 
zeker dat het "echte" Van Zaanens zijn!). 

(1) Hugo van Zaanen, zoon van Willem van Zaanen; wordt op 20.11.1349 vermeld als 
gehuwd met Hildegonde, en is leenman van de graaf van Blois voor lenen te Zaandam, 
Wormer en Westzaan. Is in 1356 belendend aan een goed in Schoten (met Bartholomeus 
Uter Wijk als andere belending). Legt in 1348 een verklaring voor schepenen van Haar
lem af over een rente op zijn land te Vlaardingen. Bezit ook goed te Noordwijk (de Hof-
venne en het Hofland). Is in 1373 reeds overleden (waarschijnlijk al in 1359). 

(2) Jan van Zaanen, vermoedelijk zoon van Hugo. Wordt in februari 1382 als reeds 
overleden gemeld. Zijn weduwe is Wiburg (Wymoet). Hij was leenman van de graaf van 
Blois voor een goed aan de Zaan, te Westzaan (genaamd de Waard). Wordt in 1359 vermeld 
als belendend aan goederen te Warmond, die aan Mabelia heer Jacobsdr van den Woude 
behoren. Dit "nabuurschap" kan ontstaan zijn door hun beider afkomst uit het geslacht Van 
Haarlem, maar liefst 5 generaties daarvoor! 

(3) Pieter van Zaanen, vermoedelijk zoon van Jan van Zaanen. Wordt in 1374 vermeld 
als belendend aan goed te Warmond, zoals eerder Jan van Zaanen dat was. Wordt in 1373 
tot 1397 vermeld met eentwaalfde van het goed van wijlen Hugo van Zaanen te Westzaan, 
als leenman van de graaf van Blois, en in dezelfde periode ook voor een leen te Wormer, 
zoals Hugo van Zaanen dat eerder in leen hield, evenals de graaf van Blois. Draagt in 1397 
de vlastiend van Velsen over voor Beatrijs, dochter van jonge Hendrik van Heemskerk. 
Waarschijnlijk is Beatrijs identiek aan Beatrijs Hendriksdr van der Woert, dochter van 
Hendrik van der Woert, en daardoor een nichtje van Herbaren van der Woert. 

Leidt deze verkenningstocht langs de Van Zaanens ons ook naar de om
geving van de Van Nijenrodes? Uit niets blijkt, dat deze Van Zaanens Hoeks-
gezinden waren, in tegenstelling tot de hoofdtak van dat geslacht.40 (Willem 
en Jan van Zaanen, vader en zoon, waren verbannen geweest, en kregen in 
1355 van de graaf een zoenbrief.) De Van Heemskerks waren Kabeljauws-
gezind vanaf 1350. Jan, de zoon van Gijsbrecht (II) van Nijenrode, had zich 
na zijn huwelijk in 1392 in Velzen gevestigd. Zijn zuster met de opvallende 
naam Dirk Filips van Nijenrode41 was gehuwd met Herbaren van der 
Woert, ridder, uit de tak van de Van Heemskerks die de bezittingen van de 
Van der Woerts in het Westland had geërfd. Herbaren, zoon van Gerrit 
Bartouts van Heemskerk, was in 1395 al niet meer in leven, Dirk Filips van 
Nijenrode overleed pas in 1419. Een van hun kinderen, Splinter van 
Heemskerk, was gehuwd met Alijd Simon van Zaanendochter, een dochter 
van de vooraanstaande Haarlemmer Simon van Zaanen Claes Zeelander
zoon. Alijd overleed in 1408. In de Haarlemse onlusten speelde haar vader 
een hoofdrol. 

Er is één gegeven, dat op het eerste gezicht niet in dit stramien past. 
Hugo van Zaanen Willemszoon blijkt aan zijn dochter Elisabeth een aan
zienlijk bezit na te laten in 1360: zijn woning te Schoten met 18 morgen land 
erbij. Het is gelegen ten Noorden van Haarlem, buiten de Kruispoort.42 

Deze dochter was even vóór 24 november 1356 al gehuwd met Claas van 
Ruijven, die in 1355 van graaf Willem (V) van Holland de zoenbrief kreeg die 
een eind maakte aan zijn verbanning als Hoek. Het leen gaat over op hun 
zoon Hugo in 1382. 
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Gerard Splinter van Nijenrode 
x 
Maria Persijn 

bastaardzoon 

Gijsbrecht II van Nijenrode 
x 
Margriete van (den) Rijn 

Jan Otto 
van Nijenrode van Nijenrode 

Willem van 
Cronenburg 

Dirk Filips 
van Nijenrode 
x 
Herpert 
Van Heemskerk 
van der Woert 

Wigger van Nijenrode 

Oude Jan van Rietvelt 
(= Jan Wiggersz 
van Nijenrode 
alias van Rietvelt) 

Simon van Zaanen 
Claes Zeelanderzoon 

\ 

Gijsbrecht van Rietvelt 
schout 
x 
Catharina van Dordrecht 
(ex matre van Zaanen) 

Elisabeth van Johanna van x Gerrit van 
Cronenburg Cronenburg Heemskerk 
x 
Fl oris van Wouter van Hendrik van 
Alkemade Heemskerk Heemskerk 
IJsbransz 

Splinter van x Alijd van Zaanen 
Heemskerk Simonsdr 

Margaretha Adriaan Gijsbrecht Thomas 
van Rietvelt van Rietvelt van Rietvelt van Rietvelt 

Afb. 2. Verwantschapsl i jnen tussen de hoofdrolspelers te Haar lem rond Gijsbrecht van 
Rietvelt. Gijsbrecht van Rietvelt behoorde tot de magen van Gerri t en Splinter van Heems
k e r k (3e / 3e graad); zelfs zeer nauw, vanwege de zuiver manneli jke lijn bij Gijsbrecht. 
Omgekeerd was de band wat losser, door de vrouwelijke schakel. Zie ook he t genealogische 
overzicht van de Van Rietvelts, gepubliceerd in een eerdere aflevering van dit tijdschrift.4 

Daar de Van Ruijvens vóór 1356 niet in Haarlem voorkwamen, moet het 
huwelijk na de verzoening met de graaf gesloten zijn en behoeven we daar 
geen politieke achtergrond bij te vermoeden. 

Belendend aan het leengoed van Elisabeth had ook Gijsbrecht (II) van Nijenrode een 
woning me t land . 4 3 Dit werd in leen uitgegeven aan Mechteld Claas Symonszoonsdochter, 
gehuwd met Willem van Schoten. Hun dochter, Agniese van Schoten, volgde in dit leen op, 
en was gehuwd m e t Claas van Ruijven, zoon van he t echtpaar Claas van Ruijven en 
El i sabeth van Zaanen. Die opvolging vond plaats onder J a n van Nijenrode, toen Agniese 
al weduwe was. 

Gijsbrecht van Rietvelt was dus te Haarlem thuis in een gematigd Kabeljauws milieu. 
Of dit in zijn ambtelijke optreden en particuliere daden merkbaar was, zullen we in de 
volgende paragraaf zien. Eers t nog enige gegevens, die nader bijdragen tot onze kenn i s 
van Gijsbrechts beginpositie in Haar lem. 

Op 21.8.1393 nam hij in erfpacht via de Hollandse grafelijke leenkamer "2 campen en 
wi ldern isse" in Heemskerk . 4 4 

D a a r n a a s t blijkt hij volgens een Haar lemse schepenbrief van m a a n d a g na St. Geer-
truyd 1399 (dat is 22 maar t 1400) een erf nabij het Manpad en Gasthuis te Haarlem te be
zi t ten.4 5 

Gijsbrecht van Rietvelt burger, schepen en schout in een oproerig Haarlem 

Toen Gijsbrecht van Rietvelt zich in Haarlem vestigde, kwam hij in een 
gemeenschap die herhaaldelijk werd opgeschrikt door uitbarstingen van 
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geweld. Oude persoonlijke tegenstellingen en ruzies, soms geënt op de voort-
sluimerende Hoeks - Kabeljauwse tegenstellingen, hadden maar een kleine 
aanleiding nodig om in uitgebreide onlusten met dodelijke slachtoffers te 
ontaarden. Sommige historici, die dit verschijnsel voor Haarlem bestudeer
den, zijn van mening dat het hier een plaatselijke machtsstrijd betrof,46 en 
geen uiting van Hoeks - Kabeljauws partij fanatisme was. 

Volgen we onze hoofdrolspelers, Gijsbrecht (II) van Nijenrode en Gijs-
brecht van Rietvelt, bij hun bemoeienissen met deze conflicten, dan moeten 
we toch constateren, dat hun rol volledig past bij hun Kabeljauwse partij
keuze en bij hun familiebanden. 

Al voor 1365 was er in Haarlem een vete ontstaan tussen twee familiegroepen, elk 
bestaand uit een of meer leiders met rond hen een uitgebreide groep naaste bloedverwanten. 
Er waren in de loop van de tijd over en weer al veel slachtoffers gevallen, en verzoenings
pogingen mislukten regelmatig. 

Er zijn berichten daarover uit 1365 en 1371, toen Albrecht van Beieren poogde te bemidde
len. De grote leider van de ene groep blijkt Simon van Zanen Claes Zeelanderzoon te zijn, 
een zeer vooraanstaand Haarlemmer. Zijn tegenstanders behoorden tot verschillende 
groepen. In september 1377 kwam het opnieuw tot bloedvergieten. Gepoogd werd het huis van 
Simon van Zanen te bestormen, wat ten dele lukte. De drie aanvallers die al binnen waren 
voordat het valhek het huis afsloot, werden daar gedood en uit de vensters op straat ge
worpen. Andere aanvallers verschansten zich in het stadskasteel van een van hen, en 
werden daar door stadsmilitie belegerd, waarbij 17 doden en 7 zwaar gewonden vielen. 

Voor ons onderwerp is het nuttig na te gaan of de strijdende partijen bij een politieke 
richting, dus Hoeks of Kabeljauws, zijn te plaatsen. Vanzelfsprekend kunnen we dat 
alleen voor de kopstukken vaststellen. Enkelen van hen komen we later in verband met 
Gijsbrecht van Rietvelt nog tegen. 

Simon van Zanen was bevriend met de Kabeljauwse familie Van Heemskerk. Een van 
zijn dochters was met Splinter van Heemskerk gehuwd. Voor 1382 had Simon een conflict 
met de Hoekse heer van Brederode. In 1380 werd in de zoen onder andere bepaald, dat een 
aantal edelen (waaronder Gijsbrecht II van Nijenrode) geen hulp en onderdak zou ver
lenen aan Simon van Zanen, als deze de zoen zou breken. Kennelijk stonden deze edelen 
als vrienden / sympathisanten van Simon van Zanen bekend.47 Gijsbrecht van Nijenrode 
was de grootvader van een schoonzoon van Simon! 

In december 1377 kwam Albrecht van Beieren in eigen persoon naar Haarlem om de 
zaak te onderzoeken, de aanstichters te straffen en bovendien te bemiddelen om tot een 
zoen te komen. Dat lukte, voorlopig althans. Zo verzoende zich onder andere Dirk van den 
Woude, een van de aanvallers die gewond was geraakt, met IJsbrand van Spaarnwoude. 
Deze Dirk moet bekend zijn geweest en kan een geschil gehad hebben met de Van Zaanens, 
de familie van Gijsbrecht van Rietvelts schoonmoeder. Jan van Zaanen en zijn zoon Peter 
waren gegoed te Warmond, in de directe omgeving van de familie Van den Woude (de 
heren van Warmond). In Dirk van den Woude herkennen we een jongere broer van zowel 
Mabelia van den Woude als van Jan van den Woude, ridder, heer van Warmond (circa 
1346 - 1417). Dirk, ongehuwd, moet verscheidene bastaardzonen hebben gehad, waaronder 
waarschijnl i jk Willem.48 Al in het oudste bericht over de vete lezen we dat in 1365 in 
Haarlem Dirk van Bloemenvenne werd gedood. Deze had in 1359 goederen in Warmond! 
Zijn verwant Simon van Bloemenvenne had de leiding van de overval in 1377. 

IJsbrand van Spaarnwoude was een zwager van Willem Cuser, die enkele jaren later 
schout van Haarlem zou worden, en daarna promoveerde tot meester-knaap (hofmeester) 
van het grafelijke hof.49 

Zowel Willem Cuser als Dirk van den Woude speelden later nog een rol in gebeurte
nissen, waar uiteindelijk ook Gijsbrecht van Rietvelt bij betrokken was. De vader van 
Willem Cuser, Coen Cuser, was mederaadslid en politieke vriend van Gijsbrecht (II) van 
Nijenrode. Zoals later nog duidelijk zal blijken, hoorden de Cusers bij de Kabeljauwen en 
de Van den Woudes bij de Hoeken thuis. 

De eerste jaren van Gijsbrecht van Rietvelt in Haarlem (vanaf ca. 1388) 
verliepen rustig. In 's-Gravenhage laaiden echter de partij tegenstellingen 
weer op. Rond Willem van Beieren, de zoon van Albrecht, had zich een kliek 
van aanhangers met Hoekse sympathieën verzameld.50 Hoeks betekende 
rond 1390 eigenlijk niet meer dan anti-Kabeljauws, dus een vijandige opstel-
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ling tegen families en personen die vanaf 1350 Kabeljauws waren geweest 
en die elkaar s teunden bij het verkrijgen en behouden van invloed in het 
grafelijke en stedelijke bestuur. Zo konden handwerkslieden zich onder de 
Hoekse aanhang scharen, omdat ze weinig ophadden met het stedelijke 
patriciaat, dat meestal Kabeljauws was. 

In oktober 1391 waren de politieke intriges aan het Hollandse grafelijke 
hof zodanig, dat de Kabeljauwse edelen een verbond sloten, waarin trouw 
aan Albrecht werd betuigd. Zegelaars daarvan waren Gijsbrecht (II) van 
Nijenrode, Coen Cuser, zijn zoon Willem Cuser, en nog 34 anderen. 

Een j aa r later werd Willem Cuser met Aleid van Poelgeest (op dat mo
ment de geliefde van de weduwnaar Albrecht van Beieren) op het Binnenhof 
te ' s -Gravenhage vermoord. De daders waren meteen bekend, m a a r al 
spoedig werd duidelijk dat meerdere edelen met hun aanhang er voorkennis 
van hadden gehad. Zij hoorden in het Hoekse kamp thuis. Velen werden 
ve rbannen , met confiscatie van hun goederen. Daarbi j waren J a n van 
Heemstede, vriend van Albrechts zoon Willem van Beieren, en nog minstens 
12 personen die connecties met Haarlem hadden, waaronder Willem van 
den Woude, verwant aan de al eerder genoemde Dirk van den Woude.51 In 
1396 waren de meesten van hen, na uitgesproken zoen, weer in Haarlem 
woonachtig. 

In het najaar van 1396 was Gijsbrecht (II) van Nijenrode overleden. Toch 
was in 1398 de invloed van Kabeljauwen in de raad nog groot. De positie van 
Gijsbrecht van Rietveit was er niettemin moeilijker op geworden. 

Op 22 september 1398 werd in het grafelijke commissie- of Beveelboek 
aangetekend, dat het "scoutambacht van Hairlem" op Gijsbrecht van Riet-
velt was bevolen.52 Zijn voorganger had dit ambt meer dan twee en een half 
j a a r bekleed. Waarschijnlijk was volgens de graaf Gijsbrecht van Rietvelt 
de beste kandidaat , die aan de door de stad gestelde eisen voldeed. Maar 
in Haa r l em was Gijsbrecht inmiddels, na 10 j a a r burgerschap, zodanig 
bekend, dat men wist van welke politieke signatuur hij was. Toen hij dan 
ook zijn kandidaten voor de functie van schepen aan de graaf voordroeg, 
ontstond in Haa r l em meteen tegenstand. De nieuwe schout waagde het 
daarop niet de nieuwe schepenen ook daadwerkelijk aan te stellen.53 

Het gevolg was een terechtwijzing door graaf Albrecht van Beieren. Deze schreef op 
15 oktober 1398: "dat h i verset te a ldaer een deel van den gerechte als him mijn he re 
overschreef (= voorschreef)". Maar Gijsbrecht van Rietvelt kende de plaatselijke si tuatie 
natuurl i jk beter dan Albrecht, en had tijd nodig om te onderhandelen. Die werd hem door 
Albrecht niet gegund: op 25 oktober kwam het grafelijke bevel "dat hi recht in der stede dede 
of den d iens t enen anderen overgave". Gijsbrecht van Rietvelt moest toen te rugt reden. 
D a a r zijn opvolger r u i m een j a a r dienst deed, is he t duidelijk, da t de oppositie tegen 
Gijsbrecht persoonlijk ger icht was: de Hoekse kandida ten , die door hem waren aange
wezen, wilden hem niet als voorzitter aanvaarden. Pas op 26 j anuar i 1399 confirmeerde 
Gijsbrecht de brieven die hij van de graaf had ontvangen.11 

In 1400 was de invloed van Hoeken in de grafelijke raad flink toegeno
men . 5 4 Toch was Gijsbrecht van Rietvelt in februari 1400 weer als schout 
van Haarlem in functie. Dit kan verklaard worden door de Hollandse veld
tochten tegen de Friezen, waarvan de eerste in 1396 plaatsvond. Het is niet 
onmogelijk, dat Gijsbrecht van Rietvelt in 1396 in dienst van de graaf was, 
hetzij in het leger in Friesland, waar ook Gijsbrecht (II) van Nijenrode en 
diens zonen Otto en J a n van Nijenrode zich bevonden, hetzij als lijfwacht 
van de gravin, die tijdens de veldtocht op het slot te Medemblik verbleef. 
Daar deze militaire expedities tegen de Friezen zich herhaalden in 1398, 
1400 en 1401, ontstond er geleidelijk aan een (militaire) verbroedering tussen 
de partijen.55 

Dat ook dit proces moeizaam verliep, bewijst het hoog opgelopen geschil tussen Gerrit 
van Heemskerk en F lor i s van Alkemade. 5 6 De eerste, uit een zijtak van dat geslacht, had 
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rechten op de burcht waar de Van Heemskerks van oudsher gewoond hadden, maar die door 
uitsterven van de hoofdtak, volgens de graaf, vervallen waren. Albrecht had toen Van 
Alkemade als slotvoogd aangesteld. Daar Van Heemskerk in zijn recht stond, moest 
Albrecht toegeven, weliswaar onder de voorwaarden van vijf en een halve maand krijgs
dienst in Friesland met 200 man op eigen kosten, en het betalen van een koopsom (!). Van 
Alkemade weigerde van het slot te vertrekken. Maar de heren kwamen elkaar in Fries
land tegen, waar het in het bijzijn van twee zonen van de graaf tot een fikse ruzie tussen 
Van Heemskerk en Van Alkemade kwam. De eerste werd hierbij met een mes in het 
gezicht gestoken. Dit was ook een belediging voor de graaf. Er werd een grafelijke com
missie ingesteld, die moest bemiddelen en tot een redelijke straf voor de dader komen. 
Gijsbrecht van Rietvelt maakte daarvan deel uit (30 januari 1400), waarschijnlijk namens 
Gerrit van Heemskerk. Van Heemskerk behoorde traditioneel bij de Kabeljauwse partij, 
zijn opponent tot de Hoekse.57 Bijzonder aan de situatie was bovendien, dat zij zwagers van 
elkaar waren (hun echtgenotes waren zusters, uit het grafelijke Henegouwse bastaard-
geslacht Van Cronenburg). Gerrit was een broer van Splinter van Heemskerk en een zoon 
van Dirk Filips van Nijenrode. 

Onder oorlogsomstandigheden was in Haarlem een militair deskundige 
schout gewenst. Haarlem was een groot verzorgingscentrum voor het leger 
in Friesland. De graaf had Gijsbrechts ambtsgebied voor politieel werk tot 
buiten Haarlem uitgebreid. Gijsbrecht van Rietvelt was schout tot in oktober 
1401, toen een nieuw bestand met de Friezen inging.58 

Zijn opvolger als schout was door zijn huwelijk beland in de partij van de 
tegenstanders van Simon van Zaanen Claas Zeelanderzoon. We zien dan ook 
geleidelijk de medestanders van Van Zaanen uit de Schepenbank verdwij
nen, wat weer de nodige onrust veroorzaakte. 

Eind 1402 werd deze schout, na de normale dienstperiode van één jaar, 
opgevolgd door Willem van Zaanen, waarschijnlijk een bloedverwant (oom?) 
van Gijsbrechts vrouw.59 Prompt werd Gijsbrecht van Rietvelt genomineerd 
voor de functie van schepen. Op 15 februari 1403 blijkt hij als schepen te 
zegelen.60 

Vermoedelijk is er over de nieuwe situatie in het Haarlemse stadsbestuur gekrakeel 
ontstaan: de graaf, Albrecht van Beieren bemoeide zich ermee en legde Haarlem een 
nieuwe regeling voor de samenstelling van het stadsbestuur op, gedateerd 4 maart 1403.61 

Albrechts brief prijst de burgerij van Haarlem voor bewezen trouwe dienst, maar klaagt 
ook over de overlast die de stad aan graaf en omliggende grote steden bezorgt, door de vaak 
voorkomende onlusten. Daarom benoemt Albrecht een college van 33 personen "uut de 
welcke jaer op jaer verkosen moeten worden op St. Geertruyd dagh zeven schepens, dese nu 
gesegde schepenen uyt de reste zes en twintig mannen, die alle jaers verkiesen vier raden 
daegs voor Mariae Bootschap". De lijst van namen begint met: Symon van Säenden, Gijs
brecht van Rietvelt, Willem van Schooten; verderop vinden we onder anderen Willem van 
Säenden, Pieter van Säenden, Willem van Woude. Allemaal namen die ons inmiddels 
bekend in de oren klinken. Er komen van alle partijen ongeveer evenveel vertegenwoor
digers. 

Van welk kaliber al deze mannen worden geacht te zijn, blijkt uit de benoemingsvoor
waarden voor nieuwe leden van het "College van XXXIII". Kandidaten moeten zijn: "so 
van adel, als van aensien, die daer staen ter goeder naem, ende faem, oprecht van leven 
van de beste slach, luyden met eere, die gerustich, ende sonder krackeel hare goederen 
besitten binnen de provincie van Hollandt, 't zij of bewoonde plaetsen in de stadt of 
wooninghe op 't landt, of jaerlycxse inkomen tot de somme van DC schilden, even alleens 
als onse jaerlycxse renten. Ende op die tyt oock sal hij een gerechte derde part van sijn 
goederen moeten hebben binnen stadt muyren." 

Dat Gijsbrecht van Rietvelt "van aensien" was, werd inmiddels wel 
duidelijk. Enigszins nieuw, maar wel volgens de gewestelijke Hollandse 
regels, is het "van adel" zijn. In Holland gold de gewoonte om personen die 
in rechte, aaneengesloten mannelijke lijn (vader, grootvader, enz.) van een 
edele afstammen, als "welgeborene", en dus van adel, aan te merken. Gijs
brechts adeldom was dus afkomstig van zijn overgrootvader Gerard Splinter 
van Nijenrode, drie generaties terug, wat precies volgens de regels was.62 
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Opnieuw krijgen we zodoende wat meer zekerheid over de herkomst van de 
Breukelse Van Rietvelts. 

