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Liefde, huwelijk en gezin in de 17de en 18de 
eeuw 

Judi th Hokke 
Riddersborch 22, 3992 BL Houten 

Inleiding 

Dit is een bewerking van een voordracht gehouden op 12 april 1995 voor de 
Historische Kring Breukelen. De tekst is gebaseerd op onderzoek dat werd 
verricht t.b.v. mijn doctoraalscriptie voor het vak geschiedenis,1 aangevuld 
door een vergelijking met gegevens betreffende het leven van J an Barte 
Fokkert en zijn gezin.2 

Theoretische achtergrond: de ontwikkeling van de gezinsgeschiedenis 

Volgens bekende gezinshistorici zoals Ph. Ariès, J .L. Flandrin, E. Shorter 
en L. Stone is 'affectiviteit' een verschijnsel van de laatste twee en halve 
eeuw.3 Onder affectiviteit verstaan zij positieve, warme gevoelens ten op
zichte van anderen, in het bijzonder voor de huwelijkspartner en de kinde
ren. In tegenstelling tot het moderne 'kerngezin' waar emotie de centrale 
bouwsteen is, zou het gezin vóór de 19de eeuw geen warm nest geweest zijn.4 

Stone formuleerde het in zijn boek kort maar krachtig "Affect was low, and 
hard to find" (De affectie was gering en moeilijk te vinden).5 De relatie 
tussen ouders en kinderen was - volgens hem - anders dan nu; ouders ont
wikkelden geen speciale band met hun kinderen. Hierdoor zou het zich later 
tijdens de adolescentie en volwassenheid ook nauwelijks door affectie laten 
bepalen. Berekening was troef, zo beweren de gezinshistorici. Wanneer de 
jonge volwassene zich toch door een teveel aan emotie liet bepalen, bijvoor
beeld tijdens de partnerkeuze, greep de familie in. Immers via een huwelijk 
moesten politieke allianties gesloten worden of financiële belangen behar
tigd worden. Als gevolg van deze overwegend zakelijke functie was de relatie 
tussen beide par tners formeel, wat weer van invloed was op het leefklimaat 
van het gezin, waar in de kinderen moesten opgroeien. Verder zou de afstan
delijkheid van menselijke relaties in stand gehouden worden door de hoge 
sterfte. Menselijke contacten waren daardoor van korte duur. De gemiddel
de levensduur van een huwelijk was ook veel korter dan nu. Zoals Stone het 
formuleert: "Niemand kon redelijkerwijs verwachten lang samen te leven; 
een feit dat van grote invloed was op alle menselijke relaties".6 Het had 
weinig zin veel emotie te investeren in iets dat snel weer verloren zou gaan. 

De grondgedachte van het meeste gezinshistorische werk is dat de affec
tie zich volgens een opgaande lijn ontwikkeld heeft, net zoals bijvoorbeeld de 
economie. De genoemde gezinshistorici zijn volgens mij behept met een 
superioriteitsgevoel ten opzichte van hun voorouders. Zij gaan met de nodige 
vooroordelen op zak het historisch materiaal te lijf. Samenvattend kun je 
zeggen dat, met uitzondering van Stone, deze gezinshistorici voornamelijk 
gebruik hebben gemaakt van voorschrijvende of beschrijvende bronnen en 
weinig van egodocumenten.7 

Andere - helaas minder bekende - gezinshistorici komen op grond van 
primair bronnenmater iaal tot andere conclusies. Studies van Emmanuel Le 
Roy Ladurie, Alan Macfarlane en Linda Pollock laten zien dat 'affectiviteit' 
ook vóór 1750 bestond.8 In principe had Stone echter gelijk met het tweede 
deel van zijn ui tspraak 'the affect was hard to find'; het is moeilijk te 
vinden, maa r het was er wel. 
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Nu is het bijzonder moeilijk om uitspraken te doen over he t gevoelsleven 
van mensen in het algemeen, zowel nu als vroeger. Voor het verleden is da t 
waarschijnlijk nog lastiger omdat de hele samenleving zo veranderd is. 
'Liefde' toen hoeft niet hetzelfde betekend te hebben als nu. In zijn inaugu
rele rede wijst Frijhoff erop, dat de historicus zijn eigen j a s met vooroor
delen thuis moet laten voordat hij een poging gaat doen om de 'psychische 
habi tus ' van een groep mensen te reconstrueren.9 Ook Frijhoff pleit voor een 
zo groot mogelijke precisie bij historisch onderzoek. Deze precisie is bijvoor
beeld te realiseren door concentratie op één soort bron, of door een beperkt 
aantal mensen in een afgebakende periode te bestuderen. 

Gebruikte bronnen 

Basis voor dit verhaal vormt het wel en wee van twee Nederlandse regen
tenfamilies, de Van Citters en de Van der Muelens. De families konden 
nauwlettend gevolgd worden doordat er twee complete familie-archieven 
beschikbaar zijn, waarvan de inhoud rijkelijk gevuld is met huwelijks
voorwaarden, tes tamenten, boedelinventarissen, gelegenheidsgedichten, 
kasboeken en brieven. 

De twee grote brievencollecties bevatten in totaal meer dan 3600 brieven 
(Van der Muelen 2461, Van Citters 1100). De brieven zijn net een serie 
telefoongesprekken, ze gaan vooral over privézaken maar ook over politiek of 
financiën. Er waren in de families Van der Muelen en Van Cit ters 623 
brieven van vrouwen.10 

Daarnaas t is gebruik gemaakt van de gegevens die door Arie Manten zijn 
gepubliceerd op basis van het dagboek van Jan Barte Fokkert (1721 - 1792) uit 
Spengen. Gedurende een periode van 10 jaa r schreef hij zijn levensverhaal 
van zijn vroege jeugd tot vlak voor zijn dood. Het minutieus bestuderen van 
een dergelijke bron levert tal van gegevens die verder gaan dan het leven van 
J a n zelf.2 

De aanvulling met deze informatie levert de mogelijkheid om niet alleen 
naa r het verschil tussen heden en verleden te kijken, m a a r ook om nuances 
aan te brengen. Wat werd algemeen ervaren? En wat is van alle tijden? 
Waarin verschilde de hoge burgerij, waartoe de Van Citters en de Van der 
Muelens behoorden van de eenvoudige boer, die J an Barte Fokkert was? 

De aard van de bronnen 

In principe is het bronnenmateriaal toegankelijk, dat wil zeggen het is 
altijd op te vragen en in te zien, maar dat is slechts een eerste s tap. 
Historisch onderzoek kan heel frustrerend zijn wanneer brieven niet of 
nauwelijks te lezen zijn. Een persoon die zich wat dat betreft aan het on
derzoek heeft onttrokken is Aernout van Citters (1636 - 1696). Hij had name
lijk een grotendeels onleesbaar handschrift. 

Een brief begint met: Portsmouth, 22/12 september 1695 Mijnheer, dat ick beijde . . ., het 
aenge . . . van den 19 en 26 der voorleden maent niet heb connen beantwoorden is, . . . 
door de sware pijnen en de ondragelijcke . . . , die ick . . .. n 

Van Aernout van Cit ters zijn behalve de geciteerde brief, nog zeker 50 andere onleesbare 
brieven bewaard gebleven. J ammer , want zijn brieven zijn ongetwijfeld bijzonder in teres
san t . Hij was ambassadeur aan bet hof van William en Mary, en was daardoor ver verwij
derd van zijn k inderen en andere familieleden. In die periode heeft hij regelmat ig met he t 
thuisfront gecorrespondeerd. 

Gelukkig hadden de meeste andere heren een beter te lezen handschrift , 
zodat zij voor de hedendaagse lezers meer reliëf kunnen krijgen. 

Brieven van vrouwen vertonen naast de slechte leesbaarheid nog andere 
manco's. De vrouwen kregen minder scholing dan de mannen , waardoor 
hun taalgebruik allesbehalve Algemeen Beschaafd Neder lands was. Vaak 
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schreven ze fonetisch en zonder interpunctie. Wel zijn de brieven van 
vrouwen eerlijker en oprechter. Zij hadden minder geleerd hun mening en 
gevoelens te verbergen. 

Het dagboek van Jan Barte was gezien de kopieën heel netjes en regelma
tig. Toch denk ik dat ook zijn geschriften, net als die van vrouwen eerlijker 
zijn dan van de meeste regentenmannen. 

De achtergrond van de 17de en 18de eeuwers: de regenten en hun familie, 
naast Jan Barte Fokkert en zijn gezin 

De families Van der Muelen en Van Citters zijn beide afkomstig uit 
Antwerpen, waar zij een bloeiend koopmansbedrij f hadden. In 1585, na de 
inval van Parma, vluchtten zij de stad uit. Al snel vinden we beide families 
terug in de Noordelijke Nederlanden, in een goede positie; erg berooid waren 
ze niet geworden in oorlogstijd.12 

Stamvader Aernout van Citters (1561 - 1634) huwde tot viermaal toe een 
rijke vrouw; hierdoor verbond hij zich met de belangrijkste andere geslach
ten in Zeeland. 

Na het vertrek uit Antwerpen kwam Andries van der Muelen (1549 - 1611) 
via omzwervingen in Utrecht terecht. Het bloeiende handelskantoor floreer
de nog beter in oorlogstijden. Een eeuw lang bleef de familie actief in de 
handel; rond 1670 trok ze zich terug en ging rentenieren. Vanaf dat moment 
ging ze aan de politiek deelnemen. 

Caspar van Citters bezat rond 1720 ƒ 150 000,-;13 J an Carel van der Muelen (1672 - 1738) 
liet in 1738 ƒ 411 515,- gulden na.14 Om een idee te krijgen van de huidige waarde moet dat 
me t 20 vermenigvuldigd worden. Slechts een zeer klein deel van de bevolking kon over 
zo'n fortuin kon beschikken. Begin 18de eeuw ontving de kindermeid niet meer dan ƒ 50,-
per jaar . 1 5 

Jan Barte Fokkert was een zelfstandige boer met een eigen bedrijf. Over 
het totaal van zijn grond moest hij op den duur ƒ 350,- pacht betalen. Uit 
zijn land moest dus genoeg komen om in het levensonderhoud van zijn 
gezin te kunnen voorzien en het bedrijf draaiend te kunnen houden. Door 
de jaren heen leed de familie Fokkert geen honger, maar vetpot was het 
niet, zeker niet wanneer er overstromingen waren en het vee door ziekte 
geteisterd werd. 

Hoe anders verliep dan toch het leven van de regenten. Het merendeel der 
regenten had een rustig leven. Tijdens de wintermaanden woonden zij in 
hun luxe huizen in de stad. Zo woonde Joseph Elias van der Muelen (1707 -
1781) met zijn gezin in een huis aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht, 
vlak bij de Hieronymusschool. 's Zomers trokken de families erop uit; van 
mei tot oktober vertoefden zij op hun buitenhuizen, waar zij lazen, thee-
dronken en veel bij elkaar op visite gingen. De heren konden zich naar 
hartelust aan de tuin wijden. Vooral in de 18de eeuw waren zij daar inten
sief mee bezig; Joseph Elias schrijft aan zijn broer Jan André in het voor
jaar van 1740: Het doet seer wel sig met het lantleeven, het welk onsbeijde 
tot een seer groot agreement geweest is en nog is, wat gaat vermaken. 
Het is seekerlijk een innocente vermaak de culture van tuin, . . . en is seer 
gesont voor het lighaam.16 

Al zijn broers - hij had er zes - waren dol op het landleven. Soms leek het 
wel of zij bezorgder waren voor hun tuinbezit dan voor de eigen kinderen. 
Hartje winter gingen zij 's nachts hun bed uit om de jonge abrikozenbomen 
met moscovische matten toe te dekken. Aan de tuinen werd ook veel geld 
uitgegeven; de tuinman kreeg bijvoorbeeld een vorstelijk salaris. 

Niet aan alle dingen gaven de regenten zoveel geld uit als aan hun tuin. 
Over het algemeen waren ze zuinig, extreem zuinig zelfs. Dit is verbazing
wekkend, gezien het feit dat de families toch zeer gefortuneerd waren. 
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Afb. 1. Joseph Elias van der Muelen 
(1707 - 1781) op 54-jarige leeftijd. 
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Ze bezaten huizen, rijtuigen en kleine 
landeri jen, m a a r alles wat zij bezaten 
werd bewaard en tot in het eindeloze her
steld. Zo valt u i t een boedelinventaris ook 
he t nodige op te maken over wat zich bin
n e n s k a m e r s afspeelde. 

Na he t overlijden van Joseph Elias 
van der Muelen in 1781 werd de boedel 
over zijn drie nog in leven zijnde zoons 
verdeeld. Van al zijn bezittingen werd de 
s taa t opgemaakt: obligaties, huizen, boe
ken, een enorme hoeveelheid wijn. Ieder 
voorwerp dat zich in de boedel bevond 
werd nauwkeur ig omschreven en van een 
n u m m e r voorzien: Lijst van het linnen
goed de heer J.C. van der Muelen te beurt 
gevallen: verschillende setten tafella-
kens met servetten, waarvan een groot 
aantal oud en siegt.11 

Na alle tafe l lakens ging J a n Carel 
over n a a r he t beddegoed, de kwaliteit van 
de hem toegemeten lakens liet nogal te 
wensen over: 4 lakens, dun met gaatjes; 
4 oude, veel gebruikt; 11 booye slopen oud 
en siegt.17 De booye lakens en slopen 
waren wat ha rde r gesleten dan de rest . 
J a n Carel van der Muelen (1740 - 1811) be
heerde h e t ouderlijk erfdeel bijzonder 
goed. Hij zou zijn leven lang geen cent te
veel ui t geven. 

De partnerkeuze en het huweüjk 

Vroeger was het huwelijk een gewichtige zaak omdat er materiële be
langen mee gemoeid waren. Een jonge vrouw kon een bruidsschat mee
brengen, was een gewaardeerde werkkracht of bood politiek voordeel. Een 
huwelijk en met name de financiële en juridische kanten waren een zaak 
van ouders en broers en niet van de betrokkenen zelf. 

Over het voorgenomen huwelijk van Jacob Verheije van Citters (1753 -
1805) en Anna Jacoba de Witte van Elkerzee (1758 - 1796) bestaat een uit
gebreide correspondentie. Het grootste geschilpunt vormde de onderstand 
van het jonge paar; vader Van Citters wilde zijn zoon wel wat toe stoppen, 
maar vond dat hij verder zijn eigen boontjes maar moest doppen. De ouders 
van de jongedame waren veel royaler, zij wilden ervoor zorgen dat het paar 
een goed ingericht huis ter beschikking kreeg. De onderhandelingen duur
den meer dan een halfjaar, van augustus 1777 tot mei 1778. Op 21 juni 1778 
werd het huwelijk voltrokken.18 

Al die tijd had Verheije ongeduldig zitten wachten. Voorjaar 1777 had hij 
Anna Jacoba op een bootreisje ontmoet en haar meteen bijzonder aardig 
gevonden. Voordat hij direct met Anna contact zocht, verzocht hij zijn vader 
een brief te schrijven naar de stiefvader van Anna, Joachim Ferdinand de 
Beaufort. Diens antwoord was gunstig en Verheije mocht zijn opwachting 
maken bij Anna's moeder. Pas na acht maanden mocht hij Anna zelf een 
briefschrijven, op 10 december 1777: 

Weledelgebore Jonkvrouwe en Nigt! 
De prealabele schikkingen, die UwEdgeb zeer geëerde ouders, alvorens mijn verzoek 

ten vollen te willen accorderen, wensten bepaalt te zijn . . . en dus mij de vrijheid vergunt 
is om mij aan UwEdgeb te mogen adresseren . . . (midden in de brief) ik hoop alleen mijn 
lieve juffrouw! het accomplissement van mijn verlangen alleen van UwEdwelgeb depen-
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derende. In eerste ins tant ie eindigt hij zijn brief heel formeel: Weledelgeb Juffrouw en 
Nigt! Uwedelgeb gehoorzame en ootmoedige dienaar Verheije van Citters. In de p.s. laa t hij 
die toon echter varen: Adieu mijn lieve juffrouw! vergeet mij tog niet . . ,19 

Deze vrijage van Verheije en Anna Jacoba is een van de meest formele uit 
mijn onderzoek. 