Albrecht van Beieren heeft niet verwacht, dat het in Haarlem alsnog ernst ig zou mis
lopen. Maa r het pakte anders uit. In 1404 volgden de schoutsbenoemingen elkaar snel op, 
een teken van onrust. In mei 1404 t rad Gijsbrecht van Rietvelt weer als schout op, nada t zijn 
voorganger hoogstens een ha l f j aa r in functie was geweest. Dezelfde m a a n d nog had Gijs
brecht echter alweer een opvolger.63 

In j u n i 1404 vond in het s tadscentrum van Haarlem een handgemeen 
plaa ts . Simon van Zaanen was door oude vijanden in een hinderlaag gelokt, 
had getracht zich te redden door naar het kerkhof van de parochiekerk te 
vluchten, maa r was op die vrijplaats (waar het kerkelijk asielrecht gold) 
toch doodgeslagen.64 In de direct daarop volgende strijd heeft Gijsbrecht van 
Rietvelt kennelijk de tot de aanvallers behorende Willem van den Woude 
gedood.65 

Op 1 augustus 1404 kwam Albrecht zelf met zijn gevolg naar Haar lem, 
waar de beide partijen bij de graaf werden ontboden. De vijanden van de 
dode Simon van Zaanen deden een aanval op het stadhuis, waarop er een 
hevige stri jd u i tb rak , waarvan Albrecht machteloos getuige moest zijn. 
Vanuit Leiden en Delft moesten troepen komen om de rust te herstellen. Het 
was duidelijk wie de schuldigen waren; Gijsbrecht van Rietvelt had aan de 
goede k a n t gevochten. Dirk van den Woude was in j anua r i 1405 nog in 
bal l ingschap. 4 8 

Op 12 augustus 1404 werd te 's-Gravenhage in het grafelijke Beveelboek 
genoteerd,6 6 dat Gijsbrecht van Rietvelt bevolen was "om capitayn te wesen 
van onser Huis en Slot van Medenblic". Hoe lang hij deze functie heeft 
bekleed, is niet duidelijk, maar minstens één maand. Zodoende heeft hij in 
ieder geval te maken gehad met het op 7 september 1404 door de graaf uitge
vaardigde gebod van "dubbele heervaart" in Kennemerland en Medemblik, 
om Staveren te verdedigen. (Door dienstplicht moesten burgers en landvolk 
een 50% groter troepencontingent voor het grafelijke leger leveren.67) 

Een nieuwe graaf: Gy sbrecht van Rietvelt verloor zjjn relaties aan het hof 

In december 1404 overleed Albrecht van Beieren. Zijn zoon en opvolger als 
graaf van Holland en Zeeland, Willem van Beieren, voerde al vanaf 1396 
strijd tegen zijn tegenstanders uit het Kabeljauwse kamp. Soms heimelijk 
(door verdachtmakingen, waartegen geen verweer was), soms openlijk zoals 
in de zogenaamde Arkelse Oorlog, die in 1401 op zijn aanstichten was ont
s t aan . 6 8 De ridderschap was door verplichte krijgsdienst respectievelijk in 
Fr ies land en tegen de Arkelsen, in het gareel gebracht, waardoor Willem 
zonder belangrijke oppositie zijn oude vijanden kon treffen. 

Dat bleek ook te Haarlem, waar hij het oproer van 1404 moest bestraffen. 
In februari 1405 werden de aanvallers van het stadhuis bestraft, wat nog 
redelijk was. Maar in 1406 werden aan de deelnemers aan de vechtpartijen 
zoenbedragen voor alle doden en gewonden opgelegd.69 Gijsbrecht van Riet
velt moest in februari 1406 voor de dood van Willem van den Woude70 m a a r 
liefst 200 ponden betalen. Op 25 juli 1406 werd Gijsbrecht ook genoemd in de 
zoen voor de dood van J a n van Zevenbergen, die als wraak voor de dood van 
Van den Woude was vermoord.71 

In 1408 maakte Willem van Beieren het nog bonter: hij liet het onderzoek 
naa r de aanstichters van de rellen van 1404 overdoen. Er kwam een zeer op
merkelijke conclusie uit de bus: de slachtoffers van de eerste aanval zouden 
in werkelijkheid de daders zijn geweest! En deze moesten alsnog bestraft 
worden. Wat er toen met Gijsbrecht van Rietvelt gebeurde, is niet zeker. Het 
was of trouw zweren aan de graaf en boete betalen, of verbannen worden.72 
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Op 26 september 1408 maakte graaf Willem bekend, welke personen hij, op betaling 
van een boete, weer in genade aannam. Onder de 70 namen komen we diverse bekenden 
tegen.73 Drie leden van de familie Van Spaernwoude, waarvan IJsbrant van Spaernwoude 
met 15 nobels beboet wordt. Verder Pieter van Zaanden met 15, Willem van Zaanden met 70 
en, zowaar, Bruninck Spruyt met 15 nobels boete! Bruninck Spruyt hebben we eerder leren 
kennen als neef van Gijsbrecht van Rietvelt (hij was een zoon van Gijsbrecht Spruyt en 
Foyse van Rietvelt alias van Nijenrode). In 1404 was Bruning ca. 27 jaar oud, en kenne
lijk bereid geweest zijn oom bij te staan.74 

Gijsbrecht van Rietvelt komt op de lijst van boetebetalers niet voor, zodat 
voorzichtig de conclusie getrokken mag worden, dat hij zich heeft laten 
verbannen. Denkelijk heeft hij zich bij zijn familie in het Utrechtse (op het 
Huis Rietvelt?) teruggetrokken. Ook het gegeven dat hem op 3 april 1411, met 
anderen, door de graaf vrijgeleide in het graafschap Holland werd gegeven, 
duidt op verbanning.75 

Ook in bestuurlijke zaken ging het roer onder Willem van Beieren om: 
alle ambtsdragers die onder Albrecht en diens (vaak Kabeljauws getinte) 
raad waren benoemd, raakten hun functies kwijt. Het is duidelijk, dat Gijs
brecht van Rietvelt onder deze graaf geen schout of schepen meer werd. 

Gijsbrecht van Rietvelts laatste functies 

We horen pas weer iets over Gijsbrecht van Rietvelt na de dood van 
Willem van Beieren. Deze had zijn enig kind, Jacoba van Beieren,76 als 
opvolgster aangewezen, en de Hollandse edelen al in 1416 laten zweren, dat 
zij Jacoba na de dood van haar vader als hun landsvrouwe zouden huldigen. 
Dat deed onder andere Jan van Nijenrode. 

Op 31 mei 1417 stierf Willem; zijn Hoekse hofhouding en gevolg schoven 
onmiddellijk de 15-jarige Jacoba naar voren, op dat moment nog verloofd 
met Jan IV van Brabant. Deze was feitelijk een Bourgondiër, een volle neef 
van Filips de Goede van Bourgondië. De Kabeljauwse partij in Holland zag 
een kans om weer invloed te krijgen, en vond in Jacoba's oom Jan van 
Beieren een leider, die hun streven legitiem kon maken. Jan van Beieren gaf 
zijn geestelijke aspiraties op (hij was gekozen, maar nog niet gewijde prins
bisschop van Luik) en kwam direct in gewapend conflict met Jacoba en haar 
Hoekse volgelingen. In 1419 bevond Gijsbrecht van Rietvelt zich al in zijn 
gevolg. Hij had tijdens zijn ballingschap natuurlijk contact gehouden met 
Kabeljauwen in de Vechtstreek, onder andere met Floris van Borselen, heer 
van Zuylen, die nu de nieuwe grafelijke trésorier werd. Gijsbrecht van 
Rietvelt was eind augustus 1419 weer slotvoogd op het Huis te Medemblik, 
samen met Daniel van Cralingen.77 Waarschijnlijk is hij tot 14 april 1426 
slotvoogd gebleven. Toen werd hij opgevolgd door Willem, bastaardzoon van 
Albrecht van Beieren en medestander van zijn halfbroer Jan van Beieren.78 

Aan haar nieuwbakken echtgenoot had Jacoba niets; na enkele militaire tegenslagen 
kwam het al tot het verdrag van Woudrichem (13 februari 1419). Daarbij werd onder andere 
besloten dat het bestuur in de drie graafschappen (Holland, Zeeland en Henegouwen) de 
eerstvolgende vijfjaar door Jan van Beieren en Jan van Brabant gemeenschappelijk ge
voerd zou worden. Op 21 april 1420 nam Jan van Beieren Holland en Zeeland voor 12 jaar 
in pand van Jan van Brabant. De daaropvolgende gebeurtenissen rond Jacoba moeten we 
hier terzijde laten. 

Op 6 januari 1425 overleed Jan van Beieren, waardoor het Hoekse gevaar 
voor de Kabeljauwen weer opdoemde. Jacoba zat weliswaar bij de Bour
gondische hertog gevangen, maar haar aanhang uit Holland, veelal naar 
Utrecht uitgeweken, roerde zich. 

Op 14 februari 1425 beval de hertog van Brabant aan "onse dyener 
[dienaar] Ghijsbrecht van Rietvelt" om alle oproeren en ondernemingen van 
"onse ballinge ende vyande (die) hem dagelix stereken in der Eem", zowel 
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binnen als buiten Medemblik, dat open en slecht ommuurd was, tegen te 
gaan, en de s tad en het land met die hij zulks zoude gebieden, in rust te 
houden en in het bijzonder het slot van Medemblik te bewaren.79 

Ook zou Gijsbrecht van Rietvelt al in 1423 houtvester80 van Binde lmerbroek (Bijlmer
broek, bij Weesp) zijn geweest, tot aan zijn dood. Het was een grafelijk jachtgebied. In 
ieder geval had hij al vóór 1427 met zijn zoon Adriaan, van de Hollandse grafelijke leen
k a m e r daar een s tuk grond gepacht, Weydigenoord genaamd, voor 32 pond jaarli jks.8 1 

Tegen het eind van Gijsbrecht van Rietvelts leven was hij verwikkeld in een rechts
zaak contra Wolfert Broedersz van der Veen. Deze had bij zijn huwelijk van zijn schoon
vader Gerri t Albout land te Heemstede gekregen, in welk land we de "twee campen en wil-
dernisse" herkennen, die Gijsbrecht van Rietvelt in 1393 van de grafelijkheid had gepacht. 

Op 22 en 30 januar i 1435 besliste het Hof van Holland, dat vier scheidslieden het niet 
eens werden, en da t nu aan de partijen zelf werd opgelegd, dat Wolfert in bezit bleef van 
wat hij al 29 jaar en langer bezeten had, totdat Gijsbrecht hem "in rechte zou hebben uit
g e w o n n e n " . 8 2 

Het is nu duidelijk wat er aan de hand was. Tellen we 29 j a a r terug, dan komen we in de 
j a ren 1405/1406. Toen was graaf Willem VI juis t aan he t bewind gekomen. Deze had zijn 
oude Hoekse vrienden meteen in he t zadel geholpen. Daarbij was Gerri t Albout, een der 
H a a r l e m m e r s die wegens medepl ich t igheid aan de moord op Aleid van Poelgees t en 
Willem Cuser was ve rbannen . 8 3 Een Hoek dus. Gerrit Albout, die het land in onderhuur of 
als achterleen van Gijsbrecht van Rietvelt had gebruikt, had geprofiteerd van de nieuwe 
politieke situatie door he t land te naasten, wat na de verbanning van Gijsbrecht nog min of 
meer gerechtvaardigd leek. Nu was inmiddels de Bourgondische her tog Filips graaf van 
Holland, en Gijsbrecht moet dus al vanaf het begin van Filips' regering getracht hebben he t 
land, resp . pacht daarvoor, te rug te krijgen. Wolfert van der Veen had de voorgeschiedenis 
wellicht niet geweten, en procedeerde dus. 

De familie Albout had in Haarlem in 1411, 1413 - 1416 en 1417 - 1419 (dus in de Hoekse 
periode, voordat J a n van Beieren Haarlem veroverde) de schout geleverd. 

Het gezin van Gijsbrecht van Rietvelt 

In een eerdere paragraaf maakten we al kennis met Gijsbrechts echt
genote Catharina van Dordrecht, die nog niet in de genealogische l i teratuur 
bekend was. Uit het artikel van De Man weten we dat er tevens een zoon 
Adriaan was. Deze heeft nog heel wat te stellen gehad met een vervelend 
facet van zijn vaders nalatenschap.8 4 

In 1438 werd er door het Hof van Holland een tweede vonnis gewezen in 
de zaak tussen Wolfairt Broersz enerzijds en Adriaan van Rietvelt en zijn 
broers anderzijds. Er bleek al lang geprocedeerd te zijn over het eigendom 
van land, waarvan eertijds Gijsbrecht van Rietvelt al erfhuur aan de grafe
lijkheid had voldaan, hetwelk Adriaan nu nog deed. De grafelijkheid was de 
eigenaar en de houtvester moest de zaak verder afhandelen. Eindelijk, in 
1447, viel het eindoordeel. Het land werd door de grafelijkheid aan Wolfairt 
toegewezen. Hij moest pacht en erfhuur aan Adriaan betalen, zolang hij het 
land gebruikte. De kwest ie was onts taan doordat Gijsbrecht "Adriaans-
vader" van Rietvelt een s tuk land in de ban van Heemstede in erfpacht van 
de grafelijkheid had verkregen, maar het daarna in gedeelten had verkocht 
(!) en ook weer in erfhuur had uitgegeven. 

L i te ra tuuronderzoek bracht nog meer kinderen aan he t licht. Om te 
beginnen nog de broers waarvan hiervoor al gerept werd. In de 15de eeuw 
werkte en woonde in Haarlem de door Filips van Bourgondië aangestelde 
bekleder van het stadsklerkambt Thomas van Rietvelt,85 een zoon van Gijs
brecht. Naar hem moet nog nader onderzoek gedaan worden. Een broer van 
Adriaan en Thomas was Gijsbrecht (II) van Rietvelt,86 die priester werd en 
aanvankeli jk onder protectie van Otto van Nijenrode, erfmaarschalk van 
Gooiland, clericus te Muiden was. In 1416 ging hij te Keulen aan de univer
siteit studeren, en in 1417 haalde hij daar de graad "baccalareus in arti-
bus" . 8 7 In 1419 behaalde hij het licentiaat. Dan valt ook publiekelijk het mas-
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ker, waarachter deze Van Rietvelts zich zo lang min of meer verscholen heb
ben. De jonge meester werd in het register van de Keulse universiteit inge
schreven als "G. Rietfelt alia Nuwenrode de Haerlem", dus G. Rietvelt al ias 
Nijenrode van Haar lem. 

Tenslotte was er nog (minstens) een dochter: Margaretha, die huwde met 
Gijsbert die Goyer. Zij werd op 29 oktober 1424 door haar man gelijftocht aan 
een hoeve in Lakervelt en aan 3 morgen land in het kerspel Lexmond. Zij 
was vóór 6 juni 1443 al overleden.88 Een zoon van haar, Gijsbert die Goyer, 
komen we later nog tegen. 

Gijsbrecht van Rietveld is omstreeks 1437 overleden. Hij is dus vrij oud 
geworden, minstens 77 jaar.8 9 

Slotbeschouwing 

Alles overziend, moeten we concluderen, da t Gijsbrecht van Rietvel t 
grondig op zijn leven als volwassene is voorbereid. Wie zijn vader was, 
weten we nu zeker: "Oude Jan" van Rietvelt.90 Zijn moeder kennen we niet. 
Daar van de namen van de kinderen van Gijsbrecht van Rietvelt er niet één 
zeker is terug te voeren op namen van zijn ouders of grootouders, mogen we 
wel aannemen, da t de namen Gijsbrecht en Margaretha zijn ontleend a a n 
het echtpaar dat Gijsbrechts opleiding heeft verzorgd: Gijsbrecht (II) van 
Nijenrode en Margriete van den Rijn.91 Zoals de nazaten van dit echtpaar in 
de 15de eeuw konden constateren, was dit werk niet vergeefs geweest. 

Gijsbrecht van Rietvelt heeft vooral als grafelijk d ienaar de geschied
schrijving gehaald. Zijn optreden in de Haar lemse twis ten is i l lustrat ief 
voor het karak ter ervan. Het waren conflicten die ontstonden door familie
veten, waardoor politieke partijkeuze een logisch gevolg was. Gijsbrecht van 
Rietvelt, door zijn relaties met de Van Nijenrodes aan de Kabeljauwse partij 
gebonden, kwam door de familieband tussen de families Van Nijenrode en 
Van Heemskerk van der Woert in contact met de laats ten (ook Kabeljauwen). 
Door de vr iendschaps- en familieband tussen de Van Heemskerks en de 
Haar lemmer Simon van Zaanen werd Gijsbrecht van Rietvelt niet meer als 
onpartijdig gezien, en zodoende ook in deze plaatselijke twisten meegezogen. 
Zo hij al vijanden had in het Hoekse kamp, zijn er door deze ontwikkelingen 
nieuwe bijgekomen. In 1420 zal hij wel in Haarlem zijn teruggekeerd; zijn 
tegenstanders waren toen verbannen. 

De Hollandse bannelingen weken meestal uit naar het Sticht Utrecht en 
brachten van daa ru i t de Kabeljauwsgezinde Hollanders zoveel mogelijk 
schade toe. 

In 1420, tijdens de strijd op Stichtse grond tussen Hoekse bannelingen en 
Kabeljauwse aanhange r s van J a n van Beieren, liep kas tee l Ni jenrode 9 2 

schade op en werd het Huis Zuylen verwoest.93 Zou het Huis Rietvelt aan de 
Breukelse Vecht de dans der wraakzuchtigen toen zijn ontsprongen? 

Nijenrode werd voortvarend hersteld. Zuylen bleef in de 15de eeuw een 
ruïne. Rietvelt bestond rond 1470 waarschijnlijk nog in bewoonbare vorm.9 4 
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De buitenplaats Vechtstroom te Breukelen (1) 

Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Dr R. van Lutterveld begon zijn beroemde boek "De Buitenplaatsen aan de 
Vecht" uit 1948 met de opmerking, dat deze buitenplaatsen in onze vader
landse geschiedenis een grote faam genieten, maar "niet in overeenstem
ming met die faam is de kennis, die wij van deze buitenplaatsen hebben". 
Wat betreft de nog bestaande buitenplaatsen is die kennis inmiddels heel wat 
toegenomen, maar over de verdwenen buitenplaatsen is nog steeds weinig 
gepubliceerd. Wij werden ons de leemte in onze kennis over de voormalige 
buitenplaats Vechtstroom bewust, toen in 1996 de gelijknamige boerderij, die 
in 1991 door de Provincie was ingedeeld in de hoogste klasse van jonge 
monumenten, dreigde te worden afgebroken. Men vroeg ons toen of ook deze 
boerderij, zoals elders het geval is, de oorsprong van de buitenplaats was 
geweest. Dat bleek niet het geval te zijn, maar we zouden het toch erg 
jammer vinden, als deze voor onze gemeente zo karakteristieke boerderij 
met zijn tuin en oude boomgaard zou verdwijnen. 

Vier buitenplaatsen in Breukelen-Noord 

In de gemeente Breukelen-Nijenrode lagen nog in de vorige eeuw ten 
noorden van de dorpskern vier buitenplaatsen: Vechtstroom, Hoogerlust, 
Vegtvliet en Hoffwerck. Van deze vier zijn alleen de huizen Vegtvliet en 
Hoogerlust bewaard gebleven. 

De noordelijkste van de vier was het door brand verwoeste Hoffwerck.1 

Aan deze buitenplaats herinnerde in Breukelen tot voor kort alleen nog de 
naam op de kubus langs de Straatweg met het huisnummer 236 waar archi
tect H.F. Mertens tot 1996 woonde.2 Een landkaart uit 1796 (Afbeelding 1) laat 
de grote overturn van Hoffwerck zien op de plaats waar nu de ijsbaan en de 
dierenboerderij in Breukelen-Noord zijn. 

Behalve deze noordelijke is ook de zuidelijkste van de vier buitenplaatsen 
verdwenen. Aan Vechtstroom herinneren echter nog de gebouwen Straat
weg 198 - 200 en het ijzeren waterhek met de naam van het buiten in de tuin 
van de heer H. van der Linde, Straatweg 188. 

De aan legp laa t s 3 en dit hek staan afgebeeld op de litho van Vechtstroom die P.J. Lutgers 
in zijn boek uit 1836 opnam (Afbeelding 2). De heer E.G. Wijers heeft, toen hij op S t raa tweg 
192 woonde, in de achter tu in fundamenten aangetroffen, die waarschijnlijk van de in 1876 
afgebroken koepel waren . 

De naam Vecht-Stroom heeft ook op de hekpalen van de boerderij Straatweg 125 ges taan, 
die tot 1995 eigendom was van mevrouw M.R. van Weerdenburg-Stalenhoef. Op de p laa t s 
van deze boerderij, waarvan he t voorhuis uit 1911 stamt, bevond zich in he t verleden de 
overtuin van Vechtstroom. Een van de vijvers van deze overtuin (Afbeelding 3) was nog n a 
1945 te herkennen in het weiland achter de huizen Straatweg 127 - 139. De heer Wijers heeft 
als kind nog op "de kom" geschaatst . Op de k a d a s t e r k a a r t van 1832 zijn verschil lende 
waterpart i jen van Vechtstroom ingetekend. 

We zullen de geschiedenis van deze buitenplaats Vechtstroom in dit en 
een volgend artikel nader belichten. 

De buitenplaats Vechtstroom 

Vechtstroom is tegen het eind van de 17de eeuw gesticht. Het terrein, dat 
zich uitstrekte "voor van de dijck tot in de diepte van de rivier de vecht", was 
toen in het bezit van Pieter Haringh, die in enkele akten uit 1694 met betrek
king tot de zuidelijk ervan gelegen blekerij van Gerrit Cornells van Harlen, 
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als eigenaar genoemd werd.4 Jacob Haringh, die in 1703 eigenaar was van 
Vechtstroom, was een zoon vanPieter.De"dijck" was de Vechtdijk of Heeren
wagenweg, thans Straatweg. 

Jacob Haringh en zjjn vrouw Barbara Elsevier 

In 1706 kwam in het Regthuys van Breukelen voor schout Johan de Haas 
en de schepenen Adriaen Egbertsz koster en Gerrit van Langerack een spe
ciaal gemachtigde voor Jacob Haringh en zijn "gesepareerde huysvrouw" 
Barbara Elsevier verklaren, dat ze op 16 februari 1703 onderhands een 
lening van ƒ 6000 hadden gesloten met als onderpand "zeeckere huysinge 
ende thuyn genaemt Vecht Stroom streckende uyt de Vecht tot op en aen de 
heereweg".5 Blijkens de hoogte van die lening moet er toen al een behoorlijke 
buitenplaats geweest zijn. Uit een voor schout en schepenen van Breukelen-
Statengerecht in 1711 gepasseerde akte blijkt, dat Jacob Haringh afslager 
was te Amsterdam en in verband met hun echtscheiding al jarenlang tegen 
zijn vrouw geprocedeerd had over de verdeling van hun bezittingen. Aan 
Barbara werden, ook in hoger beroep, de bezittingen in Breukelen toege
wezen. 

De akte verwijst naar het vonnis "vanden Geregte der Stadt Amsterdam in dato den 11 
September 1705" en de "Sententie vanden Ed. Hoge Raade van Holland vanden 24 
September 1709 en den 7 Junij 1710" en vermeldt, dat Anthoni Walraven als gemachtigde 
van Jacob Haringh naar Breukelen kwam om "ten behoeve van de gemelte Barbara 
Elsevier aff te geven en toe te schijden den vollen Eijgendom van seeckere erven en huy
singe genaemt Vegtstroom gelegen in dese Geregte".6 

Breukelen-Statengerecht heette in de Middeleeuwen Breukelen-Bisschopsgerecht en 
werd na verkoop door de Staten van Utrecht het Breukelen-Orttsgerecht. 

Barbara Elsevier was een nakomelinge van Lodewijk Elsevier, die na zijn komst uit 
Antwerpen naar de Noordelijke Nederlanden in 1583 hier een befaamd geslacht van 
drukkers, uitgevers en boekverkopers had gesticht. 

1710 -1714 Juffrouw Barbara Elsevier te Amsterdam 

Op 20 november 1711 leende Barbara Elsevier te Amsterdam ƒ2000 met 
als onderpand Vechtstroom, alsmede "nog sekere huysinge ende Bleekerije 
sijnde Erfpachtgoed van den Huyse Nijenrode".7 

De noordelijke belending van Vechtstroom was toen, evenals in 1706, het erf van 
Cornelis Corneliszen. In 1714 was deze grond echter het bezit van "Juffr. Van den Broek", 
dus van Anna Adriana Ockerse, de echtgenote van Mr Willem van den Broeck, de eige
naar van Vegtvliet.8 Ten zuiden grensde Vechtstroom in 1706 en 1711 aan het erf van "de 
nakomelingen van Hendrik Walch en Catharina Jans vermogens de rechtbrief van den 
Ed. Hove van Utrecht in dato 15 april 1691". Uit de transportakte van Vechtstroom van 1714 
blijkt, dat Gerrit Cornelisz van Harlen dit terrein bezat. Waarschijnlijk was dit de 
blekerij, die hij op 21 mei 1694 had gekocht van de erfgenamen van Aert Jansz en Aeltje 
Adriaens. 

1714 -1721 Philippus Eylbracht en Vrouwtje Elias 

Barbara Elsevier verkocht in 1714 haar buitenplaats aan Philip Eylbracht 
te Amsterdam.9 Philip was getrouwd met Vrouwtje Elias, een dochter van 
Mr Gerbrand Elias en Maria Elsevier.10 Vrouwtje was dus waarschijnlijk 
een nicht van Barbara. In 1718 trad Barbara als lasthebber van het echtpaar 
op, toen ze namens hen een huis met erf op het terrein van Vechtstroom 
voor zes jaar aan Jan Mast verhuurde.11 

Philip heeft zijn buitenplaats waarschijnlijk uitgebreid met een stal, een 
schuitenhuis en een theekoepel, want toen hij Vechtstroom in 1721 verkocht, 
luidde de omschrijving: "Seekere hofsteede genaemt Vegtstroom met sijn 
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huysinge, Tuyn of boomgaert, Stallinge en Schuytenhuys, Speelhuys en alles 
wat aer t en nagelvast is".12 

1721 -1725 Johanna van der Heyden, weduwe van Jacobus Terwen 

De nieuwe eigenaar van Vechtstroom was Johanna van der Heijden, de 
weduwe van Jacobus Terwen. Ze woonde in 1721 in Kortenhoef, maar ves
tigde zich al spoedig op haar buitenplaats te Breukelen. Haar zoon Jacob 
Terwen liet in 1723 bij notaris J an van der Horst te Breukelen een lijst op
maken van de "ten tijde van zijne uytlandigheyt" uit erfenissen verkregen 
obligaties en roerende goederen, die tot dan toe bij zijn moeder in bewaring 
waren geweest. In de akte worden obligaties en rentebrieven ter waarde van 
ƒ 6400 genoemd en allerlei huisraad, waaronder "twee Schilderijen Land-
schapjes, een silver Lijste Spiegel" en veel servetten en tafellakens.13 In 1724 
rekende Johanna ook af met haar zoon Goris, die waarschijnlijk eveneens 
op Vechtstroom woonde. Alle openstaande rekeningen werden over en weer 
vereffend, waaronder de bedragen die Goris nog tegoed had uit de nalaten
schappen van zijn vader en zijn oom.14 Op 15 juni 1725 verkocht Johanna 
haa r buitenplaats voor ƒ 3500 aan Abraham Veerom. De omschrijving van 
he t verkochte was nog dezelfde als in 1721. Tien dagen la ter machtigde 
Johanna haar zoon Goris om Vechtstroom naar de koper te t ransporteren. 
Het transport vond op 28 juni 1725 plaats; in de akte werden geen belendin
gen van Vechtstroom vermeld.15 

1725 • 1732 Abraham Veerom 

Evena ls de vorige e igenaar woonde Abraham Veerom p e r m a n e n t op 
Vechtstroom. 

In 1727 kreeg hij de "steenbeelthouwer" J a n Mast als buurman aan de 
noordkant, toen deze het huis en erf kocht waar de echtgenoten Pieter van 
Oostveen en Willempje Roemers tot hun dood hadden gewoond. Van dit erf 
kocht de Amsterdamse koopman Jan Willink Janszoon op 29 januar i 1732 
een gedeelte, dat zich over een breedte van 120 voeten uitstrekte tussen het 
huis van J an Mast en de buitenplaats Vechtstroom. De diepte van dit terrein 
was gelijk aan de afstand tussen de rijweg en de rivier. 

Enkele maanden later verkocht Abraham Veerom de buitenplaats Vecht
stroom aan J a n Willink.16 De omschrijving van het buiten was nog dezelfde 
als in de transportakten uit 1721 en 1725. 

1732 -1753 Jan Willink Janszoon en Debora Bleeker 

J a n Willink Janszoon1 7 was een welgesteld koopman te Amsterdam, die 
in 1742 met zijn vrouw en 17-jarige dochter Anna Margaretha op de Keizers
gracht woonde en wiens inkomen op ƒ6000 per jaar werd geschat.18 Met de 
aankoop van een stuk grond van Jan Mast, in 1732, had hij zijn buitenplaats 
dus al op voorhand naa r het noorden uitgebreid. 

De buitenplaatsen Vechtstroom en Hoogerlust, wat noordelijker gelegen, 
waren toen gescheiden door drie percelen. Het eerste was het aan Vecht
stroom grenzende erf met een huis van J a n Mast, dat zijn vrouw na zijn 
overli jden in 1736 a a n de Amsterdamse mees te r t i m m e r m a n Arnoldus 
van Hoorn zou verkopen.19 Dan volgde een stuk land van Erenst Woutersen 
Koijman en tenslotte was er een aan Hoogerlust grenzende gang of uitweg, 
die oorzaak zou worden van heel wat moeilijkheden. 

Toen Willink in 1736 drie morgen land ten westen van de dijk of rijweg kocht, werd hij 
daarmee ook eigenaar van de nog geen drie meter brede gang, die een bij het gekochte land 
behorende uitweg naar de Vecht was.20 
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Afb. 2. Vechtstroom nabij Breukelen. (Uit P.J. Lutgers, 1836. Gezigten aan de Rivier De 
Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt.) 

In 1741 werd de Amste rdamse koopman Hendrik Colonius e igenaar van Hoogerlust . 
Hij probeerde zijn zeer beperkte grondgebied uit te breiden. J.W. Gunning schreef in zijn 
art ikel over Hoogerlust ,2 0 dat er direct al een conflict ontstond over metselwerk dat in op
dracht van Colonius in de gang van Willink werd verricht , en da t Will ink door no t a r i s 
Kasteleyn de metse laa r l iet aanzeggen zijn werk weer af te breken, omdat "gij een fonda
men t van muurwerk in de grond hebt gemetseld het welk wel seven à acht duymen n a a r 
bui ten in sijn [= Will inks] gang en grond is". 

In 1744 kocht Colonius het erf van Erenst Koyman, m a a r Willink kocht twee m a a n d e n 
la ter he t huis en erf van Arnoldus van Hoorn.21 Daa rmee was de gang van Wil l ink door 
te r re in van Colonius ingesloten en een erf van Colonius door t e r re in van Willink.2 0 

Er ontstond ruzie over een schutting aan de zuidkant van de gang, die tot voor he t Hof te 
Utrecht volgehouden werd. Om verdere kosten te vermijden, verkocht Willink in 1745 zijn 
gang aan Colonius voor de enorm hoge prijs van ƒ 1050 plus een bijdrage voor de onkosten 
en schade die Willink in deze zaak geleden had.2 2 

Enkele maanden later in 1745 liet Jan Willink officieel de zuidgrens van 
Vechtstroom vaststellen. Dat gebeurde door schout Joan Stoesak en de sche
penen Jan Hoogh en Kornelis Broer, omdat Willink toen op de plaats van 
zijn afgebroken stalling "op zijn eijge gront tot zijn vrijigheijd" een muur 
wilde laten optrekken.23 

De heren van he t Breukelen-Orttsgerecht "hebben de Lijn l a ten t rekken van den Dijk 
regt oostwaerts tot aen de Vegt naer [= na] alvorens de Lijn aen den dijk vlak tegen de over
geblevene mue r van de stall ingen hadde vast gemaekt". De aangrenzende grond was h e t 
eigendom van David Rutgers, die aan de overkant van de Vecht op de bui tenplaa ts Groene-
vecht woonde. Op dit t e r re in aan de wes tkant van de rivier lagen een blekeri j en een 
schui tenhuis . De zuidgrens van Vechtstroom werd nu vastgesteld aan de noordkant van de 
bleek, "alwaer de uyters te pannendrop was van het schuijtenhuijs van gemelte Heer David 
Ru tge r s " . 
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J a n Willink en zijn echtgenote Debora Bleeker hadden in de loop der 
j a r en landerijen gekocht die tegenover hun buitenplaats aan de westkant 
van de rijweg lagen. Dat blijkt uit een plecht24 in 1751, toen ze ƒ8000 leenden 
van Cornelis van der Hoop, "domheer in den Capittule ten Dom te Utrecht". 
Als onderpand stelden ze "de bui tenplaats Vegtstroom strekkende uyt de 
r i v i e r de Vegt w e s t w a e r t s op over des hee ren waagenweg to t aen de 
Bisschopsweeteringe". Die wetering vormde de grens tussen he t Gerecht 
Breuke le rwaer t en het Bisschops- of Statengerecht. Deze grens liep iets 
noordoostel i jker dan waar nu de Schepersweg ligt. De noordgrens van 
Vechtstroom werd gevormd door het terrein van "de Heer Clinquet en de 
Heer Colonius", dus door de overturn van Vegtvliet en het erf van Hooger-
lust . 

Willink had, zoals te zien is op een tekening van J an de Beyer uit 1745 -
1747 (zie Afbeelding 4), ten noorden van zijn woning een koetshuis la ten 
bouwen (nu Straatweg 198 - 200). Dat blijkt ook uit de omschrijving uit 1751, 
die lu idde: "met zijn Heerenhuyzinge, speelhuys, stal en Koetshuys en 
verder getimmerte daer op staende met de Landerijen daer aen behoorende, 
groot omtrent vijff mergen". 

Op een deel van zijn landerijen ten westen van de Wagenweg had Willink 
een overtuin met een sterrebos (een bos met lanen vanuit een middelpunt, 
vergelijkbaar met die welke op de plattegrond ten noorden van Hoffwerck 
s taa t aangegeven; zie Afbeelding 1) aan laten leggen, zoals valt af te leiden 
uit de t ransportakte na de verkoop van Vechtstroom door zijn erfgenaam in 
1753: "mitsgaders tuyn, starbos en weylant, bepootinge en beplantinge daer 
op staende". In het zuiden grensde de overtuin van Vechtstroom nog niet 
a a n h e t wa te r de Heycop, m a a r werd hij daa rvan gescheiden door een 
perceel land van de heer van Amelisweert te Utrecht. 

1753 Jacob de Haan, gehuwd met Anna Margaretha Willink 

J a n Willink overleed in het begin van 1753, want de publieke verkoop van 
Vechts t room vond p laa ts op 26 m a a r t 1753 te Amsterdam, w a a r n a zijn 
schoonzoon Jacob de Haan (1721 - 1764) het buiten op 14 april 1753 liet trans
porteren naa r de volgende eigenaar. 

Jacob was getrouwd met Anna Margare tha Willink (1725 - 1775), de 
"enige dochter en erfgename van wijlen J a n Willink Janszoon".25 Het is niet 
onwaarschijnlijk dat zij elkaar hebben leren kennen bij François de Haan , 
een oom van Jacob die in 1749 de buitenplaats Vroeglust in de Herenstraat te 
Breukelen gesticht had.2 6 

1753 -1766 Everardus Dudok, gehuwd met Anna Martha de With 

De nieuwe eigenaar2 7 was Everardus Dudok (1714 - 1779). Hij exploiteerde 
tot omstreeks 1771 de suikerraffinaderij "Uytzigt" op de Lijnbaansgracht te 
Amsterdam. Zijn vrouw kwam uit Paramaribo en door haa r r aak te hij in 
Sur inaamse suikerplantages geïnteresseerd.2 8 

De familie Dudok was nauw verbonden met de familie De Wit, die ook "in de suiker 
zat", en 's zomers op de bui tenplaats Slangevecht in Breukelen woonde. Een zuster en een 
broer van Everardus Dudok waren ieder met één van de twee kinderen De Wit gehuwd: 
Marga re tha Dudok trouwde op vrijdag 19 mei 1741 met Isaac de Wit en Hendrik Dudok 
t rouwde op diezelfde dag met Ca tha r ina El isabeth de Wit. De buitengewone huweli jks
plecht igheid vond niet p laa ts in Amsterdam, waar de afkondigingen waren gedaan, m a a r 
's morgens om 11 uur in de dorpskerk te Breukelen.29 

Isaac de Wit was de betovergrootvader van Leonard Corneille Dudok de Wit, die in 1844 
geboren werd en de bi jnaam Kees de Tippelaar kreeg. Toen Everardus Dudok in 1753 
Vechtstroom kocht, werd Slangevecht bewoond door Eva Wanningh en haa r tweede man . 
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Haar eerste echtgenoot Abraham de Wit was in 1722 overleden en zij was in 1724 her t rouwd 
met de Breukelse schout Hendrik Block.30 

In 1756 had Everardus Dudok geld nodig en hij leende toen ƒ 10 000 tegen 
4% rente per j aa r van de heer Leonard Lups, eigenaar van de bui tenplaa ts 
Nieuwerhoek onder Loenen.31 Enkele jaren later was Everardus weer goed 
bij kas, want op 10 december 1759 loste hij deze lening af en op 29 december 
1759 kocht hij bij notaris Jacob Smit te Utrecht een stuk land van 10 morgen, 
dat aansloot bij zijn overturn en naar het zuiden doorliep tot aan he t water 
de Heycop. De vorige eigenaar van deze grond was "de Hoogwelgeb. Hr . 
Hendr ik van Utenhove, heer van Amelisweert, Heeswijk, Agthoven enz. lid 
der heeren Edelen en Ridderschappen 's Lands van Utrecht". Pas op 2 mei 
1760 werden deze landerijen door notaris J a n Hol, de gemachtigde van Van 
Utenhoven, aan Everardus overgedragen.32 

Een maand later, op 2 juni 1760 verkocht Everardus Dudok één morgen 
van deze nieuwverworven landerijen aan de heer David Rutgers. Die woon
de op Groenevecht aan de oostkant van de rivier en wilde een vrij uitzicht 
naa r het westen behouden, waar hij "twee Erven en velden ten Zuyden van 
de gemelte Hofsteede Vegtstroom tussen des heeren waagenweg en de Rivier 
de vegt" bezat. 

De heren kwamen diezelfde dag voor notaris Rijk Kasteleijn in de Heren
s t r a a t te Breukelen overeen, dat zij en de volgende e igenaren van h u n 
bui tenplaa tsen eikaars "uyt en doorsigten" nimmer zouden belemmeren. 3 3 

Dat gold ten eeuwigen dage ook voor het doorzicht "ter breete van de dubbel
de of groote Laan van Groenevegt en van gelijke ter breete aan de andere 
sijde of klijweg van Vegtstroom, beyde na Breukelen gaende".34 

Dudok verbond zich "om den dijk of 's hee renwaagenweg leggende t eegenove r h e t 
huys en plaets Groenevegt " over een breedte van het schuitenhuis tot aan de blekerij van 
Anthonij van der Eist "noyt anders te zullen beplanten of bepoten als dezelve nu is bepoot". 
Hij zou ook altijd moeten gedogen dat de eigenaars van Groenevecht bij he t hooi land van 
Vechts t room een "naeld of piramide" hadden , waarop men "s taende door de n ieuw ge
m a a k t e Terrassen zal können zien". Op zijn beurt beloofde de heer Rutgers , d a t "de door-
waater inge van den Duyker" die door Dudok onder he t hek "bij h e t steene bruggetje aen 
Breukelen geleyt is", altijd onder he t beheer van de eigenaar van Vechtstroom zou blijven 
om zoveel water in te laten als deze nodig vond. 

Nog dezelfde maand, op 26 juni 1760, werd een deel van de grond getransporteerd: "1/3 
morgen land geleegen in de hofstede Vegtstroom van de wagenweg wes twaar t s tot de eerste 
dwarssloot van de heer Everardus Dudok". Rutgers liet er een dubbele rij bomen p lan ten , 
zodat er een zichtlaan ontstond die de wandelaar uitzicht bood op Groenevecht. De verkoper 
behield recht op "een vrije op- en overweg, alsmeede het vrije gebruik van de geheele 1/3 
morgen om daar te wandelen, met banken op te gaan zitten na zijn goetdunken en wel
gevallen zolang hij of zijn huisvrouw komen te leeven". Het tweede aan Rutgers verkochte 
s tuk van 2/3 morgen lag ten noorden van de zojuist genoemde strook en grensde a a n de 
overtuin van Vechtstroom. Daar in bevonden zich twee vijvers van Dudok, "waarmeede dit 
ge t ranspor tee rde afgegraven is , welke vijvers geheel zijn eigendom blijven". Ook op dit 
s tuk behield de verkoper de vrije toegang zolang hij en zijn vrouw leefden. Rutgers betaal 
de slechts ƒ 100 voor dit stuk grond, dat pas in 1762 op zijn naam werd overgeschreven.35 

Dudok verhuurde op 15 april 1765 voor de tijd van vier j aa r een huis en erf 
aan de Vecht, dat tot dan door Weijntje Hoogh was gebruikt , a a n Je roen 
Cooyman, die ook vier kampen weiland over de dijk van hem huurde . 

Die kampen lagen ten westen van he t huis tussen de "nieuwen Laan en de overtuyn van 
de heer David Rutgers" en s t rekten zich ui t van de Vechtdijk tot a a n he t hooi land van 
Dudok. De huurder mocht na het binnenhalen van het hooi door de eigenaar ook dat land 
gebruiken, want in het contract stond: "van welk hoijland den huurde r meede h e t gebruyck 
vanden Etgroen zal hebben".36 

Het huurhuis stond ten zuiden van Vechtstroom (nu Straatweg 178 en 180) en was afge
broken nog voordat de kaa r t van 1796 werd getekend. De "nieuwe laan" is waarschijnl i jk 
die tegenover de koepel van Vechtstroom (zie Afbeelding 1). 
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Toen de situatie gewijzigd was doordat Dudok het huis Vechtstroom had 
la ten vernieuwen en Rutgers enkele huizen tussen de Vecht en de Wagen
weg had laten afbreken, bevestigden de heren op 10 september 1765 hun 
contract uit 1760. Rutgers verklaarde, dat "het beeter gesigt dat den Heer 
Everardus Dudok door het wegbreeken van de Huysingen op de Erven tussen 
de Vegt en dijk gelegen onder Breukelen Orts Gerechten uyt zijn Nieuw 
getimmerde Huysinge daardoor heeft gekreegen", voor altijd behouden zou 
blijven voor hem en volgende eigenaars van Vechtstroom. De eigenaars van 
Groenevecht zouden op die erven geen "opgaande Er ten of Snijboonen daer 
Ertrei js en boonstok bijkoomen" mogen verbouwen, m a a r het schuitenhuis 
zal door hen "ten allen tijde zes voeten na [= naar] de Kleydijk verlengd 
mogen werden".3 7 

De bebouwing aan de noordkant van Vechtstroom was bij de aankoop in 
1753 beschreven als "tuinhuis, stal en koetshuis en verder getimmerte". Bij 
de verkoop in 1766 werd daar het woord "tuinmanshuis" aan toegevoegd.38 

In de tussenliggende der t ien j a a r zou er dus een tu inmanswoning bijge
bouwd kunnen zijn. Toch is dit niet erg waarschijnlijk, want het gebouwen
complex op de prent uit 1745 lijkt sterk op de huidige bebouwing van Straat
weg 198 - 200. De beschrijving uit 1766 zal gewoon wat uitvoeriger zijn 
geweest dan die uit 1753, zonder dat er in werkelijkheid iets veranderd was. 

1766 -1785 Juflr. Eva van Eybergen, gehuwd met Jacob de Mol, bajjuw van 
de beide Loosdrechten 

Het is niet bekend of juffrouw Eva van Eybergen veel op haar buitenplaats 
heeft vertoefd. Ze kreeg in 1766 niet alle landerijen van Vechtstroom in haar 
bezit, want Dudok behield onder andere de door hem in 1759 verworven strook 
land langs de Heycop. In 1768 verkocht de inmiddels weduwnaar geworden 

Aft>. 3. De overtuin van Vechtstroom bij Breukelen. (Uit P.J. Lutgers, 1836. Gezigten aan de 
Rivier De Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt.) 
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Dudok deze 4 morgen hooiland aan David Rutgers, die in 1760 al een morgen 
ten noorden ervan had overgenomen voor zijn zichtlaan. De nu verkochte 
grond lag tussen de rijweg en het land van J a n Cliquet van Vegtvliet. In 
het noorden grensde de grond aan "de heer koper zelf alsmede Juffr. Eva 
Eybergen".3 9 

Op 25 oktober 1768 verkocht Everardus zijn laatste bezitting aan de Hey-
cop. Dat was de hofstede Sonnenvecht, ook wel Sonnestijn genoemd, die 
ten noorden van de Heycoppersluis aan de oostkant van de rijweg lag (zie 
Afbeelding l ) . 4 0 De koper was J an van Voorst, oud directeur generaal van 
Nederlands Africa, etc. etc. Bij de verkoop gold het "speciaal beding da t de 
kopers of desselfs opvolger daar nooit van zouden maken eenige Herbergen, 
Looyerijen of Scheepstimmerwerven". Dit beding zal wel niet door Dudok 
zijn gemaakt , m a a r door een vroegere verkoper van dit terrein, die op deze 
hoek bij de sluis geen concurrenten wilde hebben. In 1708 was de hofstede 
Sonnenvecht al ingericht tot vier woningen, zoals dat ook in 1797 nog he t 
geval was . 4 1 De plaatselijke metselaar gaf in 1777 een bedrag van ƒ2400 voor 
het gebouw. In 1797 was het waarschijnlijk in verval geraakt en werd de 
waarde op ƒ 1000 geschat, in 1832 kwam het huis niet op de kadas te rkaar t 
voor en was dus afgebroken. Op een deel van het terrein langs de S t raa tweg 
stond toen een tolhuis en de rest was bouwland.42 

Eva van Eybergen behield Vechtstroom bijna twintig j aa r en woonde, toen 
ze de bui tenplaats verkocht, als weduwe te Haarlem. In de koopvoorwaar-
den stond de volgende omschrijving: "de buitenplaats Vegt Stroom met zijn 
heerehuys en tuynmanshuys, stallen, koetshuys, Schuur, Chineese ten t en 
verder get immerte mitsgaders tuyn, Starrebosch en vier kampen weyland 
recht agter de hofsteede". De eigenaars hadden ook twee zi tplaatsen, één 
in de kerk te Breukelen en één in de kerk te Ter Aa. Vechtstroom was op 
1 december 1782 verhuurd aan de heer P.A.D. Erbenfeld (elders genoteerd 
als Elberveld), die in 1785 overleed. Zijn weduwe betaalde nog tot 1787 de 
huur las ten in Breukelen-Orttsgerecht, en daarna de nieuwe eigenaar , Mr 
Ludolf de With Hoevenaar te Utrecht, die de buitenplaats op 28 april 1785 
voor ƒ 27 000 had gekocht.43 Willem van der Veen, de gerechtsbode van 
Breukelen, werd door de verkoopster op 4 juli 1785 gemachtigd haa r bezit in 
Breukelen te laten overschrijven op de naam van de koper. Dit t r anspor t 
vond plaats op 23 november 1785. 