In de boerenstand kregen huwende kinderen eveneens een ouderlijke 
bijdrage mee. Toen de eerste twee kinderen van J a n Barte Fokkert en zijn 
vrouw trouwden, was dat echtpaar net financieel weer opgekropen uit een 
door veepest gekenmerkt diep dal. Hij noteerde in zijn autobiografie dat zij 
naa r vermogen hen gegeven hadden soo veel als wij saamen oordeelde dat 
wij konde misse gelijk elk regtaardig vader en moeder verpligt is.20 

Niet iedere aanloop tot een huwelijk verliep in de meer gegoede kringen 
zo stroef als het eerder geschetste voorbeeld van Verheije van Citters en zijn 
Anna Jacoba. Natuurl i jk waren de jonge mensen veel beperkter in hun 
keus dan wij nu. Het aantal geschikte kandidaten was immers veel ge
ringer: goede afkomst, protestants, overeenkomst van s tatus en goed was 
niet genoeg. Voordat er een verbintenis tot stand kon komen, moesten ook de 
par tners blijk hebben gegeven van wederzijdse genegenheid of "mutuele 
inclinatie". Hier biedt het dagboek van J an Barte Fokkert heel bijzondere 
informatie. Toen J a n ongeveert 17 jaar oud was dat de begeerlijkheid des 
vleesses van tijd tot tijd meer toe nam en vroeg begeerte kreeg tot het huwe
lijk en ik geneegentheijd kreeg tot een voorwerp die roomsgezind was.21 

Vanaf de puberteit waren jonge mensen zich dus wel degelijk van weder
zijdse aant rekking bewust of moderner geformuleerd van hun sexualiteit. 
Dat J a n Barte moeite had met een gemengd huwelijk was niet zo vreemd. 
Vaak ontstonden daar toch problemen, nadat de grote verliefdheid ver
dwenen was. Bovendien wezen de Staten van Utrecht een gemengd gerefor
meerd (hervormd) - rooms-katholiek huwelijk af. Dat zullen ze niet zo maar 
gedaan hebben. 

Dat affectie zich moest kunnen ontwikkelen was een feit en daarom 
kregen jonge mensen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de tijd 
zonder disco's werden er door de families bals, partijen en boottochten ge
organiseerd. De moeders en tantes waren aanwezig om een oogje in het zeil 
te houden. Meer dan dit deed de familie niet. De jongelui moesten zelf hun 
keus bepalen, van gedwongen huwelijken kon in de regel alleen maar een 
hoop ellende komen. 

Toen er in 1759 voor zijn nichtje Jacqueline een vrijer op kwam dagen, gaf 
Joseph Elias van der Muelen zijn broer J a n André het volgende advies: Dat 
d'inclinatie van de juffrouw volkomen ja so seer als mogelijk voor moet 
weesen; ja soo dat se moet sien of er ook een andere sortabele partij moogt 
sijn die soude preferen . . . sij moet er altijt mede huishouden soo dat 
mij dunkt, dat ouders seer kwalijk doen, de kinderen tot een huwelijk te 
contraigneren, ja selfs geen sterke persuasien te gebruijken want . . . het 
altijt ongelukkige huwelijken zijn als er geen mutuele inclinatie is.22 

Niet iedere jonge vrouw kon de haar geboden vrijheid aan, waardoor 
ouders wel eens voor onaangename verrassingen kwamen te staan, zoals 
bijvoorbeeld Louis de Malapert (1708 - 1782), heer van Jutphaas . Zijn jongste 
dochter Johanna Magdalena (1758 - 1831) was er op een nacht in 1777 
vandoor gegaan met Johan Kruger, de koetsier van de Grave van Rechtere. 
Dit was natuurlijk niet wat de familie De Malapert wenste. Louis was 
woedend; hij huurde twee advocaten in om zijn dochter op te sporen, die 
naa r Duitsland was gevlucht. Vervolgens richtte hij zich tot het gerecht van 
de stad Utrecht met het verzoek zijn dochter in het stadsverbeterhuis op te 
mogen sluiten zodat: sij ne dochter voor eenigen tijd secuur zal können 
bewaart worden, totdat zij tot bedaare gedachten gekomen zal zijn.23 

Uit rekeningen van het stadsverbeterhuis blijkt dat zij inderdaad enige 
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maanden opgesloten heeft gezeten. Echter eenmaal vrij huwde zij alsnog 
J a n Kruger. 

Eigenwijze jonge dochters kwamen in de beste families voor. De Van der 
Muelens kenden drie ongehoorzame jongedames: één trouwde beneden 
haa r stand, één werd gedwongen te trouwen en één huwde uiteindelijk een 
ander. Dit was bij regenten niet anders dan in een boerengezin. 
Willemijntje, een dochter van J a n Barte Fokkert, kreeg op 21-jarige leeftijd 
een buitenechtelijk zoontje. Jan Barte was diepgeschokt door deze ongere
gelde begeerlickheydt des vleesses en onreyne en geyle lichtveerdigheden. 
Niettemin is het vrijwel zeker dat dit kleinkind liefdevol opgroeide in het 
huishouden van J a n Barte en Hanna, zijn grootouders.24 

Uit de kring der gegadigden koos men de aardigste of de liefste. Natuur
lijk is de keuzemogelijkheid nu vele malen groter. Maar mijn stelling is dat 
ons 20ste-eeuwse huwelijk minder romantisch is dan het lijkt en dat het 
zogenaamde verstandshuwelijk uit vervlogen tijden ook wel degelijk zijn 
eigen romantiek kende. Dit kan fraai geïllustreerd worden aan de hand van 
de relatie tussen J an Carel van der Muelen (1672 - 1738) en Constantia 
Eliana Huydecoper (1678 -1743). 

J a n Carel was de eerste uit de familie Van der Muelen die het tot burge
meester van Utrecht bracht. Hij was zeer vermogend: na zijn dood zou hij 
ruim ƒ 400.000,- nalaten. In 1700 was J an Carel weduwnaar geworden; ui t 
zijn eerste huwelijk had hij een zoontje, Willem Careltje. Zijn eerste vrouw 
was in het kraambed gestorven. Als jonge weduwnaar wilde J a n Carel 
graag een nieuwe echtgenote. Hij zocht haar in de eigen kr ing en vond ten
slotte zijn nichtje, dochter van één van de burgemeesters van Amsterdam, 
Constantia Eliana Huydecoper, die in Maarssen op Goudestein woonde. Zij 
bracht een flinke som geld mee, ƒ 93.227,- harde hollandse guldens. De 
huwelijksplechtigheid werd voltrokken op 3 november 1701; op dezelfde dag 
huwde J a n Carels halfbroer met het zusje van Constantia. Op het oog is het 
huwelijk van J a n Carel en Constantia een standaardvoorbeeld van een 
verstandshuwelijk.2 5 

Afb. 2. J a n Carel van der Muelen 
(1672-1738). 

Afb. 3 . Constant ia E l iana Huydecoper 
(1678 -1743). 
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Merkwaardig genoeg, of juist niet, was dit één van de beste huwelijken ui t de familie. 
De informatie hierover komt uit de brieven die zij aan elkaar geschreven hebben. Het zijn 
er in totaal 38, van 1707 tot 1728.26 De eerste serie is van 1707 wanneer J a n Carel in Aken 
verblijft en Constantia hem schrijft hoezeer ze hem mist: 

al der lieste jantielief 10 juni 1707 
ick heb met het uijterste plezier uijt mijn liefs laeste (brief) gesien dat ick mijn soete 

jantie binne korte dage in mijn armpie sal hebbe, dor dien broer soo in gesontheijt komt toe 
te neme dar den hemel voor moet danken.26 Constant ia schreef aan haa r seer lieve manne
tje en zij besloot haar brieven met adeu mon epoeje vous anbrasse de toe mon cour. 

m : ; , : 

Hol id^ 

L 
tpiiutP- l'y*" Jny/n. 

eJi^ \\-iti.j. 

Afb. 4. Brief van Constantia Eliana Huydecoper d.d. 10 juni 1707. 

Deze brief van 10 juni 1707 dateert uit het begin van hun huwelijk, m a a r ja ren later 
blijft de toon en de aanhef van de brieven hetzelfde. J a n Carel begon een brief van 9 m a a r t 
1725: Stansjelief. De inhoud van deze brief is wat zakelijker: Ingevolge van onse af-
spraeck soo ben ick van voornemen om morgen wederom t'huys te komen, meenende met 
de middagschuyt hier vandaan te vertrecken, en uedt op Goudesteyn te vinden, alwaer ik 
hoope malkanderen in goede gesondheydt sullen ontmoeten.21 

Door de ja ren heen schreef J a n Carel brieven aan Stansjelief, mijn alderliefste wijfje. 
Zo persoonlijk als hij een brief begon, zo persoonlijk eindigde hij ook: naer ue duysent en 
duysent mael in mijn gedachten gekust te hebben blijf ik mijn beminnelijke Stansje uw 
immertrouwe echtgenoot.28 Uit hun brieven blijkt verder dat zij vaak en veel met e lkaar 
overlegden, over financiële zaken, over familiekwesties en over hun eigen gezinnetje. 

Uiteindelijk koos ook Jan Barte Fokkert na zijn eerste verliefdheid op een 
roomse vrouw voor een praktischer oplossing. In 1741 trouwde hij Johanna 
Pieters Borra, de dienstmaagd van zijn moeder. Toch was ook dit meer dan 
alleen maar een nuttige regeling. Terugkijkend op zijn huwelijk schreef 
Jan in 1779: Het heeft ons tot nog toe nooid berouwt.2^ 

Kinderen 

Eén van de belangrijkste taken in het leven van een gehuwde vrouw was 
het baren van kinderen. Voor regentenvrouwen was het meestal de enige 
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taak, omdat zij vrijwel geen economische functies meer uitoefenden. In ver
gelijking met nu kregen de onderzochte vrouwen veel kinderen, gemiddeld 
ongeveer acht. 

Hieronder staat een overzicht van het gemiddeld aantal kinderen, als de 
vruchtbaarheidsperiode van de vrouw tot het eind benut was. De vrouwen 
die vroegtijdig in het kraambed overleden zijn, zijn eruit gelaten. 

Periode Aantal vrouwen Aantal kinderen 

1550 -1600 3 7 
1600 -1650 8 8,8 
1650 -1700 9 8,6 
1700-1750 16 9 
1750-1800 23 7 

Jan Carel van der Muelen en zijn Stansje kregen samen elf kinderen. In 
het boerengezin van Jan Barte Fokkert en Hanna werden tien kinderen ge
boren, waarvan er zes de volwassen leeftijd bereikten.30 In beide, nogal 
uiteenlopende gevallen dus een groot gezin. Veel gezinshistorici hebben 
zich afgevraagd welke invloed een dergelijk kindertal bijvoorbeeld op de 
houding van moeders ten opzichte van hun kroost had. Een klein kindertal 
was volgens hen het beste bewijs van grote moederliefde. Het teruglopen van 
het geboortecijfer begon bij de Europese vorstenhuizen en verspreidde zich 
langzaam naar de andere lagen van de bevolking. Een nieuwe mentaliteit 
ten opzichte van kinderen - kinderen als nieuwe en aparte wezens - zou ten 
grondslag liggen aan de beperking van het kindertal, aldus Flandrin en 
Stone.31 In de 20ste eeuw verminderde het aantal kinderen nog drastischer, 
dankzij het op grote schaal gebruiken van anticonceptiva. Deze historici zijn 
van mening dat de erkenning van het kind als apart wezen vanzelfsprekend 
resulteerde in een grote terughoudendheid bij het verwekken van kinderen. 

Naar ons idee zijn deze redenaties over moederliefde en een beperkt 
aantal kinderen weer voorbeelden van 20ste-eeuws denken. Het feit dat het 
geboortecijfer in de 17de en de 18de eeuw hoog bleef, was beslist geen teken 
van voortdurende moederlijke onverschilligheid. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat veel vrouwen er heel wat voor over 
hadden gehad om bij vier of vijf kinderen te kunnen stoppen. De meeste 
vrouwen vreesden de zwangerschap en waren bang voor iedere bevalling. 
Een groot aantal vrouwen stierf in het kraambed of liep afschuwelijke in
fecties op, waardoor ze een paar maanden later alsnog het leven lieten. 

Tijdens de zwangerschap zochten de vrouwen steun bij elkaar. 
Anna Jacoba de Witte (1758 - 1796) werd vlak na haar huwelijk in 1778 zwanger. In deze 

periode mis te ze h a a r moeder Anna Digna van Gelre (1734 - 1779) verschrikkeli jk. H a a r 
moeder schreef de jonge netgetrouwde dochter vanuit IJsselstein iedere week een brief om 
haar wat op te beuren.32 Anna Digna van Gelre probeerde Anna Jacoba (Cootje) zoveel 
mogelijk te begeleiden. Zelf had Anna Digna negen kinderen gebaard en ze ver te lde Cootje 
da t ze blij moest zijn zo snel al in blijde verwachting te zijn. Ze moest goed rus ten , veel 
groenten eten en wat soepeler kledij gaan dragen. Het s t rakke korset was gevaarl i jk voor 
h e t ongeboren kind. Maar in een van h a a r brieven vraagt Anna Digna ineens zelf om 
raad . Wat blijkt, zij - 45 jaar oud - is zelf ook zwanger en ze zal waarschijnlijk eerder 
bevallen dan h a a r dochter. Ze had he t h a a r man Joachim Ferdinand de Beaufort, de 
stiefvader van Cootje nog niet verteld toen ze Anna Jacoba schreef, 28 december 1778: Moet 
Ued bij deese melde ik ook denk swaer te zijn heeft lang doen twijfelen omdat ik dagt 't 
mijn jaare waare ik hoop geadt mijn getal geadt te hebhen, maar het blijkt van neen, hope 
in sheere weegen te berusten.^ 

Anna Digna was bang, en terecht, want haa r laa ts te bevalling was niet zo goed ver
lopen. Waarschijnli jk heeft ze last heeft gekregen van trombose. Ook h a a r m a n , Joachim 
Ferd inand was vreselijk bezorgd. Dit blijkt onder andere uit he t feit dat hij naas t een min 
en een baker ook een vroedmeester in huis haalde. De s tand van de medische zorg was ook 
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eind 18de eeuw u i te rmate primitief. Bij moeilijke bevallingen stond de vroedvrouw vaak 
machteloos. Pas in de 18de eeuw kwamen er professionele artsen, die vaak meer kwaad 
dan goed deden. In de nacht van 14 op 15 april 1779 beviel Anna Digna van een zoon. Op 
21 april 1779 stierf Anna Digna en liet een zeer bedroefde echtgenoot achter. 

Mijn indruk is dat de meeste regentenouders zich intensief met hun 
kinderen bezighielden. Deze zorg begon eigenlijk al voor de bevalling met de 
selectie van een min. Aanstaande vaders correspondeerden over de min; 
hoeveel geld ze zou ontvangen, of ze deugdelijk was, of ze netjes zou werken 
en of ze volle stevige borsten had. Al voor de bevalling werd de min in huis 
gehaald; was de bevalling eenmaal op gang gekomen dan werd er snel een 
baker bij gehaald. Inderdaad verliep een bevalling lang niet altijd goed. Nu 
anno 1998 is dat minder problematisch; er kan een ambulance gebeld 
worden om de vrouw naar het ziekenhuis te brengen. In de 17de en 18de 
eeuw betekende het vaak de dood van vrouw en kind. In de families Van der 
Muelen en Van Citters stierf één op de vier vrouwen in het kraambed bij het 
eerste of bij het zevende of achtste kind. 

Veel informatie over de verzorging en de opvoeding van regentenkinderen 
komt uit de kasboeken van de verschillende families. Per week, soms wel 
per dag staat genoteerd hoeveel er voor ieder kind werd gekocht. Uit het 
Kasboek van Jan Jacob de Malapert van 17 mei tot 15 augustus 1776:34 

eerste mutsje van batist voor louis 6,= 
schoenen 7,= 
hairsnijden 1,= 
kinderstoeltje 1,= 
kindermeid voor de verjaring van louis 3,= 

Door de kasboeken is tevens een goed beeld te vormen van het onderwijs 
dat de kinderen kregen.35 Vanaf het vierde jaar kregen de kinderen les van 
een Mamsel die hen wat Frans bijbracht. Als ze wat ouder zijn werden de 
algemene onderwijstaken door een gouverneur overgenomen. De kinderen 
zaten beurtelings in de stad op school, tijdens de wintermaanden. Voor de 
zomermaanden was de gouverneur aangesteld. Na het twaalfde jaar gingen 
de meeste meisjes naar een Franse school, een soort kostschool waar onder
wezen werd in borduren, naaien en zingen. Ze lazen voornamelijk stichte
lijke en moraliserende werken. Ondanks de enorme rijkdom gaven de 
regenten weinig geld uit aan de opvoeding van hun dochters. De meeste 
vrouwen hadden daardoor minder fraaie handschriften; af en toe is het 
ronduit onleesbaar. 

Hoe anders verliepen de jonge jaren van de oudste dochter van Jan Barte 
Fokkert, Aaltje, geboren in 1742. Een huishouden was in die tijd zeer 
arbeidsintensief. Met de turfvuren kostte het gaar krijgen van een goede 
maaltijd 5 à 6 uur. De turf moest in een mand uit de schuur worden aange
sjouwd. De brandstof in de oven diende regelmatig te worden bijgevuld. 
Water moest in emmers bij de pomp worden gehaald. De kleine kinderen 
vroegen aandacht. De grote was moest met de hand in de sloot worden ge
daan en het loodzware natte goed naar de eigen bleek worden gedragen om 
daar zorgvuldig uitgespreid te worden. Daarna moest het stuk voor stuk 
worden gemangeld. Zieken moesten thuis worden verpleegd. Er moest 
gezorgd worden voor de kippen en het varken. Het vaatwerk en eetgerei 
moest handmatig worden gereinigd. En dan moest het huis nog worden 
schoongehouden en de boerentuin gewied en geharkt. Een loodzware taak 
van zeker 14 uur per dag, waarbij enige hulp zeer welkom was. Als de 
moeder in het kraambed lag, werd het vanzelfsprekend geacht dat een 
dochter van 10 jaar dit enorme bedrijf gaande hield.36 

Aaltje Fokkert had een leven dat veel zwaarder was dan dat van Isabella 
Sophia van der Muelen. Na de kostschool vermaakte zij zich met theebezoek-
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jes, het kopen van kleren, reisjes en ander tijdverdrijf. Zie daarvoor het 
kasboek van Isabella Sophia van der Muelen (1745 - 1781):37 

(gulden, stuivers en penningen) 
24 april - 3 september 1771 
Koussen 1,= 6 0 
Collier 3,= 
Reis 30,= 1 8 
Lieve Opera 2,= 5 1 
boeken 1,= 4 

Isabella Sophia spaarde de delen van de Franse Encyclopedie. Het is 
uitzonderlijk dat zij zelf haar kasboek voerde. Van 1760 tot 1765 deed haar 
oom Joseph Elias het, vervolgens deed zij het korte tijd - van 1765 tot 1774 -
zelf toen zij in het huwelijk was getreden met haar neef, Jan Jacob de 
Malapert. De eerste dag na haar huwelijk werd het kasboek overgenomen 
door haar echtgenoot; de eerste daad die hij stelde was het verkopen van alle 
delen van de encyclopedie die Sophia zo zorgvuldig bijeen gespaard had. Een 
teveel aan onderwijs en kennis bij vrouwen werd duidelijk niet gewaar
deerd.34 

De scholing voor de zonen was veel omvangrijker. Zij kregen les op een 
Latijnse school of thuis van een gouverneur. Dit werd aangevuld met een 
uitgebreid scala van andere meesters, zoals de schermmeester, de dans
meester, de muziekmeester, de Engelse meester. Soms moesten de heren 
wat bijgespijkerd worden in wis- en natuurkunde. Vanaf hun zestiende jaar 
zwermden zij uit naar de universteitssteden waar zij in korte tijd promo
veerden. Sommige heren maakte ter completering van de opvoeding een 
rondreis langs de Europese steden. In de 17de eeuw zonden de vaders hun 
zonen naar universiteiten buiten de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

De meeste ouders waren vriendelijk en zorgzaam voor hun kroost; kinde
ren werden verwend door opa's en oma's. Kort na de dood van haar moeder 
kreeg Anna Jacoba een dochtertje dat zij naar haar moeder vernoemde, 
Anna Digna. Anna Jacoba miste haar moeder maar vond veel steun bij 
haar schoonmoeder Anna Sara Boudaen. In de briefwisseling tussen Anna 
Jacoba en haar schoonmoeder, een twintigtal brieven van juli 1779 tot febru
ari 1781, vroeg Oma honderduit over de kleine Antepante: Wanneer het 
kleine lieve meisje in de corte kleren gaat. Of Antje sal loope met 1 jaar en 
als een soete juffrouw droog sal sijn. Elke brief besloot zij met verzoek om de 
kleine veel soenties te geeve, en nog eens te omhelse.38 

Niet alleen vrouwen schreven over de relatie met hun kindertjes, ook de 
vaders lieten zich niet onbetuigd. Jan Barte Fokkert zegt over zijn oudste 
dochter: zij was toen ruijm drie ijaren oud en volgden mij overal. Dit kind 
had Jan soo teer lief dat hij haar menig maal op mijn arm of op mijn knieje 
nam.29 

Joseph Elias had vier jonge zonen. Zijn broer Jan André woonde in 
Zutphen en had twee zonen en vijf dochters. Regelmatig schreven zij elkaar 
over hun spruiten, over hun oudste zoontjes, beiden Jan Careltje geheten 
en Jan André's tweede zoon, Jan Jacob: JE Mijn Jan Careltje is wat ver
kouden, maer vaert anders wel, hij kan de geheele nagt doorslapen sonder 
wiegen. JA: Jan Jacob die groeyt braaf maar is geen liefhebber van pap.39 

Uitjes met de kinderen stonden ook op het programma. Jan André was 
met zijn kinderen naar de binnenkomst van de Prins gaan kijken en 
schreef: Ik zal met mijn kinderen dan naar de stad dienen te gaan, soude 
met haer geen huis können stellen, wanneer de Prins niet gezien hadden, 
zij zijn soet en stout.40 Kattewaad is van alle tijden, want Jan Barte schreef 
in zijn dagboek dat zijn moeder hem gedeurig waarschoude en ver
maande.41 

Misschien waren de jeugdjaren voor een boerenzoon toch wat zorgelozer 
dan die van een boerendochter zoals later Aaltje. 
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Ook de regentenzoon Jan André was vroeger stout geweest. Wat dat betreft is het heel 
leuk om te weten dat er ook brieven van zijn vader bewaard zijn gebleven, die heel wat te 
stellen had met zijn ondeugende kinderen. Zijn vader was J a n Carel van der Muelen. Hij 
had in he t voorjaar van 1711 zijn zonen aan de zorgen van zijn moeder toevertrouwd, want 
hij moest zelf naar Amsterdam. Oma kon de twee oudsten nauwelijks de baas en schreef 
J a n Carel da t hij snel terug moet komen. Hij antwoordde: Het is mij leet dat Jan en Joseph 
zo stout zijn, en dat als UE haer verbiedt sy daerom staen lachen en versoeke dat als sulcks 
weder mocht geschiden sy geen eten mogen hebben en int school blijven, al soude het drie 
dage wesen, en UE kan haar wel seggen, dat als ik thuys kom, ik haer sal doen gevoelen, 
wat sy gedaen hebben.*2 Toch was J a n Carel geen hardvochtige vader; toen J a n Andreken 
's nachts lag te hoesten, nam hij het zieke kind bij zich in bed.43 

De zorg voor zieke kinderen is een constant thema in de brieven. Evenals 
nu, waren pasgeboren babies bijzonder kwetsbaar, maar tegenwoordig 
kunnen we ze goed beschermen, terwijl dat vroeger zowel voor arm als rijk 
bijna ondoenlijk was. In vergelijking met andere landen was de situatie in 
de Republiek nog redelijk. Dit was voor Susanna van der Muelen (1629 -
1648) een reden om haar kleine dochtertje Marij Catrijntje bij haar ouders 
achter te laten. Zij zelf vertrok met haar echtgenoot naar Duitsland. De 
scheiding van haar dochtertje dat in 1646 geboren was, viel haar bijzonder 
zwaar. In Duitsland wachtte Susanna dan ook met smart op iedere brief met 
tijding over haar kleine dochterje van haar ouders: 

30 augustus 1647: Mijn lieve weerde vader en moeder, dit is nu de vijfden brief die ick 
schrijf sonder antwoort te crijgen, niet weetende wat de oorsaeck daervan is, ick ben in 
dusent becommeringe, dan deck ik het een dan het ander en cant mij niet besinnen, ick 
loep den gantschen dach alsof ick mijmmerde soo quelt mij dat ick niet weet hoe met ue en 
met mijn lieve marij catrijntje is ick heb wel acht dagen sieck geweest geen ander 
oorsaeck weetende als quelling want ick kan soo niet leven dat ick van ue niet en hoor 
daer is mijn oock te weerden pandt bij ue gebleven.*4 

De dood en de doodsbeleving 

Het feit dat er zoveel kinderen jong stierven kan de ouders moeilijk ver
weten worden. De stand van de medische zorg was slecht, tot ver in de 18de 
eeuw. Pas toen werd een begin gemaakt met de bestrijding van besmettelijke 
ziekten. In het kasboek van Jan Jacob de Malapert staat dat hij zijn dochter
tje Jacqueline, 3 jaar oud, in 1783 voor ƒ 28,- heeft laten inenten tegen de 
pokken.34 

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen waren veel kwetsbaarder 
dan nu. Eén op de vier vrouwen stierf in het kraambed. Dood was een 
vertrouwd verschijnsel, van de negen kinderen stierven er vier voor hun 
vijftiende jaar. Volgens sommige historici heeft deze vertrouwdheid bij de 
17de/18de eeuwse mens tot een verregaande acceptatie van de dood geleid; er 
trad volgens hen een zekere gewenning op. Een enkeling gaat zelfs zo ver 
dat hij mensen van voor 1850 beticht van botte onverschilligheid. Als bewijs 
hiervoor wordt dan onder andere aangevoerd dat vrouwen nooit op de be
grafenis van man en kind verschenen.45 Uit een steekproef door mij gedaan 
in Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Amsterdam blijkt dat in de 17de en 
18de eeuw vrouwen nooit op begrafenissen aanwezig waren.46 

Het verlies van kinderen of van een partner is nu niet gemakkelijk, maar 
ruim 350 jaar geleden ook niet. Toen Elisabeth Bax begin 17de eeuw haar zes 
weken oude dochtertje aan de stuipjes verloor, was ze diepbedroefd. Haar 
echtgenoot Jan van der Muelen schrijft 8 januari 1629 aan zijn broer 
Andries: Ik hebbe wel te doen om de droevige moeder te troosten.47 Zo ook 
Jan Barte Fokkert en zijn vrouw Hanna na de dood van hun zoontje Pieter. 
Jan schreef: in het laatste van het ijaar 1752 den 29 desember doe nam de 
heere een van mijn lieve kinderen weg een soontje van ruijm drie ijaren 
oud waar over wij heel droevig waren.46 
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Omdat van verdriet in de openbaarheid weinig te merken was, conclu
deerden historici dat men in de 17de en 18de eeuw weinig verdriet had. Net 
zo min als nu liepen de mensen in de 17de en 18de eeuw te koop met hun 
verdriet. Bovendien zagen mensen vroeger in iedere gebeurtenis Gods hand. 
Zo was de dood van ieder mens een gevolg van de wil van God en die was 
onverbiddelijk. Als gelovig christen moest de mens dat accepteren en zich in 
dat besluit schikken in alle nederigheid. Een teveel aan verdriet werd al 
snel uitgelegd als verzet tegen deze ingreep van de Almachtige Vader. De 
mensen op aarde moesten zich juist verheugen over het feit dat de sterfelijke 
mens uit dit aardse tranendal verlost was. 

Binnen het protestantisme was in de 17de en de 18de eeuw een algemene 
norm over het verwerken van verdriet. Deze komt duidelijk aan he t licht 
wanneer de mensen hiermee in botsing kwamen, zoals bijvoorbeeld 
Machteld Catharina van der Muelen (1600 - 1677). Zij verloor haa r 19-jarige 
dochter Susanna (1629 - 1648) die naar Pruisen vertrokken was en moeder 
Machteld kon dat moeilijk verwerken. Haar zoon Willem (1631 - 1690) stelde 
zijn moeder op de hoogte van het overlijden van zijn zusje en probeerde 
moeder Machteld tegelijkertijd moed in te spreken. Dit niet sonder groot 
weeklagen ende uerslagentheyt van ons, afgeloopen en is, evenwel dewijl 
men hier mede doch wijnich ofte gansch niet kan uytrichten, maer met 
alte grote droefheyt hem selven veel meer scaden, ja oock ganselijck doden 
kan, ende doch eyndelijck eenmael moet ophooren indien wij niet gelijck 
en willen schijnen de heydenen dhi ghene hoope en hebben.49 M a a r hoe 
onchristelijk het ook mocht zijn, Machteld was en bleef ontroostbaar. Twee 
maanden later liep zij nog iedere dag te huilen, waarop Willem haa r weer 
vermanend toesprak: UE mijn veel beminde moeder ootmoedelijk te bidden 
alle onmaticheyt in het treuren niet alleen tegen de nature strydet, maar 
oock tegen de hey lige schrifture.50 

Uit de reacties van haar zoon blijkt dat Machteld onaangepast gedrag 
vertoonde. Men mocht wel verdriet laten zien, maar niet teveel. Dat zou 
immers betekenen dat men het oneens was met een Godsbesluit. 

Kort nada t zijn zoontje Pieter overleden was, verloren J a n Barte Fokkert 
en Hanna ook hun oudste dochter, de geliefde Aaltje. Vader J a n Bar te werd 
ziek van verdriet niet allen mijn siel moest treurig heene gaan maar ook 
mijn lighaam voor eenige tijd de regte gesontheijd misse.36 

De meeste mensen voelden zich door hun geloof gesterkt. Zij vonden 
troost in de gedachte dat de mens door de dood uit dit t ranendal verlost was 
en de eeuwige vreugde tegemoet ging. Als gevolg hiervan waren de mensen 
weinig geneigd uiting te geven aan hun verdriet, dat ze echter wel degelijk 
hadden. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat mensen vroeger he t 
verlies van hun gezinsleden luchthart ig terzijde hebben geschoven. Waar
schijnlijk moeten we er vanuit gaan dat de meeste mensen h u n verdriet in 
stilte gedragen hebben. 

Door de hoge sterfte werden ook veel huwelijken vroegtijdig afgebroken. 
Wij kunnen slechts gissen wat dat voor degene die achterbleef betekende. 
Als men jong was, werd er vaak hertrouwd. Er was voor velen, vooral 
vrouwen, meestal geen andere oplossing, zeker niet voor jonge vrouwen met 
kleine kinderen. Deze handelwijze wordt als koud en harteloos betiteld. Het 
was gewoon vaak bittere noodzaak in een tijd zonder uitkeringen en alge
mene verzekeringen. 

Over het verdriet na het verlies van een partner schrijven de mensen 
bijzonder weinig. Zij probeerden zich te troosten met de gedachte dat de 
ander uit het aardse lijden verlost was. Zo af en toe schemerde er iets door 
van dit verdriet. Zo zijn de meest openhartige brieven uit het Van der 
Muelen-archief afkomstig van Elisabeth Bax. 
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Aib. 5. Brief van Elisabeth Bax d.d. 18 mei 1644. 

Zij woonde met haar echtgenoot Jan van der Muelen in het vestingplaats
je Meurs in het toenmalige Duitse Rijk. Helaas kost het bijzonder veel 
moeite om deze brieven te lezen; vermoedelijk heeft Elisabeth weinig 
scholing gehad. In tegenstelling tot die van vele anderen waren haar 
brieven veel eerlijker en de investering om ze goed te lezen bleek zeer de 
moeite waard te zijn. 
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In een aantal brieven gericht aan haar zwager Andries van der Muelen 
deed Elisabeth verslag van haar verdriet, veroorzaakt door de ziekte van 
haar kinderen en tenslotte door het verlies van haar man. 

In het najaar van 1643 werd Jan steeds zieker. Elisabeth nam hem 
mee naar een arts in Wezel. Daar kreeg Jan medicijnen, waardoor hij iets 
opknapte. Samen maken ze weer een wandeling langs de Rijn; later zou 
blijken dat het de laatste was geweest. De wandeling had toch teveel van 
zijn krachten gevergd, thuisgekomen verloor hij het bewustzijn en lag 
dagen als levenloos op bed. Elisabeth week niet van zijn zijde. Even kwam 
hij bij en Elisabeth klom bij hem op bed. want ick bij hem op bed klom, dat 
ick meijnde hem te helppen, mijnende day hij af wilden gaen, soo trock hij 
mijn naer sijn aengesicht en kusten mijn en druckten mijn handt.51 J an 
overleed kort daarna in oktober 1643, Elisabeth zielsbedroefd achterlatend. 

lek en heb geenen handt verloren, ik ben mijn helft quijdt geworden, die ick mer heb 
geixtemerdt als mijn selfs.52 Zij klaagde niet en legde zich bij he t a lmacht ig Godsbeslui t 
neer; ze schrijft ruim een half j aar na de dood van Jan , 18 mei 1644: Soo weet ick wel 
dat ick een sterfelijck mens hebt gehadt en ick danck godt dat hij mij dien seghen heft 
gegeven dat ick 17 jaer en een half mijn leven heb doorgebracht met soo goeden en lieven 
man, die ick aen mijn hardt heb lieff gehadt en noch lief heb in sijn graff daer hij lijdt, 
maar dat ue soudt meijnen ick hem gans uijt mijn gedachten sou setten, gans niet. de tijdt 
slijdt aelen dingen, dat is wel waer, mijn ledt en den tijdt sulen al samen gaen, tot ick bij 
hem com.53 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat affecties wel degelijk een grote rol speelden 
in het leven van de 17de- en 18de-eeuwse mensen. Ze hielden zich intensief 
met hun kinderen bezig en probeerden zo goed mogelijk voor hen te zorgen. 
Bij de partnerkeuze speelden persoonlijke voorkeuren mee, zodat gedwon
gen huwelijken vrijwel niet voorkwamen. Waarschijnlijk was daardoor een 
goede verstandhouding binnen het huwelijk mogelijk. Men koos uit de kring 
der gegadigden de aardigste of de liefste. Getuige het verdriet dat men, soms 
openlijk, toonde na het overlijden van partner of kind, was er wel degelijk 
sprake van affectieve relaties binnen het gezin. Het lijkt erop dat affecties 
van alle tijden zijn. Hoe ze tot uiting komen, hoe ze opgeschreven en ver
werkt worden, verschilt per individu, per periode en per cultuur. 
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Aanvullingen op een eerder gepubliceerd artikel 
H . J . v a n E s , 1998. E n k e l e w a t e r m o l e n a a r s u i t de omgev ing v a n Breuke len . Tijd
schrift H i s to r i s che K r i n g Breuke len , j a a r g a n g 13, n r . 2, blz. 89 - 104. 