1785 -1802 Mr Ludolf de With Hoevenaar, gehuwd met Christina Gezina van 
Hoorn 

Mr L. de With Hoevenaar stond als advocaat ingeschreven bij het Hof van 
Utrecht en was schout van de "Hooge en Vrije Heerlijkheid Achtienhoven". 
Zijn schoonvader François Hendr ik van Hoorn was een belangr i jk m a n : 
"Heer van Noordwijkerhout en de Silke, Meesterknaap van Gooiland en 
canonicq in 't Capittul van Oud-Munster te Utrecht". Toen deze op 30 juli 
1793 overleed, was Ludolfs echtgenote, Christina Gezina van Hoorn, een van 
de drie erfgenamen; zij aanvaardde na lezing van de s tukken de erfenis van 
h a a r ouders . 4 4 

Het ech tpaa r De With Hoevenaar woonde afwisselend in U t r e c h t en 
Breukelen, m a a r liet zijn akten in Breukelen opmaken door notar is Cornelis 
van der Linden, die in het huis Middendorp aan de Herens t raa t (nu nr. 32, 
Aqua Shop) woonde. Op zondag 16 juni 1793 verbleef Ludolf op zijn buiten
p laa t s Vechtstroom, toen hij als "aangestelde Commissaris in den Dorpe 
Achtienhoven" door de notaris een procuratie liet opstellen waardoor zijn 
secretaris de volgende dag voor hem in Utrecht de eed kon afleggen, dat hij 
het "Placaat op de Heffinge der 100e Penning" zou uitvoeren.45 

Toen in 1788 Maria Lups, de weduwe van David Rutgers, was overleden, 
werd h a a r bu i t enp laa t s Groenevecht verkocht. De nieuwe e igenaar was 
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werd haar buitenplaats Groenevecht verkocht. De nieuwe eigenaar was 
Albertus Richard Jolles, kanunnik van het kapittel van Oud Munster te 
Utrecht. Hij betaalde slechts ƒ 14700 voor het buiten en verkreeg daarbij ook 
de "vier morgen weiland waarvan 1 morgen beplant tot een gesigt oover de 
hofsteede Groenevegt".46 Op de kaart uit 1796 is de zichtlaan duidelijk te 
zien, evenals de 3 morgen weiland aan de Heycop (Afbeelding 1). De heer 
Jolles moest zich wel houden aan "de Conditiën der Conventien tussen de 
Eijgenaren van de Hofsteden Vegtstroom en Groenevegt in der tijt (1760 en 
1765) over en weder voor notaris Rijk Kasteleyn te Breukelen aangegaan". 

Ten zuiden van Vechtstroom is op de kaart een door sloten omgeven stuk 
land van drie percelen aan de Vecht getekend, waarop het schuitenhuis 
gestaan zal hebben dat ook in de koop begrepen was. De transportakte meldt 
hierover: "een schuytenhuys waarvan 10 roeden erfpachtgoed zijn van 
Nijenrode, strekkende tot een bleekerij uyt de rivier de Vegt oover 's Heeren-
waagenweg, daar gemelde land ten Zuyden en Noorden de Heer Hoevenaar 
naast gelegen is". 

Al in de 17de eeuw lagen aan de Vecht ten noorden van de Heycoppersluis enkele bleke
rijen. De erfgenamen van Aert J a n s en Aeltje Adriaens bezaten op 25 j anuar i 1694 een 
"erve m e t een Bleijckerije, Huysinge ende Washuys (. . .) s treckende voor van de dijck tot 
in de diepte van de rivier de Vecht".47 Van mei 1694 tot 1732 was deze blekerij het eigendom 
van de erfgenaam Gerri t Cornelis van Harlen, die met Gerritje Aerts getrouwd was . N a 
1732 was dit perceel van David Rutgers op Groenevecht, die er in 1745 een schuitenhuis had. 
De noordkant van dit terrein (nu Straatweg 182) grensde in 1694 aan de bui tenplaats Vecht
stroom en dat was ook in 1745 en 1802 nog het geval. 

Aan de zuidkant van dit perceel lag in 1694 een erf van Matthijs Cornelisz, he t middel
ste van de drie percelen. Op 13 december 1711 was dit in he t bezit van Cornelis Barentsen en 
zijn vrouw Neeltje Tijssen. Die spli tsten he t en verkochten he t noordelijke deel, "zeker 
stuckje l a n t s of Bleekerije groot omtrent 50 roeden" aan Geertje Cornelisz. Zelf behielden 
ze h e t erfpachtgoed ten zuiden ervan.48 Het derde perceel was in 1708 nog van J a n Marten 
Brouwer m a a r behoorde op 20 november 1711 aan Juffrouw Barbara Elsevier van Vecht
stroom. Zij gaf toen "sekere huysinge ende Bleekerije zijnde erfpachtgoed van den huyse 
Ni jenrode" a ls onde rpand voor een len ing . Deze bleker i j was tot 1760 e igendom van 
Christoffel van der Eist, wiens erfgenamen daarna he t allodiale gedeelte ter grootte van 50 
roeden a a n David Rutgers verkochten. Die bezat toen ook de grond ten noorden en ten 
zuiden ervan, m a a r verkocht toch diezelfde dag he t leenroerige zuidelijke deel waa r de 
ouderli jke wasserij op stond, aan Anthony van der Eist en zijn vrouw Anneke Middel-
weert . Op verzoek van Rutgers werden de allodiale 50 roeden "mede tot erfpagt opgedragen 
en bij den Heer van Nijenrode in erfpagt uytgegeven". Hij liet zijn bezit, nu St raa tweg 176 -
182, m e t een nieuw gegraven sloot van h e t veld en erf van Anthony van der E i s t af
sche iden . 4 9 Omstreeks 1777 lieten Anthony en Anneke hun wasserij na aan h u n k inderen 
Annet te en Theodorus van der Eist. Annette woonde in Amsterdam en was gehuwd met 
Pie ter van der Stok. Toen die zijn schulden niet kon betalen, liet de curator Mr Isaac da 
Costa uit Amsterdam (zal familie zijn van de in 1798 geboren dichter met die naam) op 8 
november 1783 hun bezit verkopen ten huize van Jan de Kruyf in Het State Wapen te Breuke
len. Da t bezit was de helft in een "Huysinge en erve met zijn annexe wasbleekerij, tot 1 Mei 
1786 ve rhuurd aan Marike van Rijn". In verband met de overeenkomst uit 1760 en 1765 
rus t t e op dit huis het servituut "dat zolang de Hr. David Rutgers en huysvrouw samen of 
alleen in leeven of eigenaar van de Plaats groenevegt zullen weesen, de bezi t ters van h e t 
hu is en de bleekerij gehouden zullen weesen he t gehele erf open en vlak te houden tot een 
bleekerij , zonder iets anders daarop te moogen plaatsen dan een haagje, dog niet hooger te 
l aa t en wassen [= groeien] als 4 voeten en verder in 't geheel niets tot belemmering van he t 
gezigt van de hofstede Groenevegt na den dijk te mogen leggen, zetten of maaken, dan met 
consent van den hr . David Rutgers of desselfs huysvrouw". Het hoogste bod werd door 
H e r m a n u s Suur namens de huurs ter uitgebracht, die voor ƒ 1310 de helft van haa r blekerij 
i n e igendom kreeg . 5 0 In 1816 was het halve bedrijf nog steeds eigendom van de familie Van 
Rijn, wan t toen namen de bleker J a n van Rijn en zijn huisvrouw Maria Kegel een hypo
theek van ƒ 300 op "de helft van huis en erf No. 25 met zijn annexe bleekerij". Ook in 1832 
s tond dit te r re in nog op naam van de familie Van Rijn.51 In 1797 waren de andere helft 
van h e t leenroerige hu is en de allodiale blekerij van 100 roeden he t eigendom van de erf
genamen van Adelbertus Ahuijs, die ook Sonnestein hadden geërfd.52 
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Toen Mr Ludolf de With Hoevenaar zijn buitenplaats in 1802 verkocht, 
was Vechtstroom nog 8 morgen en 150 roeden groot. Als westelijke begren
zing werd niet meer de Bisschopswetering genoemd, m a a r "de eigendom 
van outs genaamt den dell" dat bij Vegtvliet hoorde.53 Opvallend is, dat in de 
omschrijving van de buitenplaats het sterrebos niet meer voorkomt en dat er 
allerlei tu ina t t r ibu ten worden genoemd, zoals "broeikassen, broeiramen, 
l e s senaa r s , glasen, tu ingereedscappen, orangeboomen en andere gewas
sen". De With Hoevenaar zal dus een deel van zijn overturn hebben ingericht 
als kwekerij van groenten en andere gewassen. Zijn tu inman was waar
schijnlijk Gerrit Hageman, die in 1797 na het overlijden van zijn vrouw een 
tes tament liet opstellen en "opden Plaats Vecht Stroom" woonde.54 

De koper van Vechtstroom, de heer Hendrik Willem Cramer te Amster
dam, kreeg op 26 juni 1802 van Mr De With Hoevenaar een machtiging tot 
t ransport . In de onderhandse koopakte van 1 augusts 1802 waren zij een 
prijs overeengekomen van ƒ22000, waarvan ƒ3000 voor de kassen. Cramer 
leende daarvoor ƒ 14000 bij de verkoper.55 

1802 -1821 Hendrik Willem Cramer, gehuwd met Sara Hendrina Cramer 

Hendrik Willem Cramer (1755 - 1821) was een voornaam koopman die op 
de Herengracht nr. 68 te Amsterdam woonde. Samen met zijn vader J a n 
Ludolf Cramer dreef hij handel op Spanje. In 1777 trouwde Hendrik Willem 
met Sara Hendrina Cramer (1758 - 1833), een volle nicht van hem.5 6 Hij 
werd in 1782 directeur der "Oosterschen Handel en Rederijen", die handels-
schepen naar de Oostzee liet varen; in 1784 was hij Commissaris van de 
Ossenmarkt, in 1788 Baljuw en in 1790 Dijkgraaf van de Bijlmermeer. Op 27 
november 1878 werd hij door stadhouder Willem V aangesteld als Raad van 
Amsterdam, welke functie hij vervulde tot de omwenteling in 1795. 

Hij zal zich in 1802, dus tijdens de Franse bezett ing, op Vechtstroom 
teruggetrokken hebben. Hij woonde daar als rentenier, toen hij op 10 oktober 
1812 notaris Voigt ontving voor het opstellen van een machtiging voor de 
make laa r Winkelman op de Keizersgracht te Amsterdam. Deze mocht in 
het departement van de Zuiderzee voor de heer Cramer onroerende goede
ren kopen. Twee dagen later werd te Amsterdam de buitenplaats Groene-
vecht geveild, maar Winkelman heeft die niet gekocht; op 18 november 1812 
werd Gerri t Hendrik van Seggeren eigenaar van die bui tenplaats .5 7 Op 1 juli 
1813 vond op Vechtstroom een publieke verkoping plaats van allerlei roeren
de goederen zoals rijtuigen, klokken, meubels en aardewerk, die ƒ 1335,94 
opbracht . Deze goederen kwamen uit de bu i tenplaa t sen Vechtstroom en 
Groenevecht en dat was misschien de oorzaak ervan, dat in de notariële akte 
"Monsieur Henri Guil laume Cramer" niet alleen als bewoner van Vecht
s t room werd aangeduid , m a a r ook als "rent ier a sa campagne Groene-
vecht". Dat moet een vergissing zijn, want Groenevecht had toen een andere 
eigenaar . 5 8 Bij Groenevecht behoorden in 1812 ook de vier morgen weiland 
aan de westkant van de Vecht ten zuiden van Vechtstroom. Bij de verkoop 
daa rvan waren "meede begreepen ruim sestig s tuks zwaare Ekenboomen 
s t aande op de Laan terzijde vandi t perceel geleegen". Die e ikenlaan zal 
langs het water de Heycop hebben gelegen. 

Afb. 4 (op de bladzijde h iernaas t ) . Gezicht vanuit het noorden over de Vecht op Breukelen. 
Rechts he t huis Hoogerlust, l inks daarvan het koetshuis van Vechtstroom, de koepel met 
schui tenhuis en het dak van Vechtstroom. Gewassen tekening in Oost-Indische ink t van 
J a n de Beyer (1703 - ca. 1785) uit 1745 - 1747. (Origineel uit de collectie van de Utrechtse arts 
Gera rd Munnicks van Cleeff (1796 - 1860), t hans in de Koninklijke Verzamelingen Den 
Haag; publicatie met toes temming van H.K.H. Prinses Ju l i ana . Foto uit de collectie van 
J.W. Gunning te Breukelen. Zie ook A. Becker-Jordens, 1973. Een kabinet van Utrechtse 
Gezichten. Uitgave Fibula-Van Dishoek en Canaletto.) 
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Cramer h a d ook bez i t t ingen in de omgeving van Weesp, waa r zijn ouders gewoond 
hadden. Hij en zijn vrouw bezaten daar een grafkelder "zijnde nr . 12 gelegen op h e t zo
genaamde Lutersche Familie Kerkhof te Muiderberg". Die verkochten ze in 1814 aan de 
heer Hendrik Schilge te Weesp. Abraham Schreuder, hun gemachtigde in deze verkoop en 
lid van het gemeentebestuur van Weesp, kocht een maand later voor ƒ 50 een strookje van 
Cramer s boomgaard in de Aatsveldsche Polder te Weesper Carspe l . 5 9 Zeven j a a r l a t e r 
overleed Hendr ik Willem Cramer in de leeftijd van 66 j aa r . 

1821 -1822 Sara Hendrina Cramer en haar zoon Hendrik Willem Cramer 

De weduwe Cramer woonde op 24 december 1821 te Utrecht , toen op h a a r 
bui tenplaats Vechtstroom voor ƒ255,85 hakhout werd verkocht door Klaas 
Tesselhoff, kantoorbediende bij en gemachtigde van notaris P.A. Voigt. 

Op 25 oktober 1822 liet zij op Vechtstroom allerlei tuingereedschappen 
verkopen. Coenraad Duuring, de volgende eigenaar van Vechtstroom, kocht 
daarvan vier glazen ramen voor een druivenbak (ƒ 19) en drie voor een per-
zikenbak (ƒ 18), een stortkar (ƒ 18,50), een schuurbank (ƒ 1,20), een slijpsteen 
(ƒ2) en een ladder (ƒ2). Het "houtwerk voor een vinkenbaan" bracht ƒ 1,50 op 
en Hendrik Hulsman betaalde 10 cent voor een schaafbank. Het totaal van de 
opbrengst was ƒ 360,80. 

Datzelfde j aa r nog verkochten Sara en haar zoon ook de bui tenplaats en 
vertrokken naa r Loenen, waar Hendrik Willem griffier van het vredegerecht 
was. Sara overleed daar in 1833. 

Noten 

1 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 208, Ingekomen 
en uitgaande stukken 1892. In het gemeenteverslag over 1892 staat onder het kopje Brandweer: "Als 
bijzonder voorval kan hier vermeld worden de brand in het leegstaande gebouw Hoffwerck. Wijl deze 
zaak van gansch wonderlijken aard was, zal hierover niet worden uitgeweid, evenmin over het begin 
van brand in de villa s taande op het terrein van de boterfabriek Insulinde, bij welke gelegenheid 
bijzonder veel krullen werden gevonden en ook meer petroleumlucht aanwezig was dan wel in een 
leegstaand gebouw gewoonlijk het geval is." 

2 Het smeedijzeren inrijhek van Hoffwerck, in 1894 gekocht door het provinciebestuur van Noord-
Holland, s taa t n u in Haar lem bij het paviljoen Welgelegen in de Haarlemmerhout . In de tu inkamer 
van The British Council, Keizersgracht 343 te Amsterdam, bevinden zich geschilderde panelen met 
Vechtlandschappen zoals die in de 18de eeuw vanuit Hoffwerck te zien waren. 

3 Toen de aanlegplaats in 1941 wat verzakt was, heeft metselaar H. de Haas van het Korenpad ( thans 
Willink van Collenstraat) het metselwerk hersteld en het hek met aan weerszijden afneembare zit
banken weer geplaatst. De hardstenen bovenrand is toen niet meer aangebracht . De gebogen delen 
zijn in de tu in van het pand Straatweg 186 gelegd als begrenzing van een bloemperk. 

4 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 389, Minuten van akten van overdracht en 
hypotheek 1693 - 1776, transporten d.d. 25.1.1694 en 21.5.1694; plecht van ƒ 600 d.d. 21.5.1694 door 
Gerrit Cornelis van Harlen t.b.v. de heer David Rutgers. 

5 Archief Dorpsgerechten inv. nr. 389, akte d.d. 16.2.1706: schuld van ƒ 6000 aan de heer Jacobus van 
Schoonhoven te Amsterdam. 

6 Archief Dorpsgerechten inv. nr. 389, akte d.d. 11.4.1711. 
7 Archief Dorpsgerechten inv. nr. 389, akte d.d. 20.11.1711. 
8 De gegevens over Vegtvliet en de families Duuring en Gildemeester zijn ontleend aan: R. Plomp, 1984. 

Vegtvliet te Breukelen als zomerverblijf, 1665 - 1854. Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake 1983, blz. 25 - 51. 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, transportakte d.d. 6.8.1714. 
10 De heer J.W. Gunning verschafte waardevolle gegevens voor dit ar t ikel , waaronder de n a a m van 

mevrouw Eylbracht, waarvoor hij verwees naar A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek 
van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Groningen, deel I, 1885 -1890, blz. 235. 

11 Notarieel Archief, inv. nr . 529, akte d.d. 1718 verhuur van huis en erve tegen ƒ 62 per j aa r . 
12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, transportakte d.d. 30.4.1721. 
13 Notarieel Archief, inv. nr. 528, fol. 156, akte d.d. 19.4.1723. De vindplaatsen van deze en een aanta l 

andere akten in het notarieel archief met betrekking tot Vechtstroom ontleende ik aan een door R. 
Plomp te Breukelen samengesteld, ongepubliceerd katern van 35 bladzijden met de titel "Gegevens 
buitenplaatsen". 

14 Notarieel Archief, inv. nr. 529, fol. 47, akte d.d. 12.8.1724. In 1723 werd geërfd van Cornelis en 
Jannetje Terwe, in 1724 van oom Lourens Terwen. De heer E. Munnig Schmidt te Loenen meldde me, 
dat in Amsterdam op Herengracht 583 een Jan Goris Terwen "uit Kortenhoef' woonde, die geboren 
was in 1721 en in 1778 was getrouwd met Elisabeth Francsen. 

15 Notar iee l Archief, inv. nr . 524, fol. 94, ak te d.d. 15.6.1725 en fol. 97, d.d. 25 .6 .1725. Archief 
Dorpsgerechten, inv. nr. 389, transportakte d.d. 28.6.1725. 
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16 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, akten d.d. 29.1.1732 en 6.5.1732. 
17 Zijn vader was waarschijnlijk J a n Willink Ananiaszoon (1664 - 1742) en zijn broer Wühem Willink 

(1701 - 1761), wiens zonen Wilhem en J a n de grondleggers waren van het handelshuis Willink, dat 
deelnam in de Holland Land Company die in de Verenigde Staten grond kocht van de Indianen. Een 
van Wilhems nazaten, Daniël Willink, trouwde in 1844 met Johanna Maria Elisabeth van Collen, 
Vrouwe van Gunterstein en Tienhoven. Hij mocht bij Koninklijk Besluit van 10.6.1845 zijn n a a m ver
anderen in Willink van Collen (zie LA. Quarles van Ufford, z.j. Gunterstein een ridderhofstad aan de 
Vecht. Uitg. Marinus van Kralingen, Breukelen, blz. 88 - 92). 

18 W.F.H. Oldewelt, 1945. Kohier van de Personele Quotisatie te Amsterdam over het j aa r 1742. Amster
dam. 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, akte d.d.12.9.1736: Theodora Fokkenberg, weduwe J a n Mast 
verkoopt huis en erf aan de Vecht. 

20 J .W. Gunning, 1984. Hoogerlust in de achttiende en negentiende eeuw: Buitenverblijf en kostschool. 
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1984, blz. 49 - 70. 

21 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, akten d.d. 20.5.1744 en 11.7.1744. 
22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 3, t ranspor t d.d.17.2.1745 van "Seeker gang off Erff en 

grondt met de Schoeijing daer voor aen de Vegt ende poort off Hecke aen den Dijk-kade (. . .) breet agt 
en een half voeten, geleegen tusschen de Hofsteede altans genaemt Hogerlust en het Erff gekomen 
van Erns t Woutersz Koyman". Zie ook: Gunning, 1984. 

23 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 5 verso, d.d. 2.6.1745: Limietscheyding getrokken tusschen 
de buytenplaa ts Vegtstroom en de Bleekerij toebehorende den Heer David Rutgers. 

24 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 22 verso, Plecht op de hofsteede Vegtstroom, d.d. 3.12.1751; 
afgelost op 14.4.1753. 

25 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 27 verso, Transport hofsteede Vegtstroom op 14 april 1753. 
26 François de Haan heeft van 1732 tot 1755 verschillende huizen, erven en boomgaarden ten oosten en 

westen van de Klapstraat gekocht, waar hij in 1749 het hoofdgebouw van zijn buitenplaats Vroeglust 
st ichtte (Huisarchief Vroeglust). 