Mw. A.W. (Bep) S tam uit Nieuweroord in Drenthe (maar geboren en getogen in "het 
Ruwielse deel van Portengen-Zuideinde", d.w.z. aan de oostkant van de Por tengense Dijk, 
polder Kortrijk) zorgde voor meer informatie over haa r overgrootvader Elber tus ( roepnaam 
Bart) Versloot, die watermolenaar was op de molen van Portengen-Zuideinde (zie blz. 94). 

Bar t was een zoon van Arie Versloot, watermolenaar in Oudenri jn, en Antje van der 
Neut. Hij werd op 12 augustus 1838 geboren in de toenmalige Gemeente Oudenrijn en 
trouwde aldaar op 5 m a a r t 1868 met Jannigje van den Berg. Als zijn beroep liet hij toen 
k lompenmaker noteren. He t jonge echtpaar vestigde zich eerst in Jaa rve ld . D a a r k regen 
zij twee dochters: Antje (geb. 15 juli 1868) en Teuntje (geb. 28 januari 1870). 

Bar ts oudere broer Cornelis Willem was getrouwd met een zus van Ba r t s vrouw, Mijntje 
van den Berg en inmiddels watermolenaar in Oudenrijn. Zijn oudere zus J aan t j e t rouwde 
me t Hendr ik van Wijngaarden, een zoon van de wate rmolenaar in Linschoten . H e n d r i k 
werd watermolenaar in Haastrecht . 

In oktober 1871 kwam he t gezin van Bart Versloot naa r de wipwatermolen van 
Portengen-Zuideinde, die toen het adres Portengen B80 had, als opvolger van molenaar 
Bast iaan van Vliet (Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1860 - 1875, deel 2, blad 84). 
Spoedig kregen zij vier k inderen: Arie (geb. 27 januar i 1872), Willemijntje (geb. 9 decem
ber 1873), J a n (geb. 27 oktober 1875) en Jaantje (geb. 15 mei 1878). Bij de geboorteaangiften 
van zijn kinderen werd de volle naam van Bart als Albertus geschreven (met een A als 
eerste let ter) ; deze naam keer t terug bij diverse van zijn kle inkinderen. Bij een h e r n u m 
mering van de gebouwen in Breukelen-Nijenrode kreeg de molen n u m m e r B135 en de 
daar in ondergebrachte molenaarswoning nummer B134. 

Bar t bleef de Portengense molen bedienen tot in het begin van 1904. Hij was toen 66 j a a r 
oud. Op 28 j anuar i 1904 werd hij in Breukelen-Nijenrode uitgeschreven (Bevolkingsregis
ter Breukelen-Nijenrode 1900 - 1920, deel 3, blad 127) en op 29 januar i 1904 schreef men hem, 
zijn vrouw en zijn zoon J a n , die toen schilder van beroep was, in in de Gemeente Ruwiel 
(Bevolkingsregister Gemeente Ruwiel 1900 - 1910, blad 23). Daar vestigden ze zich op he t 
toenmalige adres Por tengensebrug 23; vermoedelijk een huisje n a a s t de bakker i j van 
Verhoef. De verhuizing was dus wel naar een andere gemeente, m a a r voor he t overige 
m a a r over een korte afstand; de molen bleef binnen zicht. Zoon J a n t rouwde betrekkeli jk 
kor t daarna . Hij kon tot zijn spijt nooit molenaar worden omdat hij doof was . Zijn broer 
Arie was toen al lang molenaar op de molen De Peperbus, die stond in de tweede bocht van 
de Mijndensedijk te Nieuwersluis. 

Op 17 februari 1909 vertrok Bart als alleenstaande uit Ruwiel naar De Bilt (U), waar 
zijn vrouw was opgegroeid en hun dochter Teuntje en haar man inmiddels al weer enige 
tijd woonden. 
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Van Randerodes van Montfoort en het 
Kockengen-Montfoortsgerecht (2) 

B.F. van Wallene en Arie A. Manten 
Dreef 9, 3628 BJ Kockengen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het eerste deel van dit artikel1 stelden we dat in 1227, als opvolger van 
de gesneuvelde Everard van Weede van Montfoort, een telg uit het Duitse 
adellijke geslacht Von Randerath (in het bisdom Utrecht Van Randerode ge
noemd) burggraaf werd van Montfoort. Hij was verwant aan Dirk van Ahr 
en Otto van Lippe, die beiden bisschop van Utrecht zijn geweest. 

Twee zonen van de eerste Van Randerode van Montfoort raakten bekend 
als Willem van Montfoort en Gerard de Pape. Beiden droegen hun achter
naam over op hun nakomelingen. 

Ons onderzoek werd geïnspireerd door nieuwsgierigheid naar het ont
staan van het Kockengen-Montfoortsgerecht. 

Vrouw en schoonfamilie van de eerste Van Randerode van Montfoort 

Uit de oudste vermeldingen van de De Papes blijkt een relatie met het ge
slacht Van Linschoten (in 1298 was Gerard de Pape samen met Rusken en 
Jan van Linschoten borg voor burggraaf Hendrik van Montfoort; in 1310 wa
ren Willem en Jacob de Pape borgen voor heer Jan van Linschoten, ridder). 

Uit de overgeleverde s tukken komt de kasteelheer Cris tancius van Linschoten (vóór 
1270) als eerste naa r voren.2 Zijn zoon was Willem van Linschoten, knape (= nog niet tot 
r idder geslagen lid van een r iddermatig geslacht); deze laa ts te werd in 1294 ook heer van 
Diemerbroeck genoemd. Rond 1308 volgde zijn zoon Kers tans , heer van Diemerbroek, hem 
op. In 1355 had diens zoon Willem van Linschoten een conflict met zijn leenheer Gijsbrecht 
van Abcoude. In 1356 r aak t e deze Willem als gevolg daarvan zijn kasteel en goederen te 
Linschoten kwijt,3 waaronder de heerlijkheid Diemerbroek. 

Gezien de r eeks Cr i s t anc iu s - Willem - Ker s t ans - Wil lem, is h e t a l lesz ins waar 
schijnli jk da t er ook een Willem a a n Cr i s tanc ius voorafgegaan i s . Die Willem werd 
dan omstreeks 1170 geboren en kan heel goed de schoonvader zijn geweest van de eerste 
burggraaf van Montfoort uit he t geslacht Van Randerode. De Van Linschotens zijn - naas t 
de Van Randerodes van Montfoort - het enige belangrijke geslacht in Montfoort en om
geving waar de n a a m Willem voorkomt. De S in t - Janskerk van Linschoten (veel ouder 
dan de kerk van Montfoort) was ook de "grafkerk" der Van Montfoorts.4 Die si tuatie kan 
door dit huwelijk onts taan zijn. 

Op deze wijze is de herkomst van de naam Willem in de Montfoortse tak van de Van 
Randerodes verk laa rd . 

Op grond van de hier plausibel gemaakte familierelaties valt te verwach
ten dat de De Papes vanaf het ontstaan van hun familietak al achterlenen in 
Diemerbroeck hebben gehad. Pas toen de Van Linschotens daar vertrokken 
waren (1356) kregen ze er ook heerlijke rechten. Een Van Linschoten als 
moeder van Willem van Randerode van Montfoort wijst er op dat de vader 
van Willem al vóór 1227, het jaar waarin Everard van Weede van Montfoort 
sneuvelde, op kasteel Montfoort gediend zal hebben. 

Over de verdere naamgeving nog het volgende: Gerard en Willem waren volgens onze 
zienswijze dus n a a r hun grootvader van vaderszijde, respectievelijk moederszijde ver
noemd. Het is dan te verwachten dat dochters uit hetzelfde gezin naar de beide grootmoe
ders vernoemd zullen zijn. Van dezen kennen we alleen Beatrix von Ahr met zekerheid. 

Gerard had een zuster Margaretha, die in 1291 nog in leven was.5 Over h a a r later meer. 
Gedurende zijn kor te leven kreeg Willem slechts twee dochters, en geen zoon. Aleyd 

was de oudste dochter, Odilia de andere. Vermoedelijk is de n a a m Aleyd afkomstig uit 
Wil lems schoonfamilie en is Odilia vernoemd naar zijn eigen moeder. Laa ts tgenoemde 
moet dan Odilia van Linschoten hebben geheten. 
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Was Gerard de Pape kandidaat-opvolger in Montfoort ? 

Van Gerard (I) de Pape kennen we met zekerheid de zoons Willem, 
Gerard en Jacob; waarschijnlijk was er ook nog een jongere zoon Bernhard, 
waarover we het later zullen hebben. 

Mogelijk is Willem vernoemd naar zijn jong overleden oom Willem van Rande rode 
van Montfoort (die immers alleen twee dochters naliet) . Als Ge ra rd s vader Willem h a d 
geheten (wat op zich niet onmogelijk is) komt het probleem naar voren dat we inzake de 
burggraaf Willem niet weten of we met vader of zoon te maken hebben. Aleyd en Odilia 
moeten dan in ieder geval dochters van de jongste Willem zijn geweest, want anders h a d 
Aleyd nooit erfdochter en burggravin k u n n e n worden, m a a r h a d Gera rd he t burggraaf
schap v a n Montfoort geërfd. 

Op de mogel i jkheid van een Willem als vader van M a r g a r e t h a , Wil lem en G e r a r d 
komen we la ter in dit art ikel terug, als we de vraag behandelen hoe de eerste burggraaf van 
Montfoort uit he t geslacht Von Randerath geheten kan hebben. 

Gerard, hoewel n a a r zijn grootvader vernoemd, moet jonger zijn geweest dan Willem. 
Dat doet vermoeden da t in zijn ouderlijk gezin een eerdere Gerard jong overleden is . 

Volgens Jan van Montfoort werd Gerard de Pape verdreven en verbannen 
door Herman van Woerden. Dit moet gebeurd zijn in 1276.6 Zag deze 
Herman VI van Woerden in Gerard toen een kandidaat voor het burggraaf
schap en dus een eventuele lastige concurrent van zijn eigen ambities? 

Rond 1262, toen de twee dochters van Willem van Montfoort (waarvan de 
oudste, Aleyd, burggravin was geweest) beiden niet meer in leven waren, 
was Gerard de Pape omstreeks 30 jaar oud. Ongeveer in die tijd werd 
ook Gerards zoon Willem geboren. Was dat kort na Gerards huwelijk? Met 
andere woorden: zou Gerard met het oog op de opvolging op Montfoort uit 
het geestelijk ambt zijn getreden? Had bisschop Otto van Lippe misschien de 
opvolging zo geregeld dat nakomelingen van dochters niet konden opvolgen? 
Dat zou geheel overeenkomen met het fideï-commis principe.7 Na het mis
lukken van Gerards ambitie, kan hij later alsnog als kanunnik te Utrecht 
geleefd hebben. 

Echtgenote van Willem van Randerode van Montfoort 

Willem van Randerode van Montfoort zal het als burggraaf niet moeilijk 
gehad hebben. De heren van Woerden veroorzaakten in die tijd geen pro
blemen.8 In Holland regeerde graaf Willem II, die, geboren in 1227, al in 
1234 als graaf moest aantreden, aanvankelijk onder de voogdij van zijn oom 
Otto van Holland. Laatstgenoemde was als Otto III in de jaren 1234 - 1249 
bisschop van Utrecht (het grootste deel van die tijd als elect, want hij liet 
zich pas in 1245 wijden9). Er zijn sterke aanwijzingen dat burggraaf Willem 
huwde met de natuurlijke dochter van deze Otto.10 Hij was in elk geval een 
goede partij voor haar: een adellijke ministeriaal in dienst van haar vader, 
met uitzicht op een goede positie, uit een gerenommeerd geslacht, geparen
teerd aan vooraanstaande Duitse families en nauw verwant aan belangrijke 
personen in de Stichtse geestelijkheid. 

Otto van Hol land werd omstreeks 1212 geboren en moet in zijn jeugd, circa 1228, 
een dochter Aleyd hebben verwekt, die hij de naam gaf van zijn eigen moeder, Aleyd van 
Gelre. H a a r huwelijk met Willem van Montfoort kan op zijn vroegst in 1240 gesloten zijn 
(de officiële huwbare leeftijd was voor meisjes 12 jaar1 1) . Hun dochters werden dan in circa 
1242 en 1244 geboren. De verloving kan rond 1236 plaatsgevonden hebben, gelijk m e t 
Willems opvolging als burggraaf. Zo was de bisschop verzekerd van een goede positie van 
zijn dochter vóór hij stierf. 

Aleyd bleek in 1270 voor de tweede maal gehuwd te zijn,12 en wel met Boudewijn van 
Noordwijk, waartoe zij in 1270 van graaf Floris V van Holland (kort n a d a t die in 1269 zelf 
in he t huwelijk was getreden1 3) alsnog een bruidschat van 200 Hollandse ponden ontving. 
Uit h a a r la te tweede huwelijk kreeg Aleyd nog twee kinderen. 
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Dirk van Randerode 
Domproost 
overl. 1247 

Gerhard (Gerard) II von Randerath 
genoemd in de jaren 1183 - 1244 
overl. vóór 1247 
x Beatrix von Ahr 

Gozewijn van Randerode 
proost van Sint-Jan 
bisschop van Utrecht 
overl. 1262 

Bernhard van Randerode 
geb. ca. 1196 
op Montfoort gekomen ca. 1218 
x Odilia Willemsdochter van 
Linschoten 

Gerard van Randerode 
van Montfoort 
jong overleden (1228?) 

Willem van Randerode 
van Montfoort 
geb. ca. 1220, overl. ca. 1244 
x Aleyd van Holland 
(natuurlijke dochter van 
bisschop Otto III) 

dochters 
waaronder 
Margaretha 
(x Van Lynden) 
en Beatrix (?) 
(x Frederick 
Uten Hamme) 

Gerard I de Pape 
geb. ca. 1230 

Aleyd van Randerode 
van Montfoort 
geb. ca. 1242, overl. vóór 1262 
x Wouter Gerard van der Goude 
zij liet geen kinderen na 

Odilia van Randerode 
van Montfoort 
geb. ca. 1244, overl. 1262 
x Roelof de Rover 

Willem de Pape 
geb. ca. 1264 

i 1 n 
Katrine de Rover Hendrik de Rover Aleyd (?) de Rover 

Gerrit  
(Gerard) II 
de Pape 

Jacob 
de Pape 

Bernhard  
de Pape 

geslacht Van 
Diemerbroeck 

latere burggraven van 
Montfoort 

Afb. 1. Hypothetische genealogie van het geslacht Van Randerode van Montfoort. Burg
graaf Willem en Gerard de Pape beschouwen we hier als broers, waarbij Willem de tweede 
zoon was; de eerstgeboren zoon, genoemd naa r grootvader Gerard von Randera th , stierf 
jong, m a a r enkele j a ren nâ de geboorte van Willem. Daardoor kwam Willem voor op
volging in he t burggraafschap in aanmerking . De later geboren Gerard droeg d a a r n a de 
"Lei tname" en werd voor een kerkelijk ambt opgeleid. Indien Willem rond 1220 werd 
geboren, k a n hij in 1237 de "Schwertleihe" (ridderslag)1 4 ontvangen hebben. Er moet iets 
gebeurd zijn waardoor Willem al tamelijk jong op Montfoort moest opvolgen. In december 
1236 was hij reeds getuige van de bisschop. Op 22 februari 1238 was hij al ridder. Daarna 
werd hij nog vermeld in 1239 (tweemaal) en 1244, in welk jaar hij wellicht ook overleed. 