27 R. van Lutterveld, 1948. De Buitenplaatsen aan de Vecht. De Tijdstroom, Lochern. Op blz. 19 schrijft 
hij dat Vechtstroom eigendom was van Pieter Antonie de Lespaul van Oostwaard, die in 1754 over
leed, waa rna zijn schoonzoon Abraham Crooch van Oostwaard, die in 1730 met Margare tha Maria de 
Lespaul getrouwd was, eigenaar werd en het huis verkocht. Deze gegevens hebben echter niet betrek
king op Vechtstroom te Breukelen, maar op een gelijknamig buiten te Maarssen. 

28 Gegevens verstrekt door J.W. Gunning en ontleend aan het boekje "Dudok van Heel, 11 October 1980", 
in eigen beheer uitgegeven door S.A.C. Dudok van Heel. 

29 Trouwboek Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 
58: " Isaak de Wit t en Marga re t a Dudok hebben a t tes ta t ie gebragt dat h u n n e drie Zondaagse 
Huwelijkze Uytroepingen in de Kerk der Stad Amsterdam onverhinderd waaren gedaan, Get. Actum 
de 14e Mey 1741. Zijn alhier in onse Kerk te Breukelen op Vrijdag smorgens om Elff U u r e n 
Extraordinair getrouwt den 19en Mey 1741". Er volgt hierna een vrijwel gelijke tekst over het bruids
paar Hendrik Dudok en Catharina Elisabeth de Witt. 

30 A.A. Manten en T. Verkuil Sr, 1993. Een Veelzijdig en Buitenissig Heer. Historische Reeks Breukelen / 
Verloren, Hilversum, blz. 16 - 20 en 129. 

31 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 33, plegte op 2 februari 1756 gevestigd bij den Hee r 
Everardus Dudok op zijn Ed. Hofsteede Vegtstroom ten behoeve van de Hr. Leonart Lubs. Zie ook E. 
Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, 1982. Plaatsen aan de Vecht en de Angstel. Canaletto, Alphen 
aan den Rijn, blz. 227. 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 49, t ransport d.d. 2.5.1760 van "10 morgen bouw-, wey-, 
hooiland en tuyn op de polder Breukelerwaard strekkende van de dijk ofte Heerenweg wes twaar ts 
op tot aan he t land van de erfgen. van de Hr. Pieter Clinquet, daar zuidwaarts de Heykoper weete-
ringe en noordwaarts de Hr Everardus Dudok selvers". 

33 Notarieel Archief, inv. nr. 533, akte d.d. 2.6.1760. 
34 De toevoeging "beyde na Breukelen gaende" is mij niet duidelijk, want alleen de kleiweg of Vechtdijk 

voerde naa r Breukelen en niet de laan; die liep van oost naar west in de richting van de Breukeler
waard. 

35 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 52, transport van 1/3 morgen land op 26.6.1760 en fol. 58 
verso, t ranspor t van 2/3 morgen land op 28.10.1762 door Everardus Dudok naar David Rutgers . 
Volgens een schatting door deskundigen in 1788 was dit land samen met nog drie morgen die erbij 
aansloten ƒ 1200 waard (inv. nr. 387, fol. 109 verso). 

36 Notarieel Archief, inv. nr. 534, akte d.d. 15.4.1765. 
37 Notarieel Archief, inv. nr. 534, akte d.d. 10.9.1765. 
38 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 68 - 69, t ranspor t van de Hofsteede Vegtstroom op 30 

December 1766 naar Joffr. Eva van Eybergen. 
39 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 70 verso, transport d.d. 28.10.1768 van 4 morgen land van de 

H r Evera rdus Dudok, wdn. van Vrouwe Anna Mar ta de With naar de Weled. Heer David Rutgers; 
ƒ700 . 

40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 85 verso, Registratie van de Coopconditie van Sonnestijn 
voor notar is Th. Koppen te Utrecht, d.d. 10.3.1777. "Hofsteede Sonnevegt benoorden den dorpe van 
Breukelen, daar ten oosten de Vegt, ten Zuyden de Heycoper Weetering, ten Westen de gemeene 
Heereweg en ten Noorden de heer David Rutgers, erfpagtgoed van Nijenrode voor 18 st per jaar , als 
J a n van Voorst op den 25 October 1768 van den Hr. Everardus Dudok is aangekogt geworden onder 
speciaal beding dat de kopers of desselfs opvolgers daar nooit van zouden maken eenige Herbergen, 
Looijerijen of Scheepstimmerwerven". Koper voor ƒ 2400 was Cornelis van den Boogerdt, mr. metse
laar te Breukelen. 
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41 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, schuldbekentenis d.d. 24.9.1708, "seeker hoffstede en get immer 
daerop staende geapproprieert tot vier woningen van ouds genaemd Sonnevecht". Idem, inv. nr. 387, 
fol. 138, est imatie d.d. 27.12.1797 op versoek van de erfgenamen van Adelbertus Ahuijs van "vier 
huizen onder één dak plus grond van ouds genaamd Sonnestijn". 

42 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, artikel 31 t.n.v. 's Rijks Domeinen, Sectie B nr. 177 (= tolhuis 
I r 21e) en artikel 139 t.n.v. Hendrik Jan de Vries, rentenier te Breukelen, Sectie B nr. 179 (= bouwland 
8r 90e). 

43 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 387, fol. 104 - 106, Transpor t van Vegts t room op 23.11.1785, 
Coopcondities van Vegt Stroom op 28.4.1785 en procuratie tot t ransport op de bode van Breukelen-
Orttsgerecht Willem van der Veen d.d. 4.7.1785. 
Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 314-318, Rekeningen en B u u r l a s t e n van Breuke len -
Or t t sgerecht 1784-1788; de weduwe "Elberveld" betaalde evenals de bewoners van Vegtvliet en 
Hoffwerck ƒ 37 per jaar , de bewoner van Hoogerlust betaalde ƒ 22. Buur las ten waren, evenals de 
dorpslasten, een omslag van de onkosten die het gerecht moest maken. 

44 Notarieel Archief, inv. nr. 537, akte nr. 74, d.d. 24.8.1793. 
45 Notarieel Archief, inv. nr. 537, akte nr. 66, d.d. 16.6.1793, procuratie voor Arnoldus de Rooy, secretaris 

van de heerlijkheid Achttienhoven, om het plakaat van 1 mei 1793 onder ede te aanvaarden . 
46 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 110 - 111, Coopconditie d.d. 19.5.1788 en t r anspor t d.d. 

27.6.1788. 
47 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, transporten d.d. 25.1.1694 en 21.5.1694. 
48 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 389, plechtbrief d.d. 20.11.1711 en transportakte d.d. 17.12.1711. Deze 

50 roeden waren allodiale grond, aan de noordkant grenzend aan land in bezit van Gerrit Cornelisz 
van Harlen, aan de zuidkant grenzend aan erfpachtgoed van de verkoper. 

49 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 50, transport d.d. 26.6.1760. 
50 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 88, plecht van ƒ 500 à 4% d.d. 28.7.1777 door Pieter Stok en 

Annetie van der Eist; fol. 102 - 103, machtiging van de curator Isaac da Costa d.d. 22.5.1783 en 
Coopconditie van de openbare verkoop bij executie op 8.11.1783. De halve waarde van huis en "was-
bleekerij" ging naar de Amsterdamse pastoor Adolfus Ahuijs, die het e rnaas t gelegen Sonnestein 
bezat . De andere helft ging naar de huurder van de bleekerij, Marike van Rijn. 

51 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, artikel 112 t.n.v. de Erven J a n van Rein c.s., Sectie B nr. 175 
(= berm 6r 50e), nr. 176 (= weüand 6r 70e) en nr. 178 (= huis en erf I r 44e, kl. 13 belastbaar bedrag 
ƒ66) . 

52 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 138, estimaties d.d. 27.12.1797; de waarde van Sonnestijn 
was ƒ 1000, die van de halve wasserij ƒ 700. 

53 Boerderij "Den Dell" lag in de Breukelerwaardse polder en bezat 7 morgen land, "strekkende uit de 
riviere Heycop voorwaarts op tot de Bisschopswetering". De boerderij is in 1789 afgebroken en de 
grond in 1808 door Wijnandus van Driest verkocht. Het zuidelijke deel, 2 morgen 276 roeden wei- en 
hooiland, verkocht hij aan A.R. Jolles (Groenevecht), het noordelijke deel van 4 morgen 324 roeden 
aan de heer P.H. Dronsberg (Vecht en Hoff). 

54 Notarieel Archief, inv. nr. 537, akte nr. 83, fol. 211, testament d.d. 25.2.1797 van Gerri t Hageman, 
wednr. van Maria Willemsz. 

55 Notarieel Archief, inv. nr. 539, machtiging tot transport d.d. 26.6.1802. Idem, schuldbekentenis d.d. 
1.9.1802. Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 388, blz. 6, transport hofsteede Vegtstroom d.d. 4.11.1802. 

56 De gegevens over de familie Cramer werden mij door de heer E. M u n n i g Schmid t te Loenen 
verstrekt . Oom Hendrik Willem Cramer (1717 - 1785) trouwde in 1746 met Cathar ina Luykink (1724 -
1782), een dochter van Barend Luikink (1724 - 1782), de grootste g raanhande laar te Amsterdam in 
die tijd. H u n dochter Sara Hendrina Cramer werd in 1758 geboren. Oom Hendr ik hande lde in 
Engelse manufacturen en woonde op de Herengracht . Vader J a n Ludolf C r a m e r (1719 - 1782) 
trouwde in 1749 met Johanna Margaretha van Bruggen (1715 - 1785). J a n was in 1750 directeur van 
de Groenlandse Visserij (walvisvangst) en later, samen met zijn zoon Hendrik Willem, koopman op 
Spanje. Hij woonde aanvankelijk ook op de Herengracht, maar vertrok later naa r Weesp, waar hij en 
zijn vrouw begraven zijn. 

57 Notarieel Archief, inv. nr. 548, akte nr. 100, machtiging van H W . Cramer, d.d. 10.10.1812 voor H. 
Winkelman; idem, inv. nr. 548, akte nr. 98, machtiging van Vrouwe Anna Jolles voor haa r neef J.A. 
Jolles, d.d. 2.10.1812; idem, inv. nr. 555, akte nr. 4, verkoop Hofstede Groenevecht, d.d. 22.1.1819. 

58 Notarieel Archief, inv. nr. 549, akte nr. 52, publieke verkoping, d.d. 1.7.1813. 
59 Notarieel Archief, inv. nr. 550, akte nr. 57, d.d. 14.7.1814; idem, akte d.d. 16.8.1814. De boomgaard 

werd gepacht door J a n Frederik Schutten en Margreta Versens, die in 1805 op de bu i t enp laa t s 
Vechtstroom woonden en bij notaris C. van der Linden een tes tament op de langst levende lieten 
maken (inv. nr. 539, testament d.d. 6.1.1805). Zij zullen toen tot het dienstpersoneel van de familie 
Cramer hebben behoord en in de tuinmanswoning hebben gewoond. 
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Het Kockengen-Montfoortsgerecht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het begin van de 14de eeuw liet de Utrechtse bisschop een lijst opstellen 
van alle s tukken land waarover de onderhoudskosten van de dam in de 
I J s se l bij Hopenesse werden omgeslagen. Daar in worden onder meer 
genoemd: "In Spanghen en in Cokanghen in Werneers gherecht van der 
Hare XIIII h o e v e n . . . In Kokanghen in Rusken gherecht IIV2 hoeve. Item in 
Cokanghen in haren [= heer] J a n s van Lynscoten gherecht IIV2 hoeve. Item 
in Cokanghen in Roevers gherecht V hoeven VII morghen" . 

Volgens deze hoefslaglijst was het kleine Kockengen toen dus opgedeeld 
in niet minder dan vier afzonderlijke gerechtsheerlijkheden.1 

De grootste van deze vier was het Kockengen-Roeversgerecht. Deze naam 
be teken t : de in Kockengen gelegen gerechtsheerl i jkheid van Rover. De 
laatstgenoemde was Hendrik de Rover, die omstreeks 1300 burggraaf van 
Montfoort was. Het Kockengen-Roeversgerecht werd daarom ook wel het ge
recht van de burggraaf van Montfoort genoemd.2 Toen bestond dus al wat 
later vrij algemeen het Kockengen-Montfoortsgerecht heette. 

Bij de ontginning was Kockengen vermoedelijk 24 hoeven van elk 16 
morgen (ofwel circa 13,75 hectare) groot.3 Kockengen-De Haar omvatte heel 
Spengen, maa r slechts drie hoeven binnen Kockengen.4 Het Kockengen-
R u s k e n van Linschotengerech t en he t Kockengen-Jan v a n Linschoten-
gerecht waren beide vijf hoeven groot. Een van de beide Van Linschoten-
gerechten was in achterleen gegeven door de heer van Montfoort. Dat alles 
in aanmerk ing genomen, doet mij vermoeden dat het Kockengen-Mont
foortsgerecht aanvankelijk zestien en later nog maar elf hoeven groot was. 

Kasteel en burggraven van Montfoort 

Kasteel Montfoort werd in het derde kwart van de 12de eeuw gesticht in 
opdracht van Godfried van Rhenen, die bisschop van Utrecht was van 1156 
tot 1178. Het werd gebouwd bij de Stichts-Hollandse grens , op de hoge 
stroomrug van de Hollandse IJssel, in het kader van de grensverdediging. 

De n a a m komt van he t Lati jnse "Mons Fortis", wat Sterke Berg betekent . 5 Bisschop 
Godfried mocht zich verheugen in de steun van de keizer. Een voorname t a a k van he t 
r i jksgezag in die tijd was he t bewaren van de vrede tussen de vorsten van Holland en 
Utrecht , die in voortdurend conflict gewikkeld waren om hun gezamenlijke grens en om 
het bezit van Friesland. Vanaf het begin werd kasteel Montfoort door de bisschop in leen ui1> 
gegeven a a n dienstadel, die de titel van burggraaf mocht voeren. Maar zoals veel leen
m a n n e n van de bisschop in h e t grensgebied dachten de burggraven van Montfoort vaak 
meer aan h u n eigen belangen dan aan die van de bisschop. Hun streven was er op gericht 
een zo onafhankelijk mogelijke positie te verwerven. 

Van de eerste burggraven zijn maar een paar namen bekend: Everard, 
broer van Ludbert van Weden (genoemd in documenten uit de periode 1212 -
1227), Willem (vermeld 1236 - 1244) en Wouter Gerards, broer van Dirk van 
der Goude (vermeld 1260 - 1262). 

Uit 1262 dateert ook de oudste vermelding van Roelof de Rover, de stam 
vader van het volgende burggravengeslacht. Hij was afkomstig uit Brabant 
en getrouwd met Odilia, zuster van de toen reeds overleden burggravin 
Aleidis. Hoewel De Rover graag als nieuwe erfgenaam voor zichzelf en zijn 
nakomelingen met kasteel Montfoort beleend wilde worden, slaagde hij daar 
lange tijd niet in. 

Omstreeks 1279 gaf de elect-bisschop J a n van Nassau het kasteel voor een belangrijke 
geldlening in onderpand aan H e r m a n van Woerden. Diens t rouw aan de bisschop liet 
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echter veel te wensen over. Bijgevolg liet Jan van Nassau, met steun van de Hollandse 
graaf Floris V, kasteel Montfoort vanaf juli 1280 ongeveer een halfjaar lang belegeren. 
Toen de bezetting zich eindelijk overgaf, werd die, op twee personen na, op bevel van Jan 
van Nassau onthoofd.5 "Hebt uw vijanden lief' was geen blijde boodschap waar deze elect-
bisschop en zijn dominante Hollandse bondgenoot zich veel aan gelegen lieten liggen. 

Burggraaf Hendrik de Rover heer van Kockengen-Montfoortsgerecht 

Op voorspraak van Floris V gaf Jan van Nassau in 1281 het kasteel Mont
foort in leen aan Hendrik de Rover, zoon van Roelof. Meer dan drie eeuwen 
zouden het kasteel en de heerlijkheid Montfoort daarna in hezit van de fami
lie De Rover blijven.5 In 1297 erkende bisschop Willem Berthout dat Hendrik 
de Rover de burcht Montfoort en bijbehorende goederen als erfelijk leen 
bezat.6 Hoewel Hendrik een Stichts leenman was, onderhield hij tevens 
goede betrekkingen met het naburige Holland. Zijn zoon en opvolger Zweder 
I van Montfoort trouwde zelfs met een bastaarddochter van graaf Floris V. 

Omdat de in het begin van dit artikel genoemde hoefslaglijst uit de vroeg-14de eeuw het 
Kockengen-Roversgerecht al vermeldt, lijkt het waarschijnlijk dat deze gerechtsheerlijk-
heid deel uitmaakte van de in 1297 genoemde "bijbehorende goederen" en van de belening 
in 1281. Dat zou er dan weer op duiden, dat ook het oorspronkelijke burggravengeslacht 
vermoedelijk deze Kockengense goederen reeds in leen had. Misschien gaf de bisschop 
van Utrecht meteen bij de stichting van het kasteel Montfoort een groot deel van Kockengen 
aan de nieuwe kasteelheer. Zolang er geen duidelijker bewijsgronden hiervoor zijn, blijft 
dit echter een veronderstelling. 

Het bezit van goederen zoals de heerlijkheid Montfoort en het Kockengen-Montfoorts
gerecht was vooral van belang als inkomstenbron. Het onderhoud van een kasteel en zijn 
bewoners was naar verhouding duur, zeker als het een kasteel betrof dat een functie vervul
de in de grensverdediging. 

Na de moord op graaf Floris V (1296) werden de bezittingen van de 
samenzweerders en hun borgen (waaronder Van Amstel van Mijnden) door 
Holland in beslag genomen. Daarmee werd ook Teckop deel van Holland. De 
naam van de grensdijk, de Hollandse Kade, herinnert nog steeds aan die 
situatie. De heren van Montfoort zaten sedert 1297 ook te Kockengen dus in 
Stichts-Hollands grensgebied. 

Leenbrieven uit het grootste deel van de 14de eeuw onbekend 

In 1300 was Hendrik niet meer in leven en bezat zijn oudste zoon Zweder 
het burggraafschap van Montfoort. In de stad Utrecht koos Zweder partij voor 
de Lichtenbergers, die overhoop lagen met bisschop Willem van Mechelen. 

In 1301 leidde dat bij de Hoge Woerd, nabij De Meern, tot een gewapend treffen tussen 
enerzijds de bisschop bijgestaan door de aartsbisschop van Keulen en veel aan Willem 
getrouwe Overijsselaars, en anderzijds de Lichtenbergers gesteund door verscheidene 
Hollandse ridders en hun dienstmannen. In het heetst van de strijd arriveerde Zweder van 
Montfoort met zijn nog verse krijgers, die de bloedige veldslag in het voordeel van de Lich
tenbergers besliste. Bisschop Willem van Mechelen verloor bij de Hoge Woerd het leven. 

Gedurende de eerste helft van de 14de eeuw namen de macht en invloed 
van de Montfoortse burggraven in alle stilte aanzienlijk toe. Al in zijn tijd 
als burggraaf kreeg Zweder de bijnaam "de Rijke" toebedeeld.5 

Omstreeks 1320 bevond burggraaf Zweder I zich onder de krijgslieden die 
de bisschop van Utrecht steunden in diens pogingen het Sticht te verlossen 
van de Hollandse bevoogding. Dat leidde tot grote onenigheid binnen de 
eigen familie. Verscheidene naaste verwanten sympathiseerden sterk met 
Holland, waaronder Zweders zoon Hendrik II, die een machtsgreep pleegde 
door het kasteel bij verrassing over te nemen en zijn ouders gevangen te 
zetten. Bij de schikking die uiteindelijk werd getroffen, bleef Zweder in 
naam burggraaf van Montfoort, maar ging Hendrik in de praktijk als zo-
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danig functioneren.5 

In 1345 was de toenmalige burggraaf J a n I één van de vele edelen (waar
onder nog twee andere Van Montfoorts) die samen met de Hollandse graaf 
sneuvelden in de slag bij Staveren tegen de Friezen.7 

Daarna was Zweder II burggraaf van Montfoort. 

In 1353 l iet bisschop J a n van Arkel kasteel Montfoort belegeren, omdat burggraa f 
Zweder II samen me t de heren van Culemborg en Vianen plunderingen in het Sticht had 
onde rnomen toen ze wis ten da t de kri jgshaft ige bisschop me t een leger voor kas tee l 
Woudenberg lag en zijn maarscha lk kasteel Ruwiel belegerde. He t bisschoppelijke leger 
bracht een geweldige s tormkat mee naar Montfoort: een overdekte, langgerekte en mobiele 
werkp laa t s die tot tegen de kas tee lmuur kon worden opgeschoven en van waarui t , on-
bedreigd door bekogeling van bovenaf, aan de sloop van de m u u r kon worden gewerkt . 
Zweder kocht al op de tweede belegeringsdag de dreiging af met een grote som geld. 

Gedurende de volgende tientallen jaren stegen invloed en aanzien van de 
burggraven geleidelijk verder. Hun bezittingen namen toe: enkele gerechts-
heer l i jkheden werden aangekocht , evenals kas tee l Linschoten (1383).5 

Zweder van Montfoort liet twee zonen na, Hendrik en Willem. 
Uit deze hele periode, die een groot deel van de 14de eeuw beslaat, zijn 

geen aan de achtereenvolgende burggraven van Montfoort uitgegeven be-
leningsbrieven inzake het Kockengen-Montfoortsgerecht bewaard gebleven. 
Omdat het een erfelijk leen betrof, mag echter worden aangenomen dat alle 
genoemde burggraven ook heer van Kockengen-Montfoorts zijn geweest. 

Hendrik m en Zweder UI heren van Kockengen-Montfoorts 

Een leenbrief van 11 juni 1394 biedt weer zekerheid. Daarin lezen we dat 
heer Henrick (Hendrik III) burggraaf van Montfoort had verzocht om een 
belening met gerecht, tijns en tienden van Kockengen en die ook had ont
vangen. 8 Het ging hier vrijwel zeker om de bestendiging van een leenver-
houding na een bisschopswisseling. Hendrik was toen al j a ren burggraaf 
van Montfoort, maa r in 1393 overleed bisschop Floris van Wevelinchoven en 
werd die opgevolgd door bisschop Frederik (III) van Blankenheim. 

Hendrik III van Montfoort speelde aan de Hoekse zijde een belangrijke 
rol mee in de partijstrijd binnen Holland. In 1393 werd hij door Albrecht van 
Beieren uit Holland verbannen. Pas in 1399 werd hij met Albrecht verzoend. 
In dat j a a r nam hij ook voor het eerst deel aan een Hollandse veldtocht naa r 
Friesland; omdat hij buiten Holland woonde, was zijn deelname niet ver
plicht maa r op verzoek. Aan Hendrik werd gevraagd 40 gewapende mannen 
mee te brengen, een aantal dat voor de veldtochten in 1400 en 1401 werd ver
hoogd tot 50.9 Onder die krijgslieden zullen zich geen mensen uit Kockengen 
bevonden hebben, tenzij die zich vrijwillig als huur l ing aan de burggraaf 
hadden verbonden. St ichtse ingezetenen konden voor offensieve krijgs
diensten alleen door de bisschop-leenheer via diens leenmannen en dan nog 
alleen ten behoeve van het Sticht opgeroepen worden.10 

Vanaf 1400 had Hendrik III van Montfoort weer zitting in de grafelijke 
raad en groeide zijn invloed sterk.9 

In de zomer van 1402 werd de overleden burggraaf Hendrik opgevolgd 
door zijn oudste zoon, burggraaf Zweder (III) van Montfoort. Pas op 26 mei 
1405 werd deze eveneens beleend met Kockengen-Montfoortsgerecht.8 De 
Utrechtse bisschop maak te geen haast voor hem! Eigenlijk had bisschop 
Frederik van Blankenheim liever Hendriks jongere zoon Jan , domproost te 
Utrecht, met Montfoort en bijbehoren willen belenen, vermoedelijk omdat 
hij van J a n meer trouw aan hem en minder belangstell ing voor Holland 
verwachtte; maar Zweder en zijn vrienden wisten dat te voorkomen.11 

Kwamen de Montfoortse gerechtsheren vaak in "hun" Kockengen? Ik weet het niet. De 
archieven berichten er nagenoeg niets over. Het lijkt aannemelijk dat ze zich van tijd tot 
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tijd in Kockengen hebben la ten zien, maar het leeuwendeel van he t bestuurl i jke werk aan 
de schout overgelaten hebben. 