De onder burggraaf J a n II van Montfoort in het Montfoortse leenregister geplaa ts te 
a a n t e k e n i n g dat "het leen de Hoge Venne" te Noordwijk "niet verkocht m a g worden, 
omdat Boekhorst van Montfoort stamt",15 wordt volkomen begrijpelijk als men weet da t dit 
leen van vader op zoon overging, soms al tijdens het leven van de vader. Dit wijst op een 
fideï-commissair leenverband, wat onder de oude burggraven Van Randerode gebruike
lijk moet zijn geweest. Het geslacht Van den Boekhorst vond zijn oorsprong in he t echtpaar 
Boudewijn van Noordwijk en Aleyd van Holland1 6 (de hertrouwde weduwe van Willem 
van Randerode van Montfoort, die zelf geen zoon had). De zoon van dit echtpaar was Floris 
van den Boekhorst . Zijn nakomelingen in manneli jke lijn waren steeds l eenman voor dit 
l een . 1 7 

Willem van Randerode van Montfoort stierf dus als vader van twee nog 
vrij jonge dochters, waarvan de oudste, weliswaar onder voogdij, hem 
opvolgde. Dat was Aleyd, die echter vóór 1262 al overleed. Van haar werd 
gezegd dat zij "haar leven lang burggravin was geweest". De in 1260 en 1262 
voorkomende burggraaf Wouter Gerrit (ook wel Walter Gerard genoemd, 
namen werden op het gehoor opgeschreven) zal haar voogd en echtgenoot 
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zijn geweest. Hij fungeerde dan als burggraaf op basis van de bezittingen en 
rechten die zijn vrouw had geërfd. 

Het indirecte bewijs van hun huwelijk ligt in een door graaf Floris V in 1292 beslecht 
geschil t u s sen burggraaf Hendr ik van Montfoort en he t echtpaar Sofia van der Goude, 
erfdochter, en J a n van Renesse18 over goederen te Montfoort en Gouda. 

He t is plausibel dat Aleyd van Randerode van Montfoort en Wouter Ge ra rd van der 
Goude elkaar, bij of kort na hun huwelijk, over en weer hebben gelijftocht aan goederen u i t 
hun eigen gebieden (d.w.z. elkaar voor de res t van hun leven he t vruchtgebruik daa rvan 
hebben toegekend, als een soort weduwnaars- en weduwenpensioen). De goederen welke 
d a a r t o e door Aleyd werden ingebrach t s tonden onder f ide ï -commissa i r v e r b a n d (en 
gingen n a h a a r overlijden dus niet over op h a a r kinderen, of naar Wouters familie n a zijn 
overlijden). De goederen van Wouter, waarvan de inkomsten aan Aleyd w a r e n toegekend 
voor h a a r levensonderhoud, werden door h a a r eveneens in haar leenkamer geregis t reerd . 

In 1292 meende he t toen genoemde echtpaar daaraan rechten te kunnen ontlenen. Hoe 
da t conflict afliep, is onbekend. Het bes taan van dit geschil kennen we alleen ui t een oude 
inventar is l i js t van het Montfoortse archief. De brief van Floris V is verloren gegaan. 

De naam van de eerste Montfoortse burggraaf uit de familie Van Randerode 

Uit de namen van de kinderen en de kleinkinderen van Willem van 
Randerode van Montfoort valt de naam van zijn vader niet af te leiden. 
Willem had enkel dochters. Odilia van Montfoort had één zoon, die naar de 
grootvader van vaderszijde Hendrik was genoemd, en minstens één dochter, 
Katrine.19 

Daar uit het weinige bewaard gebleven archiefmateriaal niets over de 
eerste Van Randerode van Montfoort naar voren komt, kunnen we slechts 
enkele mogelijk in aanmerking komende namen nader beschouwen en bij 
elk daarvan de argumenten vóór en tegen vermelden. 

Bernhard. Plomp w merkt bij de passage in zijn artikel over de cisterciënzer 
monnik en schrijver Christofre Butkens (1590 - 1650) op, dat deze een 
Bernhard van Randerode als burggraaf van Montfoort vermeldt. 

Daarb i j s te lde Plomp, dat B u t k e n s een oms t reeks 1270 ges loten huwel i jk t u s s e n 
Marg r i t e , dochter van Bernha rd van Randerode, en Dirk van Lynden "gecons t rueerd" 
heeft. Uit blz. 16 van de "Preuves" in de aangehaalde publicatie van Butkens blijkt alleen 
dat in 1270 Margri te weduwe was van Dirk van Lynden. Het betreft daa r een kwi tant ie van 
21 mei 1270 die werd afgegeven aan Margrite van Montfort, vrouwe van Lede, weduwe van 
heer Dirk van Linden (= Lynden), r idder. Elders in hetzelfde werk schrijft B u t k e n s boven
dien da t Dirk I van Lynden in 1249 in tweede echt huwde met Margr i t e , dochter van 
Be rnha rd van Randerode, burggraaf van Montfoort.21 

Nu weten ook wij wel dat de geschriften van Butkens wat betrouwbaarheid betreft bij 
geschiedkundigen in een slechte reuk s taan, 2 2 maar dat geldt vermoedelijk n ie t voor de 
hiervoor genoemde gegevens betreffende Margri te van Montfoort. Butkens vervals te oude 
documenten omdat hij in zijn op verzoek van Ernes t van Lynden, graaf van Reckheim, 
gesch reven werk Annales généalogiques de la maison de Lynden (Antwerpen, 1626) 
wenste aan te kunnen tonen da t deze Ernes t van Lynden in een rechte mannel i jke lijn 
afs tamde van he t geslacht Van Aspremont en gerechtigd was om naas t zijn andere t i tels 
ook die van graaf van Aspremont te voeren. Een falsaris vervalste echter gewoonlijk niet 
meer dan het hoognodige, om bij de argeloze lezer vertrouwen te wekken en he t risico van 
on tmasker ing klein te houden. Butkens had er geen enkel belang bij om onechte mede
delingen te doen over Van Montfoorts. De kans is dus groot dat Butkens bij zijn onderzoek 
de n a a m van Margr i te Bernhardsdochter van Montfoort inderdaad in archiefmater iaa l is 
t egengekomen . 2 3 

Als Butkens ' mededelingen op waarheid berusten, zijn daartegen vanui t de chronologie 
geen bezwaren aan te voeren. Margri te is in een geheel plausibele periode geboren en 
Bernhard is in de juiste periode burggraaf. De naam Margrite of Margriet zou dan van de 
n a a m van de moeder van Odilia van Linschoten gekomen kunnen zijn en Margr i t e was 
in da t geval de oudste dochter uit het gezin. We signaleerden al eerder een Marga re tha als 
zuster van Gerard de Pape en dus ook van Willem van Montfoort.24 Zij moet dus dezelfde 
zijn als de door Butkens genoemde Margrite! 
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De op betrouwbare gegevens gebaseerde genealogie van Lynden geeft als eerste inder
daad een Dirk, m a a r deze s taa t pas vermeld in 1304 25 en betreft dus een (klein)zoon. Het 
onderzoek van Butkens bestreek het woongebied van de De Papes! 

Bisschop Otto van Lippe, de beschermheer van zijn jongere neven Dirk en 
Gozewijn van Randerode, was een zoon van Bernhard II zur Lippe. Deze 
edelman had een zeer bewogen levensloop en hij droeg de kerk een zeer 
warm ha r t toe. 

Uit zijn huwelijk met Heilwig von Ahr had deze Bernhard zur Lippe2 6 m a a r liefst elf 
volwassen geworden k inderen , vijf zonen en zes dochters. Van de zonen volgde Herman 
zijn vader al tijdens diens leven op (1197). De andere zonen t raden in de geestelijke stand. 
Drie ervan brachten he t tot bisschop (waaronder Otto, bisschop van Utrecht); de vierde, 
Dirk, was proost van Deventer en sneuvelde samen met zijn broer Otto in 1227 bij Ane. Van 
de dochters huwden er drie, waarvan er één als weduwe in een klooster in t rad en daar 
uiteindelijk abdis werd. De andere drie werden al jong kloosterlinge en brachten het allen 
eveneens tot abdis. 

In h e t onder l inge D u i t s e conflict om h e t ke ize r schap t u s s e n de Welfische en de 
Staufische partij was Bernhard tot het bittere einde een trouw aanhanger van de Welfische 
voorman Hendrik de Leeuw, die aan het kortste eind trok. 

Vanaf 1191 leed Bernhard zur Lippe in toenemende mate aan jicht. Met instemming van 
zijn vrouw trok hij zich als leek terug in een door hem gesticht cisterciënzer klooster. Daar 
voltrok zich zijn - in de ogen van tijdgenoten - wonderbaarlijke genezing. Al in 1198 was 
hij weer volop actief op kruistocht in Lijfland. Kort daarna t r ad hij permanent , als cister
ciënzer monnik, in he t klooster. In 1211 was hij abt en in 1218 werd hij , 78 jaar oud, in 
Oldenzaal tot bisschop van Koerland gewijd door zijn zoon Otto, bisschop van Utrecht.26 

Het heeft er na tuur l i jk ingezeten dat bisschop Bernhard zur Lippe, s tr i jdbaar voor
vechter van de ke r s t en ing van de Esten, Letten, e t c , heilig verk laard zou worden. Hij 
wordt genoemd in de hagiografie van de cisterciënzer orde. Waarschijnlijk hebben echter 
de oorspronkelijke vijandschap met de Duitse keizer en de geschillen tussen keizer en paus 
hier een spaak in he t wiel gestoken. Ongetwijfeld zal bisschop Bernhard plaatselijk in zijn 
bisdom wel als heilige zijn vereerd. 

We betoogden eerder dat de kinderen uit het gezin Von Randerath - Von 
Ahr ongeveer veertien j aa r later werden geboren dan de kinderen uit het 
gezin Zur Lippe - Von Ahr. Het is heel goed mogelijk da t er bij de Von 
Randera ths een jongere zoon Bernhard is geweest, vernoemd naar zijn oom 
Bernhard zur Lippe. Deze Bernhard von Randerath zou dan omstreeks 1198 
geboren moeten zijn, omstreeks de tijd waarin zijn oom zich voor de eerste 
keer in het klooster terugtrok en het "wonder" zich bij hem voltrok. 

Bij de twee gezinnen, waarvan de moeders zusters waren, kwamen veel gelijkluidende 
n a m e n voor. 

Zur Lippe Von Randerath 
zoon Dirk zoon Dirk 
zoon Gerhard; Gerhard, broer van moeder zoon Gerhard; Gerhard, broer van moeder 
moeder Heilwig; dochter Heilwig zuster van vader: Heilwig 
dochter Beatrix moeder Beatrix; dochter Beatrix 
vader Bernhard; zoon Bernhard hypothese: zoon Bernhard 

geen overeenkomst: 
Hedelinde, Gertrud, Kunigunde, Adelheid Jutta, Balduin, Goswin, Ludwig 

Dat we in het verzamelwerk van Schwennicke geen zoon Bernhard von 
Randera th aantreffen, is verklaarbaar als Otto von Lippe hem al vroeg naar 
Utrecht haalde. We mogen dan met recht vermoeden dat deze bisschop Otto 
grote plannen met zijn pupil heeft gehad. 

De gewoonte bij Duitse families om kinderen te vernoemen naar familie
leden in de geestelijke stand kan in het geval van Bernhard von Randerath 
ook meegespeeld hebben. Bernhard zur Lippe had weliswaar zelf een zoon 
Bernhard, maar deze was in 1197 ook al in opleiding voor geestelijke; hij zou 
uiteindelijk bisschop van Paderborn worden. 

We moeten ons zelfs afvragen of de Montfoortse Bernhard van Randerode, weduwnaar 
geworden, wellicht rond 1236 zijn zoon Willem tot opvolging heeft aangezet om zelf even-
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eens in een klooster te kunnen treden; geheel volgens zijn i l lustere voorbeeld, zijn oom de 
bisschop (in 1224 overleden in zijn residentie in Koerland). 

Willem. We hebben al eerder de mogelijkheid genoemd dat de vader van 
Willem van Randerode van Montfoort en van Gerard de Pape eveneens een 
Willem was. De Willem Gerardsz de Pape uit het begin van de 14de eeuw 
was in dat geval niet naar zijn oom de burggraaf vernoemd, maar naar zijn 
eigen grootvader. 

Nader onderzoek duidde er evenwel op dat de naam Wilhelm bij de Von 
Randeraths niet erg gangbaar was. 

In de genealogische gegevens verzameld door Schwennicke2 7 komt onder de k inderen 
van Gerhard II von Randera th en Beatrix von Ahr geen Wilhelm voor (wat overigens niet 
geheel hoeft uit te sluiten dat er in dat gezin toch een jongere zoon met de naam Wilhelm 
geweest is). De n a a m kwam in de wijdere kr ing van verwanten wél voor. Een oom van 
Gerhard II von Randera th was Wilhelm von Randera th , kanunn ik te Bonn en van Sankt -
Maria ad gradus te Keulen. Deze moet bekend zijn geweest bij zijn proost Hugo von Ahr, 
oom van Beatrix von Ahr en zwager van de moeder van Gerhard II von Randera th . He t is 
plausibel da t deze Wilhelm ook een rol heeft gespeeld bij het kiezen van een kerkel i jke 
carrière voor de broers Dirk en Gozewijn van Randerode. Zoals in he t eerste deel van dit 
ar t ikel is ui teengezet , werden kinderloze familieleden die een kerkeli jke loopbaan had
den gekozen door hun naas te verwanten bedacht met een vernoeming van een jonggebo
rene. Deze zou dan in ieder geval (dagelijks!) in de misgebeden met een kor t gebed worden 
bedacht. Daarnaas t werd de naam op deze wijze toch nog naar he t nageslacht doorgegeven. 

Schwennicke noemt nog een Wilhelm von Randera th . Van deze is niet zeker op welke 
p laa t s hij in de genealogie thuishoort . Hij komt onder de naam "Wilhelm g e n a n n t Kusin" 
in 1282 samen met Balduin von Randerath in een akte voor. Schwennicke schat ze in als 
oomzeggers van Dirk en Gozewijn. In da t geval zou deze Wilhelm dus i n d e r d a a d een 
"Kusin" zijn van de bu rgg raa f Willem van Randerode van Montfoort . In 1282 was er 
b innen de familie in Montfoort en omgeving alleen nog m a a r Willem de Pape , m a a r deze 
zou tegen die Wilhelm ju is t oom moeten zeggen. De n a a m Willem is ook verder al leen bij 
de De Papes, la te r Van Diemerbroecks, bewaard gebleven. 

Vergeleken met de naam Bernhard moeten we, al met al, aan Willem als 
naam voor de eerste Montfoortse Van Randerode een lagere waarschijnlijk
heid toekennen. 

Boudewijn. Ten slotte reikt een genealogische tabel in de verzameling hand
schriften van het Fonds Houwaert-De Grez28 ons nog een derde mogelijke 
naam aan. 

Dit fonds moet echter met de nodige voorzichtigheid bezien worden; er zit veel waars en 
bru ikbaars in (onder andere authentieke schepenregisters, en veel u i t t reksels daarui t , van 
Tienen, Leuven, Brussel , enz.), maar ook veel regelrechte onzin. 

Het bedoelde genealogische overzicht in tabelvorm geeft als stamvader 
van de Zuid-Nederlandse tak Van Randerode van der Aa een Boudewijn 
van Randerode. Volgens deze bron zou die Boudewijn tevens de vader van 
burggraaf Willem van Montfoort zijn geweest. 

De gegevens over de la tere afstammelingen la ten echter zoveel duidelijk onwaars zien, 
dat we hier te maken hebben met het bekende klok-en-klepel verschijnsel. De samenste l le r 
van de genealogische tabel blijkt ook het werk van Butkens gekend te hebben. Zo vermeldt 
hij Margr ie te van Randerode, maar haa r vader Bernhard van Randerode (die meer in de 
tekst verscholen s taat ) heeft hij kennelijk niet opgemerkt, want deze Bernhard komt in de 
tabel niet voor. 

We kunnen de hierboven aangehaalde opmerking over Boudewijn van 
Randerode bijgevolg het best als onbetrouwbaar terzijde laten, ook al noemt 
Schwennicke twee Boudewijns von Randerath: de eerste als vermoedelijke 
broer van Dirk en Gozewijn, vermeld in 1244 (toevallig wel het laatste jaar 
waarin Willem als burggraaf genoemd werd), en de tweede "Balduin" in 
1282 als een vermoedelijke oomzegger van de eerste. 

Nog steeds blijft een Bernhard van Randerode het waarschijnlijkst. 
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Bernhard Papensone. Bij een ongelukkige reeks sterfgevallen kan een 
beoogde vernoemingstraditie bij de hoofdlijn van een geslacht verloren 
gaan en bij zijlijnen voortleven. Zelfs in aangehuwde families kan een naam 
uit een vernoemingstraditie terecht komen. Daarom hebben we zowel onder 
de aantoonbare nakomelingschap alsook in een ruime kring van adellijke 
families uit Montfoort en omgeving gezocht naar mogelijke aanknopings
punten inzake de naam Bernhard. 

Bij de Van Randerodes in het Utrechtse bleek, na enig zoeken, de naam 
Bernhard ten minste éénmaal voor te komen. Als Bernhard de eerste Van 
Randerode van Montfoort was, zou zijn eerste volwassen geworden zoon 
Willem zijn eerstgeboren zoon Bernhard genoemd kunnen hebben; maar 
Willem kreeg slechts twee dochters en stierf daarna jong . . . De tweede zoon 
van Bernhard van Randerode van Montfoort, Gerhard, heeft verscheidene 
zoons gehad, waarvan er één de naam Bernhard (dus vernoemd) heeft 
gedragen. In 1321 was hij onder de naam Bernhard Papensone getuige bij 
een transactie inzake een gerechtsheerlijkheid. 

Het gaa t hier om een in he t Middelnederlands gestelde oorkonde betreffende de over
d rach t van he t goed Herberscoep (= Herber tskop, een langgerekte heer l i jkheid tussen 
OverdeVecht en De Vuurse) met gerecht en t ienden door jonkvrouwe Alyd heren Lambrecht 
Vresendr (= Aleyd Lambertsdochter Frese) aan Arnoud Proeys.29 Het goed was oorspron
kelijk in bezit geweest van he t geslacht Van OverdeVecht. De oudste ons bekende ver
tegenwoordiger van dit geslacht was Gerard van OverdeVecht (Gerardus miles dictus de 
Overveght), drost van de bisschop, die huis, hofstede en tienden te Linschoten bezat, welke 
hij in 1246 aan het Kapittel van Oudmunster overdroeg.30 Opgemerkt zij, dat Bernhard de 
oorspronkeli jke vorm van de naam is (ook in Westfalen), terwijl de "verdiets te" vorm 
veelal Beern t is. Toen in 1324 Bernhard in dezelfde kwestie opnieuw getuige was, werd 
hij "Beernd des papen soon" genoemd.3 1 Door de herkomst van de Van OverdeVechts kan 
Bernhard belang hebben gehad bij de overdracht, bijvoorbeeld als hij een rente op dit goed 
bezat . In ieder geval is hij zodoende verbonden met de streek van herkomst van de De 
Papes . 

Bernhard Uten Hamme. Hoe kan het, wat vernoemingen betreft, bij 
Bernhards dochters zijn gegaan? Naar oud gebruik dienden zij, bijzondere 
omstandigheden daargelaten, immers een zoon de naam Bernhard mee te 
geven. Het is zeer wel mogelijk dat zij trouwden met mannen uit de om
geving van Montfoort. Omdat hun vader van elders naar hier was gekomen, 
maar wel een vrouw uit deze streek had getrouwd, bestond er met hen 50% 
minder kans op een bloedverwantschap die volgens het kerkelijk recht een 
huwelijk uitsloot. 

Tegen deze achtergrond is er ten minste één geval dat onze aandacht 
verdient: een Bernardus de Hamme die zowel het huis Den Ham als het iets 
jongere huis De Engh in bezit heeft gehad.32 Deze Bernardus verkocht in 
1259 enig bezit aan het Kapittel van Sint-Marie te Utrecht en maakte bezit bij 
zijn huis De Engh tot leengoed van de bisschop van Utrecht. 

Op goede gronden wordt aangenomen dat het geslacht Uten Hamme is 
voortgekomen uit het geslacht Van Woerden. De laatstgenoemde familie 
kende geen Bernhard-traditie. Maar er zijn aanwijzingen dat omstreeks 
1235 een zoon uit het nog prille geslacht Uten Hamme een dochter van 
Bernhard van Randerode trouwde. 

Die aanwijzingen vinden we in de volgende gegevens: 
E r zijn van Willem van Montfoort, r idder en minis ter iaal , in totaal vier vermeld ingen 

in oorkonden bekend, steeds als getuige. In geen van deze oorkonden s taa t hij als burg
graaf genoemd. 

In de oudste oorkonde, van 14 december 1236, is Willem getuige bij een schenking door 
Gijsbert van Vechten c.s. van diens leengoed, dat hij van Gijsbrecht van Amstel in leen 
hield, aan he t Kapittel van Sint-Jan. 3 3 (Opmerking: daar was op dat moment Gozewijn van 
Randerode proost.) 

In de jongste oorkonde, van een onbekende dag en maand in 1239, is Willem er als 
getuige bij aanwezig als de elect-bisschop Otto van Holland aan het Kapittel van Sint -Jan 
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vergunt om een wetering te graven in he t veen naast het bos van he t kapit tel in de Vuurse. 
Verdere getuigen zijn: proost Gozewijn van het Kapittel van Sint-Jan, de domproost en nog 
zes ande ren . 3 4 (Opmerking: dit lijkt wel een familie-aangelegenheid: de bisschop, d iens 
schoonzoon en diens twee ooms.) 

Uit de tijd tussen deze twee oorkonden in, is er één, van 30 december 1239, die qua inhoud 
en verdere getuigen geen aandacht trekt .3 3 

De overblijvende oorkonde, van 22 februari 1238, noemt Willem van Montfoort a ls 
getuige bij een goederentransact ie door Amelis Uten Weerde, waarbi j Wouter , zoon van 
H e n d r i k van Amersfoort, zijn toes temming gaf.36 (Opmerking: gezien he t par t icu l ie re ka
r a k t e r van de t ransact ie hebben alle getuigen waarschijnlijk enig belang gehad bij de goe
deren die werden overgedragen, bijvoorbeeld omdat ze renten ontvingen ui t die goederen.) 

Een generatie later treffen we dan een oorkonde aan, gedateerd 22 j anua r i 1262, waar in 
Wouter van Amersfoort, r idder, een jaarli jkse rente uit een in zijn bezit zijnde hof verkoopt 
aan he t Kapit tel van Sint-Pieter. Getuigen waren toen "Walterum dictum Gerar t , castella-
n u m in Montfort , B e r n a r d u m de Ham, Wilhelmum de Riiswiick".37 (Opmerk ing : ook dit 
is een part iculiere akte, waarbij de getuigen belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld als eige
na ren van ren ten uit hetzelfde goed. Walter gezegd Gerard is Walter of Wouter Gera rd van 
der Goude, echtgenoot van Aleyd van Randerode van Montfoort; zie Afbeelding 1.) 

Bij deze laa ts te twee oorkonden valt op dat de oorkonder (of een der oorkonders) Wouter 
van Amersfoort is. Uit he t geslacht Van Amersfoort stamde, zo werd a l thans la te r beweerd, 
de burggraaf Evert van Weede van Montfoort. Het belangrijkste is echter dat we onder de 
belanghebbende getuigen eerst Willem van Montfoort aantreffen en een generat ie l a t e r de 
echtgenoot van Aleyd van Montfoort (Willems schoonzoon dus), en tevens Be rnha rd Uten 
H a m m e ; deze l aa t s t e waarschijnli jk als neef van Aleyd van Montfoort . In da t l a a t s t e 
geval was B e r n h a r d i n d e r d a a d een zoon van een van de doch te r s van B e r n h a r d van 
Randerode. Da t moet (theoretisch) dan Beatrix van Randerode zijn geweest, die gehuwd 
was met Frederick Uten Hamme, die als Bernhards vader bekend s taa t . 

Raadp leg ing van he t genealogische schema in Afbeelding 1 l a a t zien d a t W o u t e r 
(Walter) en Bernhard renten uit de in 1262 verkochte hof in bezit gekregen k u n n e n hebben 
als er fgenamen van respectievelijk een zoon (Willem) en een dochter (Beatr ix) van de 
oudste Bernhard van Randerode. Die renten hebben dan tot het "burchtkapitaal" behoord, 
da t al vóór 1227 door Everard van Weede (van Amersfoort) beheerd werd en wellicht door 
hem bij een familielid op rente was gezet. 

Bernhard Uten Hamme komt ook nog voor als getuige bij he t in ontvangst nemen door 
Willem van Linschoten van een leen van Sweder van Zuylen op 17 mei 1270.38 

Vrouwen die de naam Beatrix droegen zijn bij de Uten Hammes verder niet bekend. 
Frederick Uten Hamme was getuige bij een goederenruil door Gerard van OverdeVecht 

op 2 november 1247.39 

Conclusie 

De in 1227 gesneuvelde Everard van Montfoort werd als burggraaf van 
Montfoort niet opgevolgd door een familielid, maar door een man uit het 
Duitse geslacht van vrije edellieden Von Randerath. Deze droeg hoogstwaar
schijnlijk de voornaam Bernhard en was in 1227 al geen onbekende meer 
in deze omgeving; hij moet daarvoor al verscheidene jaren dienst hebben 
gedaan onder Everard van Weede van Montfoort. Bernhard van Randerode 
was de vader van Willem van Montfoort ("Willelmus de Montfort"), die ons 
via archiefstukken uit 1236 - 1244 al langer bekend was. Bernard trouwde 
met een vrouw uit het geslacht Van Linschoten, die waarschijnlijk Odilia 
heette. Door dat huwelijk ontstond een koppeling van belangen tussen de 
twee families, mogelijk ook in Kockengen. 

Uitgaande van de hiervoor ontwikkelde gezichtspunten zou de oude ge
schiedenis van de Kockengen-Van Linschotengerechten en het Kockengen-
Montfoortsgerecht zich als volgt kunnen hebben voltrokken: 

I Kockengen wordt als één ontginningsgebied in cultuur gebracht door 
Franse immigranten (circa 1150).40 Mogelijk wordt een lokale edelman 
door de bisschop met het toezicht daarop belast (een jongere zoon uit het 
ministerialengeslacht Van Woerden die kort daarop heer werd van De 
Haar?). Denk ter vergelijking aan de rol die het ministerialengeslacht 
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Van der Aa vervulde in de begintijd van het eveneens door immigranten 
ontgonnen Demmerik. 

II Van Linschoten verkreeg een belangrijk aandeel in het bestuur en de 
belastingen van de ontginning Kockengen (circa 1175). Waarschijnlijk 
kreeg het Kapittel van Oudmunster omstreeks diezelfde tijd ook een aan
deel. De Haar behield of kreeg een klein, maar centraal gelegen deel.41 

I n K o c k e n g e n w a s h i e r n a de v e r d e l i n g v a n de r e c h t s m a c h t : 
3 h o e v e n : K o c k e n g e n - D e H a a r ( in l een v a n de b i s s c h o p ; t e v e n s h e e l S p e n g e n ) . 
5 h o e v e n : K a p i t t e l v a n O u d m u n s t e r ( m e t p roos t a l s l e e n h e e r ) , in l e en u i t g e g e v e n a a n 

e e n o n b e k e n d e l e e n m a n (Van O v e r d e V e c h t ?) die d a a r de r e c h t s m a c h t u i t o e f e n d e . 

16 h o e v e n : K o c k e n g e n - V a n L i n s c h o t e n ( in l e en v a n de b i s s c h o p ) . 
N . B . V a n L i n s c h o t e n h a d e e n a a n d e e l in de v e r d e d i g i n g v a n d e n i e u w e b u r c h t 
M o n t f o o r t . 

III Huwelijk Van Randerode van Montfoort met Van Linschoten (circa 
1218/20). Het 16 hoeven grote gerecht van de heer Van Linschoten in 
Kockengen gaat als huwelijksinbreng naar dat echtpaar (als leen van 
Van Linschoten, dus achterleen van de bisschop). 

IV Rond 1246 kocht het Kapittel van Oudmunster de uitgegeven rechten op 
hun 5-hoeven leen terug en gaf het die tegen voor het kapittel gunstiger 
voorwaarden in leen aan een Van Linschoten.42 

V In 1282 zijn de Van Montfoortse rechten in Kockengen bij de bisschop 
niet bekend43 (ze zijn immers leen van Van Linschoten). Daar Van 
Montfoort inmiddels bloedverwant van de Hollandse graaf is, kan -
onder Hollandse druk - dit daarna zijn gewijzigd: in Kockengen wordt 
Van Montfoort rechtstreeks leenman van de bisschop. Mogelijk is een 
Van Linschoten toen (als onderdeel van een compensatieregeling) leen
man van Van Montfoort geworden voor een 5-hoeven leen in Kockengen. 

VI Omstreeks 1300 is de situatie44 dan: 
3 h o e v e n : K o c k e n g e n - D e H a a r . 
5 h o e v e n : door K a p i t t e l v a n O u d m u n s t e r i n l e e n g e g e v e n a a n R u s k e n v a n L i n s c h o t e n 

11 h o e v e n : K o c k e n g e n - M o n t f o o r t s . 
5 h o e v e n : door M o n t f o o r t in l e en gegeven a a n h e e r J a n v a n L i n s c h o t e n . 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

15. De huizen aan de Brouwerij 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De voorafgaande afleveringen in deze reeks1-2 gingen over het huis op de 
hoek van de Dannestraat en de Dannegracht en over de andere huizen aan 
de Dannestraat. Hier volgt, als laatste artikel in deze serie, de verdere ge
schiedenis van de huizen aan de Brouwerij. 

Het terrein van de huizen Brouwerij 4,6 en 8 

Waar nu de huizen Brouwerij nrs. 4, 6 en 8 staan, lag in de 16de eeuw de 
vierde strook land van de hofstede van Jan Gerrits, waarover ik eerder 
schreef.3 

In de 17de eeuw was er "een boomgaerd daer een huys op staende", 
waarmee Jacob Jansz Spies op 30 oktober 1645 werd beleend. Dit leen ging in 
1666 over op zijn zoon Jan Jacobsz Spies, daarna op schipper Jan Gijsbertsz 
Caen, die op de hoek van de Dannegracht woonde.4 

Op de Gront Caerte van Breuckelen die Bernard de Roij in 1681 tekende, 
staan op de hoek van de Dannestraat en het Brouwerspad twee huizen, 
waarvan de zijgevels en de daken evenwijdig aan de Dannestraat lopen. De 
voorgevels zullen toen aan het pad naar de brouwerij gestaan hebben. Deze 
huizen zijn in 1673 verwoest, want toen Jan van der Voort, de eigenaar van 
het huis Vecht en Dam, op 22 december 1683 dit perceel voor zijn zoon 
Marten van Halewijn van der Voort kocht, werd het in de akte omschreven 
als "Seecker Ruine en opstal bestaende in steen, Mueragie en houtwerck 
van een Huijs met Erve en Bongardt gelegen op den Hoeck vanden Dam-
straet tot Breukelen, streckende van aldaer Oostwaerts op, tot aenden halven 
dwarsslooth toe, daer ten Zuijden de Brouwerssteegh ende Noortwaerts de 
gemelte Unmündige Kinderen Van Neeltjen Jans Caen naestgehuijst ende 
geerft sijn". Van der Voort betaalde de erfgenamen van Jan Gijsbertsz Caen 
en Hendrickjen Crijnen ƒ 320 voor deze grond. We weten niet of Marten nog 
voor zijn dood in 1691 op dit terrein een huis heeft laten bouwen. 

Tachtig jaar lang het eigendom van Jasper Boonecamp en zijn erfgenamen 

In 1711 was dit perceel eigendom van Jasper Boonecamp, een handelaar 
in reuzel en varkens. Jasper was geboren in Vriezeveen en woonde in Am
sterdam toen hij op 26 maart 1699 in de Pieterskerk te Breukelen trouwde 
met Margrietje Gerrits Webbe.5 Het jonge paar woonde daarna in Breuke
len, eerst in de Klapstraat (thans Herenstraat), vervolgens vanaf omstreeks 
1722 op de hoek van de Dannestraat bij het pad naar de brouwerij. Hun huis 
zal op de plaats gestaan hebben van wat nu de twee links gelegen woningen 
aan de Brouwerij zijn (met de huisnummers 6 en 8). Deze waren oorspron
kelijk één huis met de voorgevel aan de Dannestraat. De nok van deze twee 
woningen is hoger dan die van het later gebouwde derde huis (zie Afbeel
ding 1). Toen aannemer J. de Bruin de twee huizen in 1958 renoveerde, vond 
hij oude fundamenten en een grote, gewelfde kelder. 