Jan II burggraaf van Montfoort en heer van Kockengen-Montfoorts 

Zweder was maar kort burggraaf en heer van Kockengen-Montfoorts en 
overleed kinderloos. Daarop ontstond opnieuw geharrewar over de opvol
ging. Het werd uiteindelijk toch Zweders broer Jan II, die zijn proostambt 
definitief neerlegde en burggraaf van Montfoort was van 1411 tot 1448. 
Deze Jan of Johan kreeg op 18 februari 1413 ten overstaan van een Kapittel-
generaal officieel ook een leenbrief voor Kockengen-Montfoorts uitgereikt.8 

In 1413 viel het besluit het graven van de watergang de Bijleveld. Voor de 
nederzetting Kockengen betekende dat een enorme ingreep. 

De aanleg van de Heycop, ru im een kwar t eeuw eerder, kon in die p laa ts nog betrekke
lijk soepel verlopen, want die liep gewoon langs Kockengen en volgde de oude grenswete-
r ing tussen h e t Zuideinde van Portengen aan de oostkant en Kockengen aan de westzijde. 

Alle hoeven van Kockengen s t rekten zich vanaf de ontginning u i t van de grens m e t 
Portengen-Zuideinde tot aan de grens met Teckop. De woon- en bedrijfsbebouwing s tond 
oorspronkelijk op de kop van de hoeve, dus aan de dijk langs de voorste grensweter ing 
(later Heycop). Ook de dorpskerk werd, vermoedelijk vroeg in de 14de eeuw, nog op de kop 
van de kerkhoeve gebouwd. 

De Bijleveld, die op last van hogerhand geen enkele open verbinding mocht hebben me t 
de Heycop,12 kwam nu door Kockengen heen te lopen en sneed de kop van al die hoeven af, 
waardoor de oude boerderijen van het overgrote deel van he t daarbij behorende land werden 
gescheiden. Het Kockengen-Montfoortsgerecht en he t tweemaal vijf hoeven grote Kocken-
gen-Lockhors tgerecht overvonden daarvan he t s t e rks t de gevolgen. He t g raven van de 
Bijleveld brach t de ontwikkel ing van de Wagendijk met zich en een geleidelijke verplaat 
sing van boerderi jen n a a r die Wagendijk. Vervolgens werden in de j a r e n d a a r n a diverse 
s tukken land tussen Heycop en Bijleveld afzonderlijk in leen ui tgegeven of verkocht. 

In 1423 overleed Frederik van Blankenheim, de laatste in een rij krachti
ge vorst-bisschoppen van Utrecht. Over zijn opvolging brak grote verdeeld
heid uit. De Utrechtse partij van de Lokhorsten of Gunterlingen, hertog 
Filips van Bourgondië ("de Goede") en de hertog van Gelre hadden een voor
keur voor Zweder van Kuilenburg; de Utrechtse partij der Lichtenbergers, 
de door hen beheerste Statenvergadering en de kapittels prefereerden Rudolf 
van Diepholt. De paus benoemde uiteindelijk Zweder, maar dat bracht geen 
rust. Jan van Montfoort stond aan de kant van Rudolf. In 1426 wisten Jan en 
enkele adellijke medestanders te bewerkstelligen dat Rudolf van Diepholt als 
regent vrijwel alle gezag aan zich kon trekken. In 1433 stierf Zweder.13 

Toen na deze periode van grote onenigheid over de bezetting van de 
Utrechtse bisschopszetel Rudolf van Diepholt in 1433 uiteindelijk toch offi
cieel als bisschop zijn intrede in de stad Utrecht had gemaakt, bevestigde die 
op 18 maart 1434 de belening van Jan II met zijn Kockengense goederen. 

Dat geschiedde ten overs taan van "sommige prelaten ende he ren van onsen vijff goets-
huesen [= godshuizen] t Utrecht, onse raede ende manne ende vier oversten van Utrecht mit 
naemen die praes t [= proost] van Oldenzael, die praes t van Sente Peter , die deken van 
Oudemonster [= Oudmunster ] , Herman van Steenre, Jacob Borre van Amerongen, Geryt 
die Haen ende anders die oversten van Utrecht ende meer goeder lüde genoech".8 

Onder Jan II bereikten aanzien en invloed van de Montfoortse burggraaf 
in Holland een ongekende hoogte. Eerst onderhield hij nauwe betrekkingen 
met Jacoba van Beieren; later was hij raadslid en kamerling van Filips van 
Bourgondië. Onder meer verwierf hij in 1440 Purmerend. 

In 1447 werd burggraaf Jan II evenwel door zijn zoon Hendrik IV aan de 
kant gezet, waarna hij gedwongen was zijn laatste dagen in huisarrest 
binnen zijn kasteel door te brengen.5 "Heer Johan voorszeyd sterf daer nae 
in de gevangenis, Anno 1448, op sanct Anthonis dach". 
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Afb. 1. Het slot te Montfoort, waar de heer van het Kockengen-Montfoortsgerecht zetelde. 
Romantische tekening uit het boek van Van Lennep en Hofdijk11, tussen blz. 60 en 61. 

Hendrik IV burggraaf van Montfoort en heer van Kockengen-Montfoorts 

Hendrik IV van Montfoort zocht zijn heil weer meer bij de Utrechtse 
bisschop. Op 8 maart 1449 werd "Henric burggraaf van Montfoird" door 
bisschop Rudolf van Diepholt wegens "dode zijns vaders Johan" officieel met 
Kockengen-Montfoorts beleend.14 Ruim een maand tevoren was Hendrik 
van Montfoort als medestrijder van de bisschop bij het bedwingen van een 
opstand in de stad Utrecht zijn paard kwijt geraakt.15 

Zo'n voorval lijkt een anekdotisch detail in een tijd waarin men in zoveel onderdelen 
van de samenleving van paarden gebruik maakte. Maar het kon ingrijpende gevolgen 
hebben. Denk aan Richard III, koning van Engeland (1483 - 1485), die in 1485 zijn paard 
verloor in een oorlogje met Hendrik Tudor, zijn rivaal om de Engelse kroon. Geschied
kundig is vastgesteld dat de veldslag bij Bosworth beslist werd door de dood van het 
koninklijke rijdier. Shakespeare liet in zijn aan Richard III gewijde drama de tragisch 
ontpaarde koning daarom terecht uitroepen: "Een paard! Een paard! Mijn koninkrijk voor 
een paard!" 

Een verbond met de bisschop bezorgde Hendrik IV in het midden van de 
15de eeuw het recht om binnen zijn Montfoortse gebied de hoge heerlijkheid 
uit te oefenen.5 De hoge heerlijkheid betrof de rechtspraak inzake ernstige 
criminele zaken die tot lijfstraffen of zelfs de doodstraf konden leiden. 

Niet lang daarna veranderde de politieke situatie ingrijpend. In 1456 
werden stad en Sticht Utrecht binnen de Bourgondische invloedssfeer 
gebracht. Hertog Filips trok met een luisterrijk gevolg de stad binnen en liet 
al spoedig ook zijn bastaardzoon David daarheen komen. In augustus 1456 
werd David van Bourgondië geïnstalleerd als bisschop van Utrecht. Burg
graaf Hendrik van Montfoort was allesbehalve ingenomen met de wijziging 
in het landsbestuur. In oktober 1456 steunde hij de tegenstanders van de 
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Bourgondiërs door met een gewapende macht de stad Utrecht in te gaan. In 
de nacht van 25 op 26 september 1457 ontkwam de in tussen ui t de s tad 
Ut rech t verdreven bisschop in Amersfoort aan een aans lag door Reinoud 
van Brederode en Hendrik van Montfoort.15 David van Bourgondië kreeg 
echter s teun van zijn halfbroer Anton, die in het Sticht orde op zaken wist te 
stellen. De Utrechters en de leiders van de Hoekse factie, Van Montfoort en 
Reinoud en Gijsbrecht van Brederode, moesten zich vernederen en h u n heer 
om vergiffenis vragen.1 6 

Ondanks dit alles bevestigde bisschop David op 16 oktober 1458 routinematig de belening 
met Kockengense leengoederen aan "Henrick burggraaf tot Montfoirde, heer tot Purmer -
eynde".8 

Jan Hl burggraaf van Montfoort en heer van Kockengen-Montfoorts 

Op 21 mei 1461 werd door bisschop David van Bourgondië ten overstaan 
van een Kapit tel-generaal een leenbrief voor het Kockengen-Montfoorts-
gerecht uitgereikt aan J a n ( Johan) III burggraaf van Montfoort en heer van 
Purmerend, wegens het overlijden van zijn vader Hendrik.8 

Maar bisschop David vond al snel dat burggraaf J a n III in de r ech t sp raak 
meer bevoegdheden uitoefende dan hem, de bisschop, eigenlijk zinde. In 
1473 dwong David van Bourgondië burggraaf J a n III om alle pap ie ren , 
waarui t aanspraken op de hoge heerlijkheid bleken, bij hem in te leveren. 

Het is aannemelijk dat deze vernedering de oorzaak vormde van de voor
trekkersrol die J a n III daarna speelde in de Hoekse reactie tegen de Bour
gondische overheersing,5 die uitmondde in de beruchte Stichtse burgeroor
log van 1481 - 1483, waarover in een eerder artikel al iets werd gezegd.4 

Op 7 augustus 1481 werd J an van Montfoort volledig heer en meester van 
de s tad Utrecht. Meteen maakte hij zich op om het hele Sticht onder zijn 
controle te brengen, teneinde zo sterk mogelijk te s taan bij een aanval door 
Filips van Bourgondië en zijn Hollanders, die ongetwijfeld bisschop David 
van Bourgondië te hulp zou komen. Diverse kastelen van Kabeljauwse heren 
werden ingenomen en geplunderd of bezet.17 

De Hoekse Utrechters togen in 1481 ook op roof en wraak naa r het Kabel
j auwse en met hulp van Hollandse huur l ingen in s t aa t van verdediging 
gebrachte Nijenrode: "opbrengst 24 pond voor de Utrechtse s tadskas; de res t 
werd weggesleept door de soldaten en door het schuim, dat mee was uitge
t rokken ter gezellige plundering".18 

Bij zijn m a r s door de provincie kwam J a n van Montfoort m e t zijn 
troepenmacht ook door Kockengen. Hij besefte dat hij daar voor een belang
rijk deel op "eigen" terrein stond. Hij verbood zijn soldaten het p lunderen en 
riep de plaatselijke bevolking door het luiden van de kerkklok bijeen bij de 
kerk. Daar verplichtte hij de mensen om te kijken naar een indrukwekkend 
mili tair vertoon. Hij deelde hen mee dat ze, ook al waren ze Stichtse inge
zetenen, ontslagen waren van hun trouw aan de bisschop en ook de schout 
van Kockengen-De Haar moest trouw beloven aan de burggraaf van Mont
foort. Tevens verplichtte hij de Kockenezen tot een gedwongen leverantie van 
graan, bier en vee. Enkele van zijn krijgslieden bleven achter om er op toe te 
zien dat de bevolking zich rustig hield en te voorkomen dat bisschopsgezinde 
tegenstanders zich er zouden gaan nestelen. Maar toen de bisschoppelijke 
kri jgsmacht zich onder maarschalk Uten Hamme in het noorden van he t 
Sticht k laarmaakte voor een gewapend treffen en bij Vreeswijk Hollanders 
in he t Utrechtse binnenvielen, had Van Montfoort al zijn mannen nodig en 
trok ook de bezetting die hij in Kockengen had gestationeerd vandaar weg. 

In he t begin van november werden de Hol landers ve r s l agen en ver
dreven. Daa rna waren plunder ingen door Van Montfoorts so lda ten n ie t 
meer te voorkomen, ook in Kockengen niet.17 
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Jan III van Montfoort was getrouwd met Willemyne van Naaldwijk, erfdochter van 
"heer Henrix van Naeltwijck, ridder". Op 16 december 1475 kende Jan zijn echtgenote een 
lijftocht toe van 400 Rijnlandse guldens per jaar, te financieren uit de opbrengsten van zijn 
leengoederen, waaronder het Kockengen-Montfoortsgerecht.8 Door dat huwelijk was Jan 
behalve "Heer van Montfoort, Lynschoten en Purmerende" na 1496 tevens "Heer van 
Naeltwyc, Cappelle en Wateringhe" en erfmaarschalk van Holland. 

In 1488 probeerde de Hoekse partij voor de laatste maal haar doelen 
te verwezenlijken. Het werd weer oorlog, de zogeheten Jonker-Fransen
oorlog,19 en ook ditmaal deed Jan III zich als legeraanvoerder van de 
Hoeken nadrukkelijk gelden. Dat liep in 1490 uit op een zware nederlaag 
tegen de Hollandse troepen van Albrecht van Saksen, die namens Maxi-
miliaan van Oostenrijk stadhouder was in Holland. 

Stad en burcht Montfoort werden belegerd. Tweemaal doorstond Montfoort een be
storming. Toen de belegeraars echter een bolwerk veroverden dat voor de watervoorziening 
van de stad onmisbaar was, gaf Jan III zich gewonnen. In het daaropvolgende vredes
verdrag werd bepaald dat de burggraaf de zwaar beschadigde verdedigingswerken van 
stad en kasteel gedurende de eerste tien jaren niet mocht herstellen en dat Montfoort een 
open stad en huis voor Holland zou worden.5 

Onduidelijk is of dergelijke krijgshandelingen ook gevolgen hadden voor andere 
bezittingen van de burggraaf, zoals het Kockengen-Montfoortsgerecht. De archieven 
vermelden het niet. Anderzijds was het in die tijd niet ongebruikelijk een vijand niet te 
ontzien in diens bronnen van inkomsten en voedsel. 

Ondanks het voor hem oneervolle vredesverdrag met Holland, behield 
burggraaf Jan III in het Sticht brede erkenning als voornaamste lid van de 
ridderschap. Toen bisschop David van Bourgondië in 1496 overleed, be
noemden de Staten van het Nedersticht Jan III van Montfoort voor de duur 
van de bisschopsvacature tot ruwaard (= landvoogd) en beschermheer van 
hun gewest.5 

De later in het jaar 1496 benoemde bisschop Frederik IV van Baden was 
weliswaar verwant aan het Oostenrijks-Bourgondische huis, maar stelde 
zich veel neutraler op dan zijn voorganger; hij streefde niet naar een sterk 
gecentraliseerd gezag en toonde zich bereid tot samenwerking met de 
Staten. Burggraaf Jan van Montfoort scheen zijn wilde haren verloren te 
hebben, hield zich voortaan afzijdig van alle Bourgondische maatregelen en 
ondersteunde met zijn grote persoonlijke invloed de neutraliteitspolitiek.20 

Bisschop Frederik gaf burggraaf Jan III opnieuw de hoge heerlijkheid in 
Montfoort, weliswaar in pand maar met de toezegging dat deze pandsom 
nooit zou worden afgelost (wat overigens in 1546, toen Karel V wereldlijk 
heer van het Sticht was, toch is gebeurd).5 

Nadat in 1517 Filips van Bourgondië, een andere bastaardzoon van hertog Filips de 
Goede, bisschop van Utrecht was geworden, als opvolger van Frederik van Baden, bevestig
de eerstgenoemde de belening van Jan III met Kockengen-Montfoorts op 2 maart 1518.8 

Joost burggraaf van Montfoort en heer van Kockengen-Montfoorts 

Met de dood van Jan III in 1521 kwam er een einde aan de Montfoortse 
grandeur.5 Als burggraaf van Montfoort werd Jan III opgevolgd door zijn 
zoon Joost. In 1528 eindigde het wereldlijk gezag van de Utrechtse bisschop
pen en kon Karel V het Sticht aan zijn groeiende rijk toevoegen. Op 18 maart 
1530 bevestigde Karel V de belening van burggraaf Joost van Montfoort met 
het Kockengen-Montfoortsgerecht.8 

Einde 

Op 8 november 1537 gaf Joost zijn aanspraken op dit Kockengense leen
goed aan de leenheer terug. Daarmee kwam een eind aan het afzonder-
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lijke bestaan van het Kockengen-Montfoortsgerecht, want Karel V koos 
als nieuwe leenman Dirk van Zuylen van de Haar,8 die al heer was van 
Kockengen-De Haar.4 Met uitzondering van het "joncfrouw Cornelia van 
Lochorsts gerecht" kwam heel Kockengen in 1537 onder één gerechtsheer. 

Het einde van he t Montfoortse burggravengeslacht De Rover viel een kleine halve eeuw 
la ter . In 1583 ging he t kas tee l Montfoort door vererving over n a a r he t Zuidneder landse 
geslacht De Merode.5 

In 1648 verkocht Ferdinand-Phil ips de Merode wegens grote schulden he t burggraaf
schap en de burcht , de heerlijke rechten op Montfoort, de leenhof van Montfoort en allerlei 
andere rechten voor 225 000 Carolusguldens aan de Staten van Utrecht.5 
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Een Middeleeuwse vuurdover van kasteel 
Nijenrode 

Gert Immerzeel 
Straatweg23,3621BB Breukelen 

In jaargang 7, nr. 2 (juni 1992) van het Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen schreef de heer A.H. Verroen een interessant artikel met de titel 
"Brokstukken uit het verleden in Broeckland".1 Met name de uitgebreide 
beschrijving van het stuk vuurdover, de vergelijking met andere vuurdovers 
en de bijbehorende afbeeldingen trokken mijn aandacht: dit kwam mij 
bekend voor, maar wat en waar ook weer? Pas later, toen ik weer eens op een 
van de zolders van kasteel Nijenrode was (alwaar ik verantwoordelijk ben 
voor beheer en onderhoud van zowel het landgoed als de gebouwen), begon 
het te dagen: een soortgelijk aardewerk voorwerp had ik eerder gezien in 
een kist op een zolder. Toen was die kist snel gevonden, mèt de vuurdover. 

Daarnaast bevatte de kist nog allerhande stenen voorwerpen: wat tegel
tjes, een spreeuwenpot, stukken geornamenteerd natuursteen, enzovoort. 
Navraag bij de vroegere rector van Nijenrode, Dr E.B.J. Postma, die altijd 
zeer in de historie geïnteresseerd was en nog is, leerde mij dat deze kist 
dateerde uit de periode Onnes (1907 - 1930) en voorwerpen zou bevatten die 
tijdens baggerwerkzaamheden in de slotgracht waren gevonden. 

Verroen schreef he t volgende over de vuurdover in de Middeleeuwen:1 

Het open haa rdvuur in de Middeleeuwse houten huizen diende vooral voor het bereiden 
van de maalt i jden in kookpotten of aan het spit. Verder zorgde het haardvuur voor ver
warming van de ru imte en in de avonduren gaf he t enige verlichting. Het huiselijk leven 
speelde zich dan ook vooral rondom het haardvuur af. 

Bij he t ingaan van de nacht moest het vuur worden gedoofd om het brandgevaar te be
perken. Vanaf de 14de eeuw werd de gloeiende as in een pot geschoven die onder de tegels 
van de stookplaats in de grond was ingegraven.2 Zo'n pot zat onder een speciale plavuis met 
een rond gat van ongeveer 10 centimeter, dat groot genoeg was om de as ook weer uit de pot te 
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Afb. 1. Zijaanzicht van de dover, waarop de schuingeplaats te knop goed te zien is . He t 
formaat van de dover is af te leiden uit de centimeter-maat. 
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Afb. 2 (boven). Zijaanzicht waarop de ongelijke versiering van de schuingeplaa ts te knop 
goed te zien is. 

Afb. 3 (onder). Bovenaanzicht met onregelmatig gegraveerde s t raal l i jnen, rech t sonder als 
s te rpunten . 
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k u n n e n scheppen. Overgebleven vuurres ten konden worden gedoofd me t een s tenen dover. 
Daarvoor werd een zware aardewerken schijf gebruikt met een stevige knop of steel als 
handva t . De dover werd waarschijnlijk ook gebruikt om de uitgedoofde as fijn te wrijven, 
w a n t de as had een belangrijke functie in he t Middeleeuwse huishouden . He t was niet 
alleen een goed schuurmiddel , maar diende ook om mee te wassen. He t werkzame bes tand
deel is ka l iumcarbonaa t . 3 
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Afb. 4 (boven). Zijaanzicht. Rechtsonder zijn de kleine facetjes van de rand he rkenbaa r . 

Afb. 5 (onder) . Onderzijde van de dover. Linksonder is de slijtage goed te zien aan de 
grootte en diepte van de putjes. (Alle foto's: Gert Immerzeel, 1997.) 
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Beschrijving van de vuurdover van Nijenrode 

De Nijenrode-vuurdover meet 8,5 cm in diameter en is 5 cm hoog. In 
tegenstelling tot het Broeckland-fragment is deze dover duidelijk veelvuldig 
gebruikt, getuige de slijtage en de zwarte kleuring van randen en knop. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 2, 1997 



108 

Afb. 6. Getekende weergave van de dover. 
Op de middelste afbeelding is de onregel
matige putjesrij van de rand te zien. (Teke
ning: Gert Immerzeel, 1997.) 

De vierzijdige knop is iets schuin geplaatst en ongelijk versierd (zie Af
beeldingen 1 en 2). Aan de bovenzijde is een diagonaal kruis afgebeeld, even
als op drie van de vier zijkanten, door inkerving van de naastgelegen drie
hoeken. De vierde zijkant van de knop bevat twee diepe verticale inkervin
gen. 

De versiering van de bovenzijde van de dover is vrij onregelmatig aan
gebracht: deels bestaat deze uit straalsgewijze dubbele putjesrijen, ge
scheiden door een gegraveerde lijn. Soms zijn deze lijnen verbonden als de 
punten van een ster (zie Afbeelding 3). De rand is behoorlijk afgesleten, 
maar het lijkt er op dat deze ca. 1 cm grote facetjes heeft gehad. Voor een 
deel is te zien dat ook de rand van putjes was voorzien (Afbeelding 6). 