Van 1722 tot 1727 betaalde Jasper Boonecamp voor zijn woning in de Dan
nestraat ƒ 6 per jaar aan dorpslasten. Hij bezat ook een huis aan de Danne
gracht, dat hij als pakhuis gebruikte.6 Jasper moet een vooraanstaand 
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burger zijn geweest, want hij werd in 1714, 1717, 1722 en 1726 telkens voor 
twee jaar gekozen tot schepen in het Gerecht Breukelen-Nijenrode. 

Zijn oudste dochter Fijtje trouwde in 1725 met de zakenman Hendrick van Olden, met 
wie zij n a a r Hardenberg vertrok. Twee j aa r la ter kwam ze als 25-jarige weduwe in Breu-
kelen terug, waar haar moeder eveneens weduwe was geworden. In 1733 t rouwde Fijtje met 
de w e d u w n a a r Teunis van Emeren.7 Haar zuster Barbara Boonecamp trouwde op 6 jun i 
1734 met de in Muiden geboren David Ruarus.8 

Na Jaspers dood in 1727 bleef Margrietje Gerrits Webbe in de Dannestraat 
wonen, waar ze van 1728 tot 1759 de dorpslasten betaalde en de varkenshan
del voortzette. Haar dochters Fijtje en Barbara hielden de herinnering aan 
hun overleden vader levend door hun eerste zoons zijn voornaam te geven en 
de familienaam daar als tweede voornaam aan toe te voegen. Op 17 juni 1735 
werd in de Pieterskerk te Breukelen Jasper Boonekamp van Emeren gedoopt 
en op 19 augustus 1736 Jasper Boonekamp Ruarus.9 Hun grootmoeder 
Margrietje Webbe was beide keren als doopgetuige aanwezig. 

Op 4 september 1756 werd op verzoek van de erfgenamen van een zekere 
Jan Bonekamp de waarde van het achtste deel van Jaspers bezittingen 
geschat. Het achtste deel van het woonhuis van zijn weduwe met schuur 
en boomgaard bleek toen ƒ 150 waard te zijn; van het pakhuis aan de Danne 
was dat ƒ 60. Margriet Webbe overleed op 16 juli 1760, waarna haar drie 
dochters de onroerende goederen "in er minne" verdeelden. 

Afb. 1. De woningen Brouwerij 2, 4 en 8 te Breukelen (foto H. van Walderveen, 1998, in 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

Voor de opening van het testament1 0 gingen ze in 1761 naar notar is Rijk Kaste leyn in de 
Herens t r aa t . Van de onroerende goederen kreeg de jongste dochter Elsje, die m e t Teunis 
J a n s e Goedhaert was getrouwd, vier morgen weiland aan het Zuideinde van Por tengen met 
een waarde van ƒ 500. De oudste dochter Fijtje kreeg het ouderlijk huis met de stal en de 
boomgaard op de hoek van de Dannestraat ter waarde van ƒ1100 en het pakhuis met erf aan 
de Dannegracht ter waarde van ƒ 300. Voor de derde dochter Barber, die weduwe was van 
David Rua rus , werden geen onroerende goederen vermeld. Zij zal h a a r erfdeel in waarde
papieren of in muntgeld hebben ontvangen. 
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Teunis en Fijtje van Emeren gingen in 1760 in hun huis aan de Danne-
s t raa t wonen, waar ze vanaf dat j aa r ƒ 6 dorpslasten betaalden. Teunis over
leed daar in 1776. Zijn erfgenamen lieten in 1777 de helft van de waarde 
schatten van zijn "huijs en erve staande alhier te Breukelen op de Zuijdoost-
hoek van de Danstraat , strekkend van deselve straat oostwaarts ter halver 
sloot van de Tuijn van de heer Cors de Jong".11 Die halve waarde was ƒ600. 
Ook de waarde van de andere huizen van Teunis van Emeren werd geschat. 
De drie onder één dak in de Dannestraat1 2 waren ƒ 800 waard, het kleine 
huis naas t Het Keyserrijck ƒ600, een huis aan de westkant van de Heren
straat ƒ700, de twee huizen in de Kerkstraat ƒ300 en ƒ400. 

Fijtje Bonecamp, weduwe van Teunis van Emeren bleef tot haar dood in 
de Dannestraat wonen. Volgens de lijst van inwoners was zij op 2 mei 1783 
"rentenier" en woonden er twee personen in haar huis. Haa r belasting was 
"gezet" (vastgesteld) op 16 gulden.13 Na de dood van Fijtje lieten haar erf
genamen op 6 jun i 1785 de waarde van de door haa r nagela ten huizen 
schatten. Het "huis, stal en erve op de zuidoosthoek van de damstraat" werd 
op ƒ1250 geschat, de andere huizen waren samen ƒ2670 waard.14 

Op 29 april 1785 hadden schout Joan Stoesak en de schepenen Willem Doorewaart en 
Adr ianus Koster, op verzoek van de executeurs-testamentair Cors de Jong en Joost van 
Trigt , in he t s terfhuis alle k a s t e n met rode lak verzegeld. Dat waren "in de beneden 
Voorkaamer een ijke kab ine t , een porcelijnkast, een t i m m e r m a n s k i s t , een vas te k a s t 
onder de t rap . Voorts op de solder een ijke kist en in de b innenkaamer een Tuynmanskas t 
en een Linnenkast en een ijke Lessenaer". Toen de executeurs-testamentair op 9 mei 1785 
door schout en schepenen het sterfhuis lieten controleren en de zegels verbraken, verklaar
den deze: "alle de versegelinge door ons op den 29e April deeses j aa r s 1785 gedaan" onbe
schadigd te hebben aangetroffen. 

De bezit t ingen werden op 8 juli 1785 verkocht. Willem van Blaarkom, chirurgijn en 
e igenaar van Het Keyserrijck, betaalde ƒ525 voor het naast zijn huis gelegen huisje aan de 
Dannegracht . Het huis in de Klapstraat ging voor 435 gulden en 15 stuivers naa r timmer
man J a n van Beusekom. De huizen in de Kerkst raat werden he t eigendom van Pieter van 
Kempen en Wouter van Erkom. De drie huizen in de Dannes t raa t werden voor een onbe
kend bedrag eigendom van Joost van Tricht. 

Het huis op de hoek van de "Damstraat" en het brouwerspad kwam bij de 
verkoping in 1785 voor een onbekend bedrag in het bezit van de weduwe 
Barbera Ruarus-Boonecamp. In 1790 betaalde ze 15 stuiver klepgeld als eige
naar van dit huis in de Dannebuurt. Uit haar testament blijkt, dat Barbera 
twee zoons en drie dochters had. Na haar dood verkocht haar zoon Jasper 
Bonekamp Ruaris als executeur-testamentair op 7 november 1791 het huis 
met stal en boomgaard "op de zuydhoek van de Damstraat" voor ƒ 1350 aan 
de meester- t immerman J a n van Beusekom.15 

Bijna tweehonderd jaar het eigendom van timmerlieden 

J a n van Beusekom was in 1736 ten noorden van de Danneb rug (nu 
Dannes t raa t 7) gaan wonen en had daar een t immerwerkplaats gevestigd. 
Op 24 december 1746 liet hij als weduwnaar van Hendrikje van der Horst 
huwelijksvoorwaarden opstellen tussen hem en Marretje Bor, met wie hij op 
1 januar i 1747 trouwde in de kerk te Breukelen.16 Hij liet door notaris Mom 
te Breukelen in 1770 een akte van lijftocht en in 1776 een testament opstellen. 
Na het overlijden van zijn vrouw benoemde hij bij tes tament voor notaris 
Johan Stellingwerf op 18 februari 1783 "den schipper Anthony van Ginkel" 
en "den warmoezenier Gerrit Langezaal" tot voogden over zijn minderjarige 
kinderen. 1 7 

J a n overleed in 1797, waarna zijn zoon Klaas van Beusekom op 11 april 
1797 werd beleend met het huis en de werkplaats bij de brug in de Danne
st raat . Zijn jongere broer Cornelis ging daar echter wonen en werken. Die 
betaalde de dorpslasten van 1798 tot zijn dood in 1801, daarna zijn weduwe 
Gijsje van Hemert. 
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Gijsje verkocht in 1816 zowel haar woning als het in 1785 verkregen 
huis in de Kerkstraat aan bakker Ary de Jong.18 Nicolaas van Beusekom, 
meester-timmerman te Breukelen, was toeziend voogd over Gijsjes minder
jarige dochter Clasina van Beusekom. 

Nicolaas van Beusekom en zyn zoon Jan 

Nicolaas van Beusekom zal het huis op de hoek van de Dannestraat van 
zijn vader Jan van Beusekom gekocht hebben, want in 1796 betaalde hij 
dorpslasten in de Dannebuurt en in 1800 werd hij bij de verkoop van een 
belendend perceel als eigenaar genoemd. In 1798 betaalde hij ƒ 34 belasting 
op de consumptie voor vier personen boven en twee onder de 10 jaar.19 Hij 
was getrouwd met Anna van Kroonenburg en woonde tot 1830 in dit huis 
waar hij ook zijn bedrijf uitoefende. In 1828 werd hij weduwnaar; hij over
leed zelf op 16 februari 1830. Hij was toen ongeveer 78 jaar oud. 

Zijn zoon Jan van Beuzekom woonde sinds 1811 aan de Dannegracht in 
het huis "gemerkt No. 79 int rood" (nu nr. 15), dat hij van Evert Beyering 
huurde. Hij zal op 16 februari 1830 niet in Breukelen zijn geweest, want de 
overlijdensaangifte van zijn vader werd gedaan door de heel- en vroedmees-
ter David Nieuwenhoff en de gemeentebode Hendrik Hermanus Becker. De 
ambtenaar noteerde toen op de overlijdensakte van Nicolaas: "zijn ouders 
en geboorteplaats onbekend, ca . 79 jaar oud".20 Zoon Jan trouwde twee 
maanden later, op 17 april 1830, te Breukelen met de in Ede geboren Neeltje 
van Scharrenburg. Zij was toen 38 jaar oud en Jan 34 jaar. 

Op 12 juni 1830 werd voor notaris Pieter Augustus Voigt de akte van 
scheiding van de boedel en nalatenschap opgesteld.21 Daaruit blijkt dat er 
drie kinderen waren: Jan van Beusekom, meester-timmerman te Breuke
len, Abraham van Beusekom, bakker te Utrecht en Marritje van Beusekom, 
huisvrouw van Alexander de Jong Keizer, schoolonderwijzer te Doorn. Het 
"Huis, Erve en grond met een timmerschuur op de hoek van de Danstraat, 
gemerkt numero 72" werd toebedeeld aan Jan van Beusekom, die de zaak 
van zijn vader heeft voortgezet tot 1836. 

J a n was nog e igenaar van zijn ouderlijke hu is toen in 1832 h e t k a d a s t e r inges te ld 
werd.2 2 De percelen op de hoek van de Dannest raat kregen de aanduiding Sectie C nr . 17 
(huis en erf, 2 roeden 10 ellen, klasse 11, belastbare opbrengst gebouwd ƒ 9 0 per jaar) , nr . 18 
(schuur en erf 1 roede 50 el, klasse 21, belastbare opbrengst ƒ 15) en nr. 19 (tuin 4 roeden 
30 el). 

Op 1 november 1836 verkochten Jan en zijn vrouw de bezittingen op 
de hoek van de Danstraat voor ƒ4500 aan de timmerman Mijndert Meijers 
en zijn vrouw Gerritje Otten.23 Zij betaalden ƒ2500 contant en namen de 
hypotheek van ƒ 2000 à 5% over, die Jan van Beusekom op 17 juni 1830 bij 
Jhr Ferdinand van Collen had verkregen. 

Mindert Meijers 

De in 1811 te Loosdrecht geboren timmerman Meijers woonde van 1836 tot 
1854 met zijn gezin op de hoek van de Dannestraat. Op 6 maart 1840 lieten 
hij en zijn vrouw door notaris Snel een testament op de langstlevende op
stellen. Getuigen daarbij waren de fruitverkoper Barend Langez aal en de 
winkelier Cornelis Dorrepaal.24 Toen in 1849 het Bevolkingsregister werd 
opgesteld, kreeg het timmermanshuis de nummers 143 en 142. Het huis 
was al gesplitst in twee woningen, een aan de Dannestraat en een met de 
deur in de zijgevel aan het Brouwerspad. 

Kort na 1849 heeft Meijers achter zijn huis een nieuw huis aan het 
Brouwerspad laten bouwen, dat toen het huisnummer 142a kreeg. Dit huis 
was groter dan de andere twee woningen en werd in 1852 door Meijers 
verhuurd aan de veearts J.J. Noest. 
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De huizen kregen in 1860 nieuwe nummers: 153, 154 en 155; in 1874 werden die 175, 176 
en 177; in 1890 gewijzigd in 212, 213 en 214 (de timmerwerkplaats was nr. 211); na 1920 was 
het adres Brouwerij 4, 6 en 8. 

Mijndert Meijers dacht in het snel groeiende Rotterdam een beter bestaan 
te kunnen vinden en verkocht daarom in 1854 zijn huis, erf en werkplaats 
voor ƒ 4700 aan de timmermansknecht Hendrik Griffioen, die een eigen 
bedrijf wilde beginnen. 

Hendrik Griffioen en zyn zoon Arie 

Hendrik Griffioen was in 1822 te Oudhuizen bij Wilnis geboren en stamde 
uit een bekende molenaarsfamilie.25 Hij zal ook molenmaker zijn geweest; 
daarom liet hij in het koopcontract opnemen, dat de verkopers binnen 
een afstand van een uur gaans geen timmermans- of molenmakersaffaire 
mochten uitoefenen of met anderen daarin deelnemen, op straffe van ƒ 1000 
boete. Het transport van het gekochte erf met opstallen vond plaats op 
6 september 1854. 

Het t immermanshu i s bestond toen uit drie woningen, waarvan er één voor ƒ 5 0 per jaar 
tot 1 mei 1855 was verhuurd aan Cornelis Reijers en de andere, "het nevenstaande, aan den 
heer Johannes Jacobus Noest tot 1 mei 1855 met opzegtermijnen van drie maanden, voor 
ƒ 135 per jaar". 

Hendrik Griffioen was getrouwd geweest met Marretje Versloot. In 1849 was hun zoontje 
Leender t J a n te Mijdrecht geboren, maar Marretje overleed enige tijd la ter in Laag-Nieuw-
koop. Hendr ik woonde daarna bij zijn familie in Oudhuizen en kwam op 13 september 1854 
me t zijn 5-jarig zoontje naar Breukelen. 

Hendrik ging in het middelste huis (nr. 142) aan de Brouwerij wonen. Op 
14 mei 1855 hertrouwde hij met de in Kamerik geboren Neeltje Hardenbol, 
die hem op 22 december van dat jaar een dochter Antje schonk. In mei 1858 
verhuisde Griffioen met zijn gezin naar het oostelijke huis, nr. 142a. Zijn 
tweede dochter Wilhelmina overleed in januari 1861, toen ze ruim driejaar 
oud was. Intussen waren in 1859 en 1860 nog een dochter en een zoontje ge
boren, die na ruim drie maanden waren overleden. Moeder Neeltje overleed 
te Breukelen op 26 maart 1861, vier maanden na de dood van haar zoontje. 
Ze werd 36 jaar oud. Griffioen bleef als weduwnaar achter met zijn zoon 
Leendert Jan van twaalf en zijn dochter Antje van vijfjaar. 

Op 3 februari 1865 ging Hendrik een derde huwelijk aan met de 29-jarige 
Neeltje van Walderveen, die vier maanden later, op 23 juni 1865 al overleed. 
Hendrik zocht toen een huishoudster om voor hem en zijn twee kinderen te 
zorgen. Dat werd de 33-jarige Magdalena Moen uit Eist, die in februari 1868 
naar Breukelen kwam. Op 25 januari 1869 lieten Hendrik en Magdalena 
hun huwelijksvoorwaarden opstellen, ze trouwden kort daarna en op 24 juni 
1869 werd hun zoon Arie geboren. Magdalena (1835 - 1926) kreeg nog zeven 
kinderen, van wie drie dochters in leven bleven: Willemijntje Maria Ernesta 
(1872 -1944), Maria Ernesta (1875 -1951) en Janna Philippina (1878 - 1951). 

In 1867 verbouwde Hendrik Griffioen zijn huis, waarna de drie woningen 
een eigen kadasternummer kregen: Sectie C nr. 1307 (huis, timmerwerk
plaats, schuur en tuin 6 roeden 20 el), nr. 1308 (huis en erf 90 el) en nr. 1309 
(huis en erf 80 el). Het huis Sectie C nr. 1309 (nu Brouwerij 8) had de voor
deur nog in de Dannestraat. 