De onderzijde tenslotte is voorzien van een wirwar van gegraveerde 
zigzaglijnen, waarvan de middelste twee banen weer voorzien zijn van 
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driehoekige putjes. De lijnen lijken met hetzelfde gereedschap gemaakt als 
de driehoekige putjes: bij de meeste richting-veranderingen van de lijnen is 
op de hoek een ongeveer driehoekige aanzet zichtbaar (zie Afbeelding 5). 
Aan de diepte van de lijnen en de putjes op de onderzijde is te zien dat deze 
vuurdover aan één zijde s terker afgesleten is, alsof er steeds op dezelfde 
manier mee over een ruw oppervlak werd geschuurd. 

De vorm en de versiering van de knop blijken op één manier goed in 
de hand te liggen, namelijk met de rechterduim op de vierde afwijkende 
zijkant. Zelfs in het donker is die handgreep nog gemakkelijk te vinden! 

Hoewel deze vuurdover dus eigenlijk al in de eerste helft van de eeuw 
werd gevonden, is hij pas als vuurdover herkend na het bovengenoemde 
artikel van de heer Verroen. Deze heeft de dover uitgebreid bestudeerd en 
leverde na literatuuronderzoek de volgende aanvullingen: 

De afmetingen en de dwarsdoorsnede van deze "Nijenrode-dover" stem
men overeen met een dover uit Utrecht-Mariëndaal (1957/MD15).4-5 

De kruisvormig ingekerfde versiering van de knop is ook te zien op 
een andere vondst uit Utrecht-Mariëndaal (1957/MD13), op een dover uit 
Leiden4 , en ook op een Amsterdamse vondst uit de Olofspoort6. 

De verticale inkervingen aan één zijde van de knop komen ook voor op de 
vondst uit Utrecht-Mariëndaal (1957/MD13). 

Het stervormig gegraveerde lijnenpatroon op een gedeelte van de boven
zijde lijkt een slechte kopie van de versiering op een exemplaar in Nij
megen 4 . 

Het patroon van de gegraveerde straallijnen op het andere deel van de 
bovenzijde is ook te zien op de eerstgenoemde vondst in Utrecht-Mariëndaal 
(1957/MD15). 

Van het patroon van de gegraveerde en gestoken versiering op de onder
zijde is geen overeenkomstig voorbeeld bekend. 

De driehoekige putjesrijen langs de gegraveerde lijnen, zoals ze voor
komen op de boven- en onderzijde van deze dover, komen veel voor op gevon
den dovers, met name in het stroomgebied van de Rijn. 

Alles bij elkaar vertoont deze "Nijenrode-dover" dus een aan ta l eigen
schappen en versieringen die ook voorkomen in Utrecht en in het stroom
gebied van de Rijn. Daarui t valt helaas niet af te leiden waar de dover werd 
gemaakt . 

In de 19 jaar dat ik nu op Nijenrode werk, heb ik inmiddels heel wat oude 
scherven en allerlei voorwerpen verzameld, onder andere bij baggerwerk en 
graafwerkzaamheden. Tot nu toe is deze dover wel het aardigste voorwerp in 
de collectie. 

Noten 

1 A.H. Verroen, 1992. Broks tukken uit he t verleden in Broeckland. Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen, j aa rgang 7, nr. 2, blz. 83 - 97. 

2 H. Sarfati j , 1990. Verborgen Steden. Stadsarcheologie in Nederland. Meulenhof, Am
sterdam, 200 blz., in he t bijzonder blz. 120. 

3 B. Klück, 1983. Bouwhistorische en archeologische kroniek van de gemeente Utrecht 
over 1982. Maandblad Oud-Utrecht, jaargang 56, nr. 3 (maart), blz. 140 - 142. 

4 A. Dorgelo, 1959. Middeleeuwse versierde aardewerkdeksels . Ber ichten van de Rijks
dienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, jaargang 9, blz. 119 - 138. 

5 J .G.N. Renaud, 1959. Aardewerkvondsten van het klooster Mariendael . Berichten van 
de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, j aa rgang 9, blz. 199 - 223, 
in he t bijzonder blz. 205 en afb. 20. 

6 J .M. Baar t , 1977. Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar s tadskernonderzoek. Dienst der 
Pub l ieke Werken / A m s t e r d a m s Historisch Museum. Uitgave Fibula-Van Dishoeck, 
Haar lem, 524 blz., in het bijzonder blz. 254 / nr. 482. 
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Begrafenisvereniging "Breukelen", 1932 - 1981 

H. van Walderveen 

Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Het begraven van een overleden medemens, met alle handel ingen daar
omheen, was traditioneel voor een groot deel burenhulp. Het afleggen van 
het l ichaam van de gestorvene (wassen, nagels knippen, h a a r verzorgen, 
kleden) werd gedaan door familie of buren. Op de mannen die het dichtst bij 
het sterfhuis woonden, werd een vanzelfsprekend beroep gedaan de kist te 
dragen. Daarbij moesten ze natuurlijk in het zwart gekleed gaan. In de tijd 
tussen de beide wereldoorlogen, toen de mensen het vaak financieel moeilijk 
hadden, liep het decorum bij een ui tvaar t terug. Wanneer he t zwarte pak 
al lang in de kas t hing, paste het niet altijd meer zo goed, en soms moest 
het ook worden geleend. Eenheid in kleding ontbrak. De uitbreiding van be
staande woonwijken en de bouw van nieuwe maakte bovendien dat de ver
trouwde burenhulp niet meer overal zo'n vanzelfsprekende zaak was. 

Bepaalde diensten, zoals het leveren van de lijkkist en he t rijden me t 
l i jkwagen en volgrij tuigen, konden worden ingehuurd , m a a r daa rop be
stond geen georganiseerde kwaliteits- en prijscontrole. 

Al eeuwenlang was he t de gewoonte da t de naas te n a b e s t a a n d e n een 
zogeheten aansp reke r lieten rondgaan om een sterfgeval a a n te zeggen. 
Huis aan huis werd door hem een met de opdrachtgever afgesproken vas te 
teks t opgezegd, aangevuld op diverse adressen , waaronder mees ta l alle 
buurtgenoten, met een uitnodiging om bij de begrafenis aanwezig te zijn. 

Oprichting van de Begrafenisvereniging 'Breukelen" 

Op initiatief van de heren J.D. Baster t , J .P . Oranje, J .H. Herfkens, D. 
Hoogendoorn, D. Balk en J.D. Barreveld werd op 14 m a a r t 1932 in he t 
gebouw Salvatori een vergadering belegd om te komen tot de oprichting van 
een plaatselijke begrafenisvereniging. De vergadering werd goed bezocht en 
79 personen gaven zich direct op als lid. In de vergadering werd ook een 
bes tuur gekozen. J .D. Bastert werd met meerderheid van s temmen recht
streeks als voorzitter aangewezen. In de tweede stemming werden de ande
re bestuursleden gekozen. 

In de bestuursvergadering van 18 april 1932 werden de functies als volgt 
verdeeld: eers te secretaris: J .P. Oranje; tweede secretaris: J .D. Barreveld; 
eerste penningmeester: D.A. de Beijl; tweede penningmeester: G. Scherpen-
zeel; algemene bestuursleden: D. Hoogendoorn en G. van Os. 

De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,25 per j aa r en het entreegeld op 
ƒ 1,00. Inmiddels hadden zich al 137 leden aangemeld. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Er werden concept S ta tu ten en een concept Huishoudeli jk Reglement 
opgesteld, die in de ledenvergadering van 19 mei 1932 werden aanvaard en 
waarvoor vervolgens Koninklijke goedkeuring werd aangevraagd. Die werd 
verleend onder nr. 1076 bij Koninklijk besluit d.d. 8 oktober 1932, nr. 31 en als 
bijvoegsel vermeld in de Nederlandse Staatscourant van woensdag 16 no
vember 1932, n r . 223. In artikel 2 stond, dat de "Vereniging zich ten doel stelt, 
aan het begraven van lijken op de Algemene Begraafplaats te Breukelen een 
passend karakter te geven. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg 
en wel door (a) het houden van vergaderingen, (b) eenheid te brengen in de 
regeling der begrafenissen, (c) haar leden bij eventuele sterfgevallen in h u n 
gezinnen zoveel mogelijk steun te verlenen, (d) andere wettige middelen." 
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Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement luidde: "De Begrafenivereni-
ging "Breukelen", gevestigd te Breukelen, stelt zich ten doel bij overlijden 
van h a a r leden deze n a a r de eisen des tijds op passende wijze n a a r de 
gewenste begraafplaats te vervoeren en daar ter aarde te bestellen. De voor
financiering hiervan geschiedt door de Vereniging." 

Prijsaanvragen, prijsopgaven en prjjsoverleg 

Het bestuur zat intussen niet stil en had prijsopgave gevraagd voor lijk
kisten bij de diverse timmerlieden in Breukelen. In de bestuursvergadering 
van 7 mei 1932 werd de vergoeding voor de dragers als volgt vastgesteld: 
klasse l a ƒ 10,00, klasse lb ƒ 6,00, klasse 2 ƒ 4,00 en klasse 3 ƒ 2,50. De tarie
ven voor de aansprekers J. de Jong en Chr. van Elk werden na overleg als 
volgt vastgesteld: klasse l a ƒ 50,00, klasse lb ƒ 30,00, klasse 2 ƒ 20,00 en 
klasse 3 ƒ 12,00. De aanzeggingen moesten te voet geschieden en de aan
sprekers moesten altijd tressen dragen bij het rondzeggen. Voor circulaires 
gaf drukkerij G. van Dijk een prijs op van ƒ 9,00 per 100 stuks en voor dank
betuigingen ƒ 6,00 per 100 stuks. Deze prijzen werden door de algemene 
ledenvergadering van 19 mei 1932 goedgekeurd. 

Met de prijzen van de firma C. Schuurman, die lijkwagen en volgrijtui
gen beschikbaar had, ging men niet akkoord. Voor lijkwagen en volgrijtui
gen klasse 1 wilde hij geen prijzen opgeven; voor lijkwagen klasse 2 werd 
ƒ 29,00 vastgesteld en voor klasse 3 ƒ 27,50. Volgrijtuigen met één paard 
kostten voor klasse 2 ƒ 7,00 en voor klasse 3 ƒ 6,00; met twee paarden ƒ 5,00 
meer. Deze prijzen golden binnen de grenzen van het gebied tussen "Hooger-
lust", "Ortswaranda" en "Bouwlust" en werden bui ten da t gebied ƒ 2,00 
resp . ƒ 1,00 hoger. He t bes tuur kreeg de opdracht om desnoods bu i ten 
Breukelen prijsopgaven te vragen. 

In de bes tuursvergader ing van 26 mei 1932 werd gemeld, dat met de 
firma Brom te Utrecht contact opgenomen was over de prijzen van lijk
wagen en volgrijtuigen. Op de algemene ledenvergadering van 2 juli 1932 
werd besloten een j aa r met deze firma in zee te gaan. De prijzen waren aan
zienlijk lager dan die van de firma C. Schuurman en he t mater iaa l was 
beter. De prijs voor een lijkwagen klasse 1 bedroeg ƒ 16,50, klasse 2 ƒ 15,00 en 
klasse 3 ƒ 13,50; de prijzen voor volgrijtuigen met twee paarden waren 
respectievelijk ƒ 14,50, ƒ 13,00 en ƒ 11,50. De firma Schuurman bleek niet 
bereid zijn prijzen te verlagen. 

De algemene vergadering van 1932 vond de prijzen voor lijkkisten, die de 
firma De Bruin met vier andere timmerbedrijven, te weten J . Gerwig, D. 
van Santen, C. van Schaik en B. Smink, opgegeven had, aan de hoge kant; 
het bes tuur werd gevraagd opnieuw contact op te nemen met deze bedrijven. 
Deze waren echter niet bereid de prijzen omlaag te brengen. Buiten Breuke
len bleken de prijzen niet veel anders te zijn. 

G. van Os stelde zich beschikbaar om de kisten ter plaatse te controleren. 
Het beleid van het bestuur t.a.v. het andere prijsoverleg werd ook door de 
vergadering goedgekeurd. Het aantal leden bedroeg inmiddels 188. 

Diverse vergaderingen 

In de bestuursvergadering van 6 maar t 1933 werd melding gemaakt van 
een ingekomen dankbetuiging van mejuffrouw E. Stromenberg en van de 
weduwe Van den Brink, waarbij dezen de vereniging bedankten voor de 
wijze waarop de begrafenisvereniging, en in het bijzonder de heer De Beijl, 
de familieleden tot s t eun waren geweest. Een kistje s igaren werd aan
geboden, waarvan de bestuursleden er ter plekke elk een oprookten. 

Op de algemene ledenvergadering van 27 maa r t 1933 bleek het aanta l 
leden 215 te zijn. Er waren in 1932 zeven begrafenissen geweest waarbij van 
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Afb. 1. De oude begraafplaats achter het Kerkplein te Breukelen (foto H. van Walderveen, 
1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

de diensten van de vereniging gebruik werd gemaakt. De leden konden h u n 
contributie gedurende j anuar i ten huize van de penningmees te r voldoen; 
daarna werd een kwitantie aangeboden met 5 cent verhoging als innings-
kosten. 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 1734 meldden, 
dat er in 1933 weer 62 nieuwe leden waren bijgekomen en dat er 16 begrafe
nissen waren geregeld. Het contract met de firma Brom werd verlengd. 

In de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 1935 s t aa t 
dat er eind 1934 302 leden waren en dat er een batig saldo was van ƒ 530,77. 
Er waren 16 begrafenissen geregeld, waaran drie van kinderen. In de plaats 
van J.D. Barreveld, die om persoonlijke redenen had bedankt , werd J .C. van 
Ginkel als bestuurslid gekozen. 

Vervoer door middel van auto's 

In de bestuursvergadering van 15 juli 1935 werden de tar ieven van de 
firma Schuurman voor begrafenissen met auto's besproken: lijkauto klasse 
1 / 17,50, klasse 2 ƒ 15,00, klasse 3 ƒ 12,50; volgauto's klasse 1 ƒ 7,50, klasse 2 
ƒ 6,00, klasse 3 ƒ 5,00. Voor begrafenissen buiten Breukelen werd een meer
prijs van 25 cent per kilometer berekend voor de lijkauto en van 12 V2 cent 
per kilometer voor de volgauto's. Na ampele discussie besloot het bes tuur dat 
he t contact met de firma Brom niet zondermeer verbroken kon worden, 
omdat deze firma over uitnemend materiaal beschikte en de begrafenissen 
met rijtuigen prima verzorgde. Wel zou ook aan hen een prijsopgave van de 
tarieven voor auto's gevraagd worden. 

In de bestuursvergadering van 23 juli 1935 deelde de heer De Beijl mee, 
dat de voorzitter en hij een gesprek hadden gehad met de firma Brom en 
dat deze dezelfde tarieven voor auto's berekende als de firma Schuurman. 
Besloten werd dat de firma Brom de begrafenissen zou blijven verzorgen. 
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In de notulen van de ledenvergadering van 15 februari 1939 lezen we, dat 
de heer Scherpenzeel een onderhoud had gehad met de firma Brom, die af
s tand wilde doen van haa r recht op het vervoer met auto's bij begrafenissen. 
De heren Van Scherpenzeel en Gerri tsen hadden daarom een bespreking 
gehad met de firma's C. Schuurman en W. van Beesd. De eerste bleek zowel 
de lijkwagen als de volgauto's te kunnen leveren; de laa ts te alleen volg
auto 's . De firma Schuurman voelde er echter weinig voor om haa r lijkauto 
a a n de firma Van Beesd te verhuren . In de bes tuursvergader ing van 16 
m a a r t 1939 bleek dat een compromis met de beide firma's was bereikt: de 
firma Schuurman zou de lijkauto leveren en de tweede volgauto, de firma 
Van Beesd de eerste volgauto, de derde, enzovoort. De prijzen werden: lijk
auto: klasse 1 ƒ 17,50, klasse 2 ƒ 15,00, klasse 3 ƒ 12,50; volgauto's: klasse 1 
ƒ 7,50, klasse 2 ƒ 6,00, klasse 3 ƒ 5,00, fooien inbegrepen. 

Bestuurswisselingen 

In de bestuursvergadering van 17 maart 1936 bedankte de heer Van Os als bestuurslid en 
kistenkeurder. Verder waren de heren Hoogendoorn en Van Ginkel aftredend, die zich 
beiden herkiesbaar stelden. In de ledenvergadering van 30 maart 1936 werd H.M. Vlug in 
de plaats van G. van Os gekozen. D. Hoogendoorn werd herkozen en J. Gerritsen werd in 
de plaats van J.C. van Ginkel gekozen. 

In de bestuursvergadering van 18 maart 1937 werd het aftreden van G. Scherpenzeel 
vermeld; ook moest in de vacature van D. Hoogendoorn, wegens diens overlijden, voorzien 
worden. In de algemene ledenvergadering van 8 april 1937 werd G. Scherpenzeel herkozen 
en W.K. Bloemhof in de plaats van D. Hoogendoorn gekozen. 

In de algemene ledenvergadering van 4 april 1940 werd H.M. Vlug herkozen, terwijl 
W.I. Hollemans in de plaats van J. Gerritsen werd gekozen. 

Uit de ledenvergadering van 8 april 1937 kwam een voorstel om aan de 
penningmeester, D.A. de Beijl, een vergoeding toe te kennen in verband met 
het vele werk dat hij verrichtte, zoals het regelen van begrafenissen met de 
aansprekers en het toezicht houden op begrafenissen. De Beijl wilde echter 
gewoon bestuurslid blijven en geen ambtenaar van de vereniging worden. 
In de latere buitengewone ledenvergadering van 1 juni 1937 werd toch be
sloten, na langdurige discussie, om De Beijl een vaste onkostenvergoeding 
van ƒ 25,— per j aa r toe te kennen. 

De algemene ledenvergadering van 27 maar t 1941 besloot onder andere 
om de vergoeding voor de penningmeester te verhogen tot ƒ 50,-- per jaar . 

Kledingfonds 

In de bestuursvergadering van 13 mei 1937 deelde de voorzitter mee dat 
C.W. Mat thes ƒ 60,— beschikbaar wilde stellen wanneer tot aanschaf van 
uniforme kleding voor de dragers zou worden overgegaan. De totale kosten 
voor hoeden en jassen werden begroot op ca. ƒ 1000,—. De Boazbank, bij 
monde van G. Scherpenzeel, was bereid een krediet te ver lenen tot een 
bedrag van ƒ 1000,-. De secretaris stelde voor een kledingfonds te stichten en 
de heer Matthes te verzoeken de ƒ 60,-- als stichtingskapitaal beschikbaar te 
stellen. Besloten werd om deze zaak in de ledenvergadering van 1 juni 1937 
a a n de orde te stellen. Met slechts twee tegenstemmen werd hiertoe be
sloten. Tevens werd beslist dat buiten de vereniging om geen gebruik mocht 
worden gemaakt van de kleding. 

In de algemene ledenvergadering van 4 april 1940 werd besloten om 2% 
van het bedrag van iedere begrafenis te heffen ten bate van het kledingfonds 
en het onderhoud van de kleding. 

Nieuwe aanspreker, dragers en bestuursleden 

In de notulen van de bestuursvergadering van 30 maar t 1938 en van de 
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algemene ledenvergadering van 3 mei 1938 staat onder andere vermeld dat 
de aanspreker J. de Jong wegens lichaamsgebreken bedankte als aan
spreker en dat in zijn plaats K. Herrebout werd benoemd. Ook werden R. 
Hoefakker en L. de Jonge als dragers aangesteld. In de bestuursvergade
ring van 26 september 1938 deelde de heer De Beijl mee dat hij wegens 
vertrek uit Breukelen als penningmeester moest bedanken. In zijn plaats 
werd in de algemene ledenvergadering van 16 maart 1939 D.J. van Santen 
gekozen. 

De notulen van de bestuursvergadering van 3 november 1942 vermelden 
het bedanken van Chr. van Elk als aanspreker; tevens was er een brief van 
D. van Dijk ontvangen, die verzocht hem als aanspreker in plaats van Van 
Elk te benoemen. Het bestuur ging hiermee akkoord. In de algemene leden
vergadering van maart 1943 werden C. Halstein en G. Masmeijer als nieuwe 
dragers voorgesteld, ter vervanging van R. Hoefakker en H. Masmeijer. 

In de bestuursvergadering van 18 maart 1944 vroegen de aansprekers K. 
Herrebout en D. van Dijk om een salarisverhoging tot ƒ 42,50 voor klasse 1, 
ƒ 27,50 voor klasse 2 en ƒ 17,50 voor klasse 3; het laatste bedrag werd door het 
bestuur verlaagd tot ƒ 15,00 en de andere bedragen werden geaccepteerd. De 
heer Vlug meldde dat er problemen waren met de aanlevering van hout voor 
lijkkisten en dat het zink voor de binnenkant van de kisten vaak ontbrak. 

Een jaar later waren de bestuursleden W.I. Hollemans en H.M. Vlug 
aftredend; in de ledenvergadering van 29 maart 1944 werd Vlug herkozen en 
G. Lammertse gekozen in de plaats van Hollemans. 

Nieuwe begraafplaats 

In de bestuursvergadering van 29 augustus 1944 deelde de voorzitter mee 
dat B & W van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters een geheel 
nieuwe begraafplaats aan het Zandpad op een terrein vlak bij Weerestein 
wilden inrichten. Als een van de bezwaren werd voorzien dat deze begraaf
plaats moeilijk te voet bereikbaar zou zijn, zodat men gedwongen werd 
rijtuigen of auto's te gebruiken. Hierdoor zouden de kosten aanzienlijk 
stijgen. Besloten werd om handtekeningen onder de leden in te zamelen en 
deze aan de burgemeester aan te bieden. In de algemene ledenvergadering 
van 3 augustus 1945 bleek, dat de voorzitter eerst een gesprek met burge
meester Jhr mr H.H. Röell had gehad; deze was van mening, dat het niet op 
de weg van de begrafenisvereniging lag zich er mee te bemoeien. Vervolgens 
had hij met de waarnemend burgemeester, J. Molenkamp, gesproken, die 
had toegezegd de zaak met Gedeputeerde Staten op te zullen nemen. Er 
diende wel snel een besluit genomen te worden, want de oude begraafplaats 
raakte vol; er moest bij klasse 3 begrafenissen soms al een graf gedolven 
worden in een van de paden. 

De aanleg van een nieuwe begraafplaats kwam opnieuw aan de orde op 
de bestuursvergadering van 10 december 1945. Besloten werd om de gemeen
teraadsleden te adviseren tegen het voorstel te stemmen en in de plaatselijke 
kranten een advertentie te plaatsen met een adhesiebetuiging met het 
voorstel om de oude begraafplaats uit te breiden. In de bestuursvergadering 
van 11 maart 1946 werd medegedeeld, dat de begroting, waarin gelden 
waren uitgetrokken voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats, door de 
gemeenteraad met 7 tegen 3 stemmen was afgekeurd. B & W zouden echter 
bij Gedeputeerde Staten in beroep gaan. De voorzitter vond het wenselijk ook 
de wensen van de begrafenisvereniging kenbaar te maken bij Gedeputeerde 
Staten. In de bestuursvergadering van 16 mei 1946 deed de burgemeester 
verslag van het bezoek aan GS, waar men de vraag meekreeg om een be
groting op te stellen voor de uitbreiding van de oude begraafplaats. 

Op 24 juni 1947 werd bericht ontvangen dat de gemeenteraad van Breu
kelen-Nijenrode had besloten de oude begraafplaats aan de zuidzijde uit te 
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breiden. Dit werd voor kennisgeving aangenomen, aangezien de gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters inmiddels besloten had een nieuwe begraaf
p laa ts aan te leggen, welk besluit door GS was goedgekeurd. Mede door 
het vooruitzicht op een samenvoeging van beide gemeenten was alles op 
losse schroeven komen te s taan, maar er zou wel een nieuwe begraafplaats 
komen. 

De periode van 1945 tot 1981 

Over de laatste periode in het bestaan van de begrafenisvereniging zal ik 
kortheidshalve slechts die feiten vermelden die nodig zijn om een duidelijk 
inzicht in het functioneren van de vereniging te krijgen. 

Aansprekerstarieven 

De aansprekerstarieven waren in 1948 als volgt: klasse 1 ƒ 50,--, klasse 2 
ƒ 35,--, klasse 3 ƒ 25,-- + ƒ 1,50 per uur voor rondzeggen buiten de wijk of 
s t raa t waar de overledene gewoond had. 

Met de a lgemene st i jging van de arbeids lonen, werden ook de aan
sprekers duurder . In 1963 werden de tarieven als volgt: klasse 1 ƒ 6 5 , - , 
klasse 2 ƒ 42,50, klasse 3 ƒ 30,-- + ƒ 1,50 per uur. In 1972 werd de vergoeding: 
klasse 1 ƒ 125,--, klasse 2 ƒ 100,-, klasse 3 ƒ 65,--. Drie j aa r later, in 1975, 
werd dit opnieuw gewijzigd. Er kwam één tarief van ƒ 140,--; er was geen 
klasseverschil meer. 

Het la ten aanzeggen door een aanspreker kwam echter steeds minder 
voor. Om anderen op de hoogte te stellen van een overlijden werd de ge
drukte rouwkaart het meest gebruikte middel. Bovendien kon in één of meer 
k ran ten een rouwadvertentie worden geplaatst. 

Dragerstarieven 

De dragerstarieven waren in 1948 als volgt: klasse 1 ƒ 8,~, klasse 2 ƒ 6,—, 
klasse 3 ƒ 4 , - per drager per keer. 

In 1961 bestond het dragerskorps uit 12 man. 
In 1963 werden de tarieven: klasse 1 ƒ 15,--, klasse 2 ƒ 10,- , klasse 3 ƒ 6,~ 

per drager per keer. In 1968 kregen de dragers weer salarisverhoging: klas
se 1 ƒ 2 5 , - , klasse 2 ƒ 15,--, klasse 3 ƒ 7,50 per drager per keer. 

Omdat he t s teeds moeilijker werd om dragers te krijgen, werd op de 
ledenvergadering van 24 maar t 1969 voorgesteld om aan de gemeente te 
verzoeken een baa r op wielen aan te schaffen, zoals die in Kockengen in 
gebruik was. Dit werd in een brief van 5 april 1969 toegezegd. Na 1974 waren 
er geen d rage r s mee r in dienst van de begrafenisvereniging. De oude, 
bemiddelende rol van de vereniging was geleidelijk steeds meer verschoven 
n a a r begrafenisondernemers. 

Vervoerstarieven 

In de bes tuursvergader ing van 12 februari 1951 werden tarieven van 
ƒ 25,-- voor een lijkauto en ƒ 15,-- voor een volgauto vastgesteld. Er was geen 
klasseverschil meer. In 1969 werden deze tarieven ƒ 45,-- voor een lijkauto 
en ƒ 35,-- voor een volgauto. 

In 1977 vroegen de firma's Schuurman en Kroon om de volgende tarieven 
(alle inclusief BTW) te mogen berekenen: 

Lijkauto + kisten in Breukelen ƒ40,-- Volgauto alleen naar kerkhof ƒ 55,— 
Lijkauto + kisten in Utrecht ƒ 6 5 , - Volgauto auladienst + kerkhof ƒ60,— 
Lijkauto naar kerkhof ƒ 75,- Volgauto crematorium Utrecht ƒ 80,-
Lijkauto crematorium Utrecht ƒ 95,-

Dit zijn de laatste tarieven die het bestuur van de vereniging goedgekeurd 
heeft. In 1978 wilde men de tarieven voor de lijkauto's weer verhogen, maar 
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Afb. 2. J.D. Bastert. 

daar ging het bes tuur niet mee akkoord, mede omdat de prijzen van benzine 
en olie sinds 1977 niet hoger geworden waren. 

Ledenaantal en contributie 

Eind 1945 had de begrafenisvereniging 341 leden. Men betaalde nog steeds 
een contributie van ƒ 0,25 per jaar ; het inschrijfgeld voor nieuwe leden 
bedroeg ƒ 1,--. Eind 1959 was het aantal leden gestegen tot 355. Men betaalde 
toen ƒ 0,50 contributie en het inschrijfgeld was ƒ 2,~. Eind 1971 werd de 
contributie verhoogd naa r ƒ 4 , - per jaar en het inschrijgeld werd ƒ 2,50. 
Daarna zijn deze bedragen niet meer verhoogd. 

Eind 1971 was he t ledenaantal nog 348, maa r vier j a a r l a te r was di t 
gedaald tot 278. Het bleef gestaag achteruit gaan: in 1977 waren er 255 leden 
en eind 1980 nog maar 208. 

In de periode 1960 - 1980 waren er 281 begrafenissen waarbij de vereni
ging betrokken was. 

Bestuurswisselingen en bestuursaangelegenheden 

Het bestuur bestond eind 1945 uit de volgende personen: voorzitter: J .D. 
Baster t , secretaris : J .P . Oranje, penningmeester: D.J. van Santen , leden: 
H.M. Vlug, W.K. Bloemhof, C. Lammertse, J .H. Vogel (in de plaats van G. 
Scherpenzeel, die in 1945 overleden was). 

In 1951 overleed de heer Oranje; E.H. Houpst nam het secretariaat van 
hem over. Nada t de heren Van Santen en Lammertse n a a r elders waren 
verhuisd, werden D.A. Haman en C. Menke in 1953 in het bes tuur gekozen. 
In 1957 overleed H.M. Vlug; in zijn plaats kwam zijn zoon R. Vlug. 

Op de 25ste ledenvergadering, op 8 maar t 1957, werden de aanwezigen 
getracteerd op koffie met een rokertje. 

In de bestuursvergadering van 6 april 1961 deelde de voorzitter, de in
middels 97-jarige heer Baster t (Afbeelding 2), mee da t hij zijn functie na 
bijna 30 j a a r gaarne aan een ander wilde afstaan. In de notulen van de 
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bestuursvergadering van 15 maart 1962 staat vermeld dat de heer Baster t in 
het voorafgaande j aa r overleden was. 

In de ledenvergadering van 26 maar t 1962 werd de secretaris, de heer 
Houpst, tot voorzitter gekozen, de heer Vlug werd secretaris en B. Sukkel 
werd bestuurslid. In 1963 bedankte de penningmeester, de heer Haman; in 
zijn p laa t s werd op de ledenvergadering van 28 maar t 1963 J.A. Mat thes 
gekozen. 

Op 13 februari 1963 liep de Koninklijke goedkeuring af, die de vereniging 
in 1932 had gekregen, en in de bestuursvergadering van 16 maar t 1963 werd 
besloten een verlenging daarvan aan te vragen, die ook per 2 april 1963 ver
leend is tot 13 januari 1992. 

In 1968 was er weer een bestuurswisseling. De heer Matthes bedankte en 
S. van den Houten werd in zijn plaats gekozen. In plaats van de heer Vlug 
werd H. van Walderveen (schrijver van dit artikel) gekozen, die direct secre
tar is werd; de heer Vogel werd penningmeester. In de bes tuursvergader ing 
van 22 mei 1968 werd W. van de Berg als administrateur benoemd tegen een 
salaris plus onkostenvergoeding van ƒ 400,— per jaar , in 1977 verhoogd tot 
ƒ 600,--. In 1972 werd de heer Van de Berg tevens penningmeester ; hij 
verving de heer Van der Houten in het bestuur. 

In 1973, 1974 en 1975 traden de heren Sukkel, Houpst, Vogel, Bloemhof en 
Menke af. In hun plaats werden respectievelijk M. Bos, H. Menke, A. Knoot, 
A.D. Vermeulen en G. Nap gekozen. 

In de periode van 1976 tot 1981 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. 
Wel waren er wisselingen van functies, zodat het bestuur er in maar t 1981 
als volgt uitzag: voorzitter: H. van Walderveen, secretaris: A.D. Vermeulen, 
p e n n i n g m e e s t e r / a d m i n i s t r a t e u r : W. van de Berg, Leden: M. Bos, H. 
Menke, A. Knoot en G. Nap. 

Het einde van de Begrafenisvereniging "Breukelen" 

De tijden veranderden, ook wat het begraven betrof. Eerst in de schaduw 
van de begrafenisvereniging en geleidelijk steeds openlijker hadden begrafe
nisondernemers zich een erkende positie verworden; nabestaanden van een 
overledene konden ook rechtstreeks met hen alles regelen. Verzekerings
maatschappi jen en hun agenten boden ui tvaar tverzekeringen aan, waar
door de voor-financiering van de begrafeniskosten door de begrafenisvereni
ging niet meer zo nodig was. De functie van aanspreker was geschiedenis 
geworden . Vanaf de j a r e n zevent ig k w a m e n n a b e s t a a n d e n v a k e r m e t 
speciale wensen voor een uitvaart . 

Vanwege het steeds dalende aanta l leden van de Begrafenisvereniging 
"Breukelen" en de geringe belangstelling voor de ledenvergaderingen stelde 
het bes tuur op de algemene ledenvergadering van 2 maar t 1981 voor om de 
begrafenisvereniging te ontbinden. De aanwezige 11 leden, waaronder 6 
bestuursleden, gingen hiermee akkoord. Hiervan is op 17 maar t 1981 aan de 
Kamer van Koophandel mededeling gedaan. 

Tevens werd op voorstel van de penningmeester, de heer Van de Berg, 
besloten om het batig saldo van ca. ƒ 9000,-- over te maken aan de Kerk
voogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente, met het verzoek dit geld 
te gebruiken om het weggedeelte tussen het brandspuitenhuisje en de oude 
begraafplaats te verbeteren. 

Bronnen 

Notulenboek Begrafenisvereniging Breukelen van leden- en bestuursvergaderingen 1932 -1961. 
Notulenboek Begrafenisvereniging Breukelen van leden- en bestuursvergaderingen 1962 - 1981. 
Correspondentiemap Begrafenisvereniging Breukelen 1962 - 1981. 
(Alle in Archief Historische Kring Breukelen, nr. SV3503.) 
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Uit oude raadsnotulen 

13. Problemen met autoverkeer over het Zandpad in 1927 -1928 

"De Voorzitter doet mededeeling van een schrijven door het gemeente
bestuur van Loosdrecht aan Gedeputeerde Staten gericht om het Zandpad tot 
de grens onzer gemeente voor autoverkeer open te stellen. Spreker deelt mee 
dat Bürgern, en Wethouders hier tegen zijn. 't Komt hem voor, wanneer 
auto-mobilisten de grens onzer gemeente bereikt hebben, meer tot doorrijden 
dan tot terug keeren genegen zijn, waarvan Spr. hinder en gevaar ducht 
voor voetgangers. 

De heer Schoonderwoerd zou het zeer betreuren wanneer openstelling 
plaats had. Thans is op het Zandpad rustig wandelen mogelijk; bij openstel
ling is 't ondoenlijk. Bovendien meent Spr. te weten dat houders van een 
auto, aan het Zandpad wonende, ontheffing hebben, zoodat voor dezen open
stelling niet noodig is. 

De Voorzitter constateert met genoegen dat de Raad het gevoelen van 
B&W deelt, en er zal dan ook aan heeren Gedeputeerde Staten geschreven 
worden, het Zandpad niet opentestellen voor auto-verkeer." 

(Uit: Vers lag Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Breukelen-St . P i e t e r s 
gehouden den 21sten Juli 1927.) 

"Ingekomen stukken. Aan de vergadering wordt meegedeeld een ont
werpbesluit in zake opnieuw regelen afsluiting wegen voor auto-verkeer, 
waaruit blijkt dat het Zandpad ten Noorden van de Vechtbrug tot de grens 
der gemeente Loosdrecht - thans voor auto-verkeer gesloten - open gesteld 
wordt. 

De Voorzitter licht een en ander toe. Bij de besprekingen blijkt dat alge
meen het betreffende gedeelte weg te smal wordt geacht voor geregeld auto
verkeer. Besloten wordt aan Gedeputeerde Staten te berichten wanneer 
openstelling plaats heeft, de Gemeenteraad het gewenscht acht een maxi
mum snelheidsbepaling in het leven te roepen en hiervoor bij voorbaat de 
medewerking van Gedeputeerde Staten te vragen. 

De heer Barreveld vestigt de aandacht op de actie in sommige plaatsen in 
onze nabijheid tegen de tollen op de wegen. In dit verband heeft Spr. vooral 't 
oog op de tollen onder de gemeente Maartensdijk, 't Komt naar Spr. mee
ning veel voor dat auto-mobielen om de tol gelden te besparen hun weg 
kiezen door Breukeleveen, waardoor deze weg zwaar wordt belast. Spr. zou 
gaarne zien dat aan Gedeputeerde Staten hierop werd gewezen en te vragen 
opruiming dezer tollen te bevorderen. 

De heer Verhoeff ondersteunt gaarne dit idee. Vooral vracht-automobie-
len komen veel door en Spr. zou gaarne zien dat 't auto-verkeer over andere 
banen kon worden geleid. Aanbeveling zal verdienen om de gemeente
besturen van Tienhoven, Westbroek en Achttienhoven te vragen een even
tueel verzoek aan Ged. Staten te steunen. 

De Voorzitter gaat accoord met het plan. Besloten wordt een schrijven ter 
zake aan heeren Gedeputeerde Staten te richten." 

(Uit: Vers lag Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Breuke len-S t . P i e t e r s 
gehouden den 2den October 1928.) 

A . A . M . 
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Mededelingen van het bestuur 
Ledenbijeenkomst op 8 oktober 1997 in Nieuwer Ter Aa 

De na jaa rs ledenvergader ing van de HKB vindt p laa ts op woensdagavond 8 oktober 
1997, 20.00 uur, in he t gebouw Draaipunt , Doude van Troostwijkstraat, Nieuwer Ter Aa. Het 
wordt een paa r uurtjes gezellig kijken naa r oude plaatjes, waarbij he t publiek mag mee
praten over wat er op het scherm te zien is. Begonnen wordt met een selectie uit de grote 
verzamel ing oude prentbr ie fkaar ten van Nieuwer Ter Aa van de heer N. van Voskuilen, 
die nu weliswaar in Kockengen woont maar die in Ter Aa is geboren en getogen. Na de 
pauze bekijken we tevens prenten van het Merwedekanaal, Portengen, Por tengensebrug en 
Spengen , ontleend aan de verzamel ing van de heer A. van der Linden (Oud Aa). Voor 
leden van de HKB is deze avond gra t i s toegankelijk; niet-leden beta len een entreepri js 
van ƒ 5,- . 

Bloemen e n sport voor Kees de Tippelaar 

De belangri jkste activiteit van de vaste HKB-Commissie Jaar l i jkse Herdenk ing L.C. 
Dudok de Wit valt dit j aa r precies op zijn "jaardag": vrijdag 3 oktober 1997. Om 16.30 uur 
worden bloemen gelegd bij he t HKB-beeld van Kees "de Tippelaar" in he t pa rk van Boom 
en Bosch. Daarbij is iedereen welkom. In het halfuur daa raan voorafgaande wordt voor 
genodigden in het Koetshuis de herdenkingsrede gehouden. 

De Dudok de Wit wande lmars van de gelijknamige wandelsportvereniging is op zater
dag 4 oktober. We hopen dat veel wandelaars dan even stil s taan bij beeld en bloemen. 

Op zondag 5 oktober houdt de LTV Breukelen een Dudok de Wit toernooi met American 
mixed tennis , d.w.z. dubbelspelwedstrijden met steeds wisselende pa r tne r s . Het verheugt 
ons zeer da t zij ons voorstel van vorig j aa r (Tijdschrift HKB, jrg. 11, nr. 5, december 1996, 
blz. 275) hebben opgepakt. Welke andere verenigingen volgen? 

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de HKB op 7 april 1997 

De algemene ledenvergadering 1997 vond plaats aan he t begin van de voorjaarsbijeen
komst op maandagavond 7 april 1997 in het Parochiehuis te Breukelen. Daarin werden het 
vers lag van de ledenvergadering van 26 m a a r t 1996 en het jaarvers lag over ons jubi leum
j a a r 1996, beide gepresenteerd door onze 2de secretaris, mw. C. van Diggelen, ongewijzigd 
goedgekeurd. Haar bondige, overzichtelijk opgebouwde betoog gaf een goed overzicht van 
hoeveel werk van allerlei aa rd er door onze vereniging in een j a a r wordt verzet . Penning
mees te r Barelds kreeg een opmerking te horen dat de tevoren schriftelijk verschafte infor
mat ie wat erg beknopt was, m a a r da t zijn in de ledenvergadering uitgesproken uitvoerige 
toel ichting alle bij he t lezen opgeroepen vragen overbodig had gemaakt . Na enige discussie 
werd een wijziging in het informatiebeleid niet nodig gevonden en werd, gehoord ook het 
r appor t van de kascommissie, algemene goedkeuring gegeven aan de reken ing over 1996 
en de begrot ing voor 1998. De reg lementa i r aftredende bes tuurs leden B. Bare lds , J .G. 
Bokma en H.J . van Es werden unan iem voor een nieuwe bes tuurs termi jn van 3 j a a r her
kozen. He t aftredende lid van de kascommissie de heer H.P. Vermaa t werd - evenals zijn 
nog een j a a r doorgaande collega de heer E.G. Wijers - bedankt voor zijn aan de HKB be
wezen diensten en in de vacature werd de heer A. van Dam benoemd. Alle aanwezige leden 
stemden er mee in dat de HKB zitting neemt in het bestuur van de Stichting tot behoud van 
h e t Brandspui thu is je te Breukelen . Van de rondvraag werd geen gebruik gemaak t . De 
voorzit ter bedankte voor de vele belangstell ing ondervonden ti jdens zijn langdurige ver
blijf in he t ziekenhuis in 1996. 

D a a r n a volgde een lezing door Dr C L . Verkerk (Universi tei t van Amste rdam) over 
Koninklijke tollen in de Middeleeuwen in Holland, Zeeland en Utrecht . 

Kort verslag van de HKB-excursie naar Maarssen op 10 mei 1997 

De jaar l i jkse HKB-excursie ging dit j a a r naar de omgeving van Goudestein, h e t ge
m e e n t e h u i s van Maarssen. Om 10.00 uu r werden we a ldaar in de voormalige oranjerie 
a l lerhar te l i jks t verwelkomd (met koffie en koek) door de heer Hans Sagel, voorzitter van 
de Historische Kring Maarssen. Daa rna werden de deelnemers gespli tst in twee groepen, 
die beurtel ings een bezoek brachten aan he t Museum Maarssen, waar in he t bijzonder de 
t en toons te l l ing Buitenplaatsen in Maarssen: ontstaan, ontwikkeling, gebruik de aan
dacht t rok, en het d a a r n a a s t gelegen Nederlands Drogisterij Museum. Twee kleine, m a a r 
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kwali ta t ief heel goede musea naast elkaar, een bri l jant idee, waar beide ins te l l ingen en 
zeker niet minder de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen. 

P ronks tukken in het Museum Maarssen zijn twee dure dames: Flora en Diana; twee 
m a r m e r e n bors tbeelden, afkomstig van de bui tenplaa ts Herteveld. Toen d a a r eind 18de 
eeuw de tuinsti j l veranderde, werden de dames gewoon maar ergens in de grond gestopt , 
om pas bij h e t graven van he t Merwedekanaal weer tevoorschijn te komen. Indrukwek
kend was ook he t deel van de tentoonstelling dat is gewijd aan de resu l ta ten van archeo
logische opgravingen (en alles wat daar verder bij te pas komt) van twee niet meer bes taan
de Maarssense bu i tenp laa t sen : Cruydenborgh en Endelhoef. De p la t tegronden van beide 
huizen zijn in k a a r t gebracht , gebruikte mater ia len onderzocht, f ragmenten van gebru iks
voorwerpen zijn weer zover aan elkaar gelijmd dat goed te zien is hoe ze er ooit u i tzagen en 
gebru ik t werden , vonds ten u i t de beerkelders on thu lden onder m e e r w a t de b e w o n e r s 
vroeger a ten aan kru iden , vruchten en vleessoorten. In een pracht ig uitgevoerd boek, m e t 
veel kleurenfoto's, in he t museum te koop voor ƒ 2 5 , - , wordt verslag gedaan van h e t totale 
onderzoek: H e n k B laauw (coörd.), 1997. Cruydenborgh & Endelhoef. Gesch ieden i s en 
opgraving van twee verdwenen buitenplaatsen aan de Vecht te Maarssen . Uitgave Werk
groep Archeologie, Historische Kring Maarssen, 80 blz. 

Het is onmogelijk in een kort verslag recht te doen aan het vele dat er in h e t Drogisterij 
Museum te zien is . Daarom beperken we ons hier tot het boeiende verhaal da t men wist te 
brengen over de grote verzameling gapers die he t museum bezit. Gapers zijn een typisch 
Nede r l ands verschi jnsel , waarvan de oorsprong nie t he lemaa l zeker is . Waarschi jn l i jk 
begon h e t in een heel ver verleden op de j a a rmark t en , waar mensen u i t een wijde om
geving heen gingen om te verkopen en te kopen. Naas t de hande laa r s verschenen daa r op 
den duur ook muz ikan ten , clowns, goochelaars, enz. De mensen hadden behoefte a a n af
leiding en ook handige kooplieden haak ten daar op in. Zo werkten de verkopers van ge
neesk rach t ige k r u i d e n , drankjes, pil len, poeders en zalfjes (de voorlopers van de apo
theker s en drogisten) vaak met een hulpje in een opvallende ui tdoss ing of m e t een af
wijkende hu idsk leur ("moor"). Dat hulpje mengde zich onder h e t publiek en k w a m op een 
ui tgekiend moment "spontaan" weer te voorschijn om te tonen hoezeer hij van een eerder 
aangeschaf t medicijn was opgeknapt. Zo'n man moest dan ook voordoen hoe er ges l ik t 
moest worden, en liet zich daartoe een nieuwe pil op de tong leggen. Zo ontstond een feno
meen da t op den duur in beeldvorm dienst ging doen als herkennings teken op de gevels 
van apotheken en drogisterijen. 

Twee fraaie voorbeelden uit de grote collectie gapers die het Drogisterij Museum bezit. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: De Achterstraat in het dorp Breu
kelen, met gezicht op de Pieterskerk of dorpskerk. Bij de smidse met tra
vaille op de hoek staan een pomp en een slijpsteen. Gewassen tekening in 
Oost-Indische inkt door Dirk Verrijk (1734 - 1786). Het origineel wordt be
waard in het Koninklijk Huisarchief, Den Haag (nr. D-A A/T 117). 