H e n d r i k Griffioen breidde zijn bezit in Breukelen uit , want in 1868 kocht hij He t 
Keyserrijck met de erbij behorende woningen en bouwde nog drie huizen en een loods ten 
westen ervan aan de Dannegracht. In 1888 kocht hij ook de daarachter gelegen steeg en de 
hu izen in de Koekenbuur t . 2 6 Hij bezat ook huizen aan de Straatweg, waar hij in 1883 
Vechtstroom-2 had gekocht en ten zuiden daarvan nog vijf huizen bouwde.27 

Hendrik overleed op 17 september 1891, waarna zijn jongste zoon Arie 
Griffioen het timmerbedrijf voortzette. In de akte van boedelscheiding 
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Afb. 2. De garages en de werkplaats van de erven De Bruin te Breukelen (foto G. Hof, 1989, 
in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

d.d. 25.8.1892 werden de huizen en de werkplaats aan de Brouwerij aan de 
22-jarige Arie toegewezen. Zijn broer Leendert Jan en zijn zwager Dirk 
Jacobus van Santen, die met Antje Griffioen getrouwd was, erfden het Huys 
te Keyserrijck en de aangrenzende schuren en woningen aan de Danne-
gracht en de Koekenbuurt.28 

Arie Griffioen deed allerlei timmerwerk en maakte in 1898 voor de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode een paalbeschoeiing langs de Stationsweg 
en in 1899 twee abri's bij de brug over het Merwedekanaal.29 Later was Grif
fioen ook leraar aan de Tekenschool te Breukelen en zelfstandig architect.30 

In 1910 trouwde hij met Johanna C. Entrop, een dochter van de in 1896 
overleden eigenaar van het State Wapen, wiens weduwe er tot 1904 hotel
houdster was gebleven. Magdalena Moen verhuisde in 1910 met twee doch
ters van de Brouwerij naar Straatweg B 205, het huis Spoor- en Vechtzicht 
van haar schoonzoon Stephanus Breuninghof. 

In 1921 trad Arie Griffioen als bouwkundig opzichter in dienst van de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode. Hij verkocht toen zijn huis en werkplaats 
aan de Brouwerij en ging in het huis Straatweg B 207 (nu nr. 188) wonen, 
waar hij in 1926 overleed. 

Johannes de Bruin en zijn zoon Jan 

De nieuwe eigenaar van de huizen aan de Brouwerij was timmerman 
Johannes de Bruin, die dus de zesde timmerman in successie was die daar 
zijn bedrijf uitoefende. Zijn zoon Jan de Bruin zou de zevende worden.31 

Beiden bleven echter bij de Vechtbrug wonen, waar ook de oude werkplaats 
was. De timmerwerkplaats aan de Brouwerij vergrootte De Bruin tot opslag
loods en werkplaats voor machinale houtbewerking. Deze kreeg een eigen 
kadasternummer, Sectie C nr. 1887 (werkplaats en erf, 4 are 23 ca). De Bruin 
kocht drie el grond van Van Walderveen, de eigenaar van het buurhuis in de 
Dannestraat, en verbouwde de timmermanswoning (nu Brouwerij 4). Die 
kreeg het kadasternummer 1886 (huis, schuur en tuin 2 are). 
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Nada t J an de Bruin de huizen van zijn vader had geërfd, heeft hij ze 
in 1957 laten verbeteren. Hij liet ook de werkplaats opknappen en bouwde 
een rij garages op het erf (zie Afbeelding 2). De bebouwing kwam daarna 
onder één kadasternummer: Sectie C nr. 2386 (3 huizen, werkplaats, erf en 
garages 7 a 93 ca). De twee linkse huizen met een hogere nok bleken op oude 
fundamenten te s taan en een grote gewelfde kelder te hebben. De Bruin heeft 
die toen vol laten storten met zand. Een in de kelder gevonden stenen water-
filter en een vijzel zijn toen in stukken gebroken en verloren gegaan. 

Na he t overlijden van h a a r man bleef mevrouw A. de Bruin-Vos de 
huizen aan de Brouwerij beheren tot haar dood in 1997. Op 1 april 1982 dien
de zij een subsidie-aanvraag in voor woningverbetering van de drie huizen 
aan de Brouwerij. De heer J. de Gier, die het bedrijf van J a n de Bruin voort
zette, vernieuwde toen de electrische installaties en de keukeninrichting, 
plaatste douches en verving het plafond van zachtboard door gipsplaten. 

De bewoners van Brouwery 4 

Het huis Brouwerij 4 is jonger dan de andere twee woningen, het is 
groter maa r heeft een wat lager dak. Meijers heeft het waarschijnlijk kort 
na de nummer ing der huizen voor het bevolkingsregister van 1849 laten 
bouwen, want het kreeg daarin het voorlopige nummer 142a met J .J . Noest 
en zijn gezin als eerste bewoners. Dat zal in 1852 zijn geweest, want veearts 
Johannes Jacobus Noest had al omstreeks november 1851 een praktijk in 
Breukelen en bracht op 1 december 1851 zijn gezin voorlopig onder in de 
herberg Galgerwaard aan de Poeldijk (nu Stationsweg 24). Toen Meijers zijn 
timmerbedrijf in 1854 aan Hendrik Griffioen verkocht, was huis nr. 142a 
nog aan veearts Noest verhuurd. Die woonde er met zijn vrouw, twee kinde
ren en de inwonende broertjes Van Hulstein, tot het gezin op 29 april 1858 
naar Utrecht verhuisde. 

De gezondheidstoestand van het vee liet in de 19de eeuw veel te wensen over. Op last van 
he t Provinciaal Bes tuur werden daarom overal gezondheidscommissies ingesteld. Ook de 
gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode benoemde op 6 september 1842 een commissie "tot 
he t wekelijksch bezoeken van het Vee binnen deze Gemeente, zoo in de weiden als op de 
Stallen of er zich ook besmet vee bevindt, waarvan den Burgemeester geen kennis draagt". 
De commissieleden waren Nicolaas van Woudenberg en Hendr ik van der Grift, "beide 
veehouders en leden van de gemeenteraad".3 2 

Op 2 maar t 1845 werd voor het gemeentehuis op de Nieuwstraat (nu café Het Regthuys, 
Kerkbr ink) afgekondigd, dat de "te Loenen gestat ioneerde veear t s I.W.A. Har t wekelijks 
de gemeenten van het kanton zal bezoeken ten einde de veehouders de gelegenheid te geven 
hem te raadplegen of het vee ter bezichtiging aan te bieden". Iedere maandag van 9 tot 12 
uur zou hij in het Regthuys zitting houden. De tarieven waren: "raadpleging 10 et, echter 25 
et wanneer hij zich naa r de woning van de veehouder zal moeten begeven; de behoeftigen 
grat is en zulks boven de geneesmiddelen en bijzondere operatien volgens het tarief'. 

Op 11 november 1851 werd bekend gemaakt, dat de veearts J .J . Noest ten gevolge van het 
overlijden van veearts I.W.A. Har t voortaan op maandag zitting zou houden in het Regt-
huys , en dat J.A. Hinze, "als veearts wonend binnen deze gemeente, is erkend als rijks-
veear t s , zodat ook van zijn diensten gebruik gemaakt kan worden". In de raadsvergade
ring van 13 mei 1852 werd het Gemeenteverslag over 1851 door "den secretaris overluid 
voorgelezen [burgemeester Joan Vlug was tevens gemeentesecretaris] en goedgekeurd door 
den raad". In dit verslag stond, dat de gezondheid van het rundvee niet zo gunstig was; dat 
de veear ts I.W.A. H a r t was overleden en vervangen door veearts J . J . Noest; dat er "nog 
een bevoegd veearts binnen de gemeente is, J.A. Hinze, die een uitgebreide praktijk heeft 
en zeer geroemd word t om zijn kuns tve r r i ch t ingen" . Toen Noes t n a a r U t rech t was 
verhuisd, vroeg veearts Hinze op 20 oktober 1858 om een met ƒ 15 verhoogde toelage.33 Op 
18 oktober 1861 vroeg H.J.H. Stempel een subsidie om zich hier als veearts te vestigen. Op 
30 december verleende de raad hem voor 1862 een subsidie van ƒ 30. 

Na het vertrek van Noest ging Hendrik Griffioen zelf met zijn gezin in het 
oostelijke huis wonen. Zijn jongste zoon en opvolger Arie Griffioen bleef er 
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met zijn moeder en zusters wonen na de dood van zijn vader. Na zijn huwe
lijk in 1910 woonde Arie er nog elf jaar met zijn vrouw en twee dochters. In 
1921 verhuurde de nieuwe eigenaar Johan de Bruin het huis aan de metse
laar Gert Vermeulen, later aan diens weduwe Hendrika Bos. In 1942 betrok
ken Jan Korver en zijn gezin het huis. Zij kregen ten gevolge van de woning
nood van 1947 tot 1948 inwoning van Jan van de Woestijne en zijn vrouw. 
Van 1950 tot 1951 woonden Albert Hogenes en zijn vrouw bij de familie 
Korver in. 

Toen een ambtenaar van Gemeentewerken voor de landelijke woning
inventarisatie het huis op 10 november 1954 kwam inspecteren en opmeten, 
woonde Jan Korver er nog met zijn vrouw en vier kinderen. Hij was lasser 
van beroep, 39 jaar oud en betaalde een huur van ƒ 6,95 per week. Het was 
een ruim huis met een hal en een keuken aan de oostkant, twee ernaast 
gelegen kamers en een westelijk gelegen uitbouwkamer; op de verdieping 
bevonden zich twee slaapkamers en een zolder. Een nadeel van het huis 
was, dat de muren en vloeren vochtig waren en dat het privaat zich in de hal 
bevond.34 

Zoals reeds vermeld, heeft Jan de Bruin ook dit huis in 1957 laten verbete
ren, en zijn weduwe nogmaals in 1982. Het huis wordt nu bewoond door 
W.H. van Lunteren. 

De bewoners van Brouwerij 6 

Het tussenhuis, Sectie C nr. 1308, was veel kleiner en werd na de verhui
zing van Griffioen in 1858 bewoond door de bierbrouwersknecht Hermanus 
van Broekhuizen met zijn gezin. 

Toen Van Broekhuizen in augustus 1861 naar Veenendaal vertrok, kwam 
Gijsbertha van der Maat in dit huis. Zij was in 1813 in IJsselstein geboren 
en weduwe van G. Bunnik uit Breukelen-St. Pieters. In 1876 overleed haar 
inwonende zuster Sara. 

Gijsbertha verhuisde in 1887 naar het hoekhuis bij de Dannestraat om 
plaats te maken voor Jan Pieter Moen, de hoogbejaarde schoonvader van 
timmerman Griffioen. Jan Pieter Moen was in 1806 te Loenen geboren, had 
jarenlang in Eist gewoond en overleed te Breukelen op 22 maart 1889. 

In 1890 kwam de koopman F.H. Jansen met zijn vrouw in het midden-
huis wonen. In 1891 betrok de 55-jarige weduwe A.M. Piper-Geraerts dit 
huis. Van november 1894 tot mei 1896 verbleef de metselaar Cornelis de 
Haas er met zijn vrouw Elizabeth de Haan. Tot 1897 woonde kleermaker 
Arie Bosman in het huis en vervolgens tot 1901 de brievenbesteller Dirk de 
Jager met zijn gezin. 

Bij de woninginventarisatie door de gemeente op 8.11.1954 woonde de 
60-jarige Cornelis Hogenes er met zijn gezin, dat uit twee mannen en twee 
vrouwen bestond. Het huis bevatte een woonkamer, een slaapkamer, een 
keuken en een halletje met eigen privaat; op de verdieping waren twee 
slaapkamers en een zolder. Hogenes betaalde een huur van ƒ 4,75 per week. 
Dat was niet veel, maar ook in dit huis waren de muren vochtoptrekkend. In 
1957 is de woning door de eigenaar verbeterd, in 1980 werd een nieuwe 
dakkapel geplaatst en in 1982 is het huis samen met de andere twee ge
moderniseerd. Het huis wordt nu bewoond door M. Stoker. 

De bewoners van Brouwerij 8 (tot 1985 was het adres Dannestraat 2) 

In het hoekhuis woonde in 1849 de 28-jarige schipper Cornelis Mattheys 
Reyers met zijn drie jaar oudere vrouw Jannetje van Bemmel. Hij betaalde 
in 1854 een huur van ƒ 50 per jaar. Op 10 augustus 1866 overleed Jannetje 
aan de cholera. Het jaar daarop trouwde Cornelis met Teuntje Verdoold 
(geb. Bergambacht 26.5.1828) en verhuisden zij naar het schippershuis van 
de familie Reyers aan de Vecht (nu Brugstraat 19). 
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In he t huis op de hoek van de Dannes t raa t en de Brouwerij kwam toen de in 1826 te 
Loenen geboren J a n van Riet, die in 1881 met zijn vrouw naar Loosdrecht ging. De volgen
de bewoonsters waren de in 1803 geboren weduwe A. Broere-van der Hoven met h a a r klein
dochter Neeltje Verwey. Toen de weduwe Broere in 1887 overleden was, kwam de 74-jarige 
weduwe Gijsbertha Bunnik-van der Maat in het huis tot haa r dood in 1889. Daarna woonde 
de 55-jarige Maria Schouten er, die in 1890 overleed. 

E r hebben daarna allerlei mensen gedurende korte tijd gewoond, onder andere Corne-
lis Hogenes (1939 - 1948), J a n H. van de Woestijne (1948 - 1949) en Hendrik P.J. Langen-
berg (1949 - 1951). Twaalf jaar lang, van 1951 tot 1963, woonde Maria van Kooten Niekerk 
er, de weduwe van sigarenmaker J a n Hendrik de Jong. Op 8 november 1954 werd ook dit 
huis , Sectie C nr. 1309, geïnspecteerd door een ambtenaar van de Gemeente Breukelen. De 
voordeur bevond zich rechts in de voorgevel aan de Dannestraat . Daarachter was een gang 
me t een ingebouwd pr ivaat en een keuken; l inks van de voordeur bevonden zich twee 
r amen van een grote kamer met bedstede; boven waren nog een slaapkamer en een zolder. 

Bij de verbouwing in 1957 vervielen de voordeur en het voorste deel van de 
gang. De twee ramen in de Dannestraat werden evenwichtig in de voorgevel 
geplaatst en het voorste deel van de gang werd bij de kamer gevoegd. Een 
nieuwe voordeur in de zijgevel gaf toegang tot het achterste deel van de 
gang, dat hal was geworden met deuren naar de L-vormige kamer, het toilet 

Afb. 3. Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Brouwerij te Breukelen (foto 
H. van Walderveen, 1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 4, 1998 



212 

en de keuken. Bij deze verbouwing bleken de twee linkse huizen op oude 
fundamenten te staan. In 1980 werd een nieuwe dakkapel geplaatst en in 
1982 werd het huis samen met de andere twee gemoderniseerd. 

Van 1963 tot 1964 woonde Melis Ruizendaal met vrouw en twee dochters 
in het huis, daarna de weduwe C. de Haas-van der Hoed, de heer G. van 
der Hoed en vervolgens de in 1989 overleden J.F. van Lingen. Nu woont 
C. Vermeulen er. 

Verdere woningen op de Brouwerij 

Aan de zuidkant van het "brouwerspad" stond een oude schuur van 
brouwerij De Vijfhoek, waarin de nieuwe eigenaar A. J. Wernink in 1840 een 
azijnmakerij begon. Een jaar later verkocht hij het brouwerij complex aan 
de graanhandelaar-bierbrouwer Cornelis Kasteleyn, die de azijnmakerij 
liet verbouwen tot een kleinere schuur met aan weerszijden een woning.35 

Kasteleyn verhuurde de westelijke woning met het huisnummer 138 aan de 
zaakwaarnemer Carel L.G. Henning, die er met zijn vrouw en zes kinderen 
tot 1853 woonde. De volgende huurder, de 65-jarige Jan Snel, woonde er ook 
met vrouw en zes kinderen. Snel en zijn vrouw stierven in 1859, waarna de 
26-jarige naaister Anthonia Snel met haar zusters in het huis bleef wonen, 
dat toen het nummer Wijk A 149 droeg. Na 1870 werd haar zuster Antje de 
hoofdbewoonster. 

In het oostelijke woonhuis, dat in 1849 het huisnummer 139 had, woonde 
de werkman Jacobus van Leersum met vrouw en kind (van de vijf kinderen 
waren er vier jong overleden). In 1859 betrok kuiper Rijk Laseur uit Veenen-
daal met vrouw en twee kinderen de woning. In het bevolkingsregister van 
1860 kreeg het huis het nummer 150 en werd het beroep van Rijk gewijzigd 
in brouwersknecht. In 1864 vertrok hij naar Rhenen en kwam de in België 

Afb. 4. De brandweergarage met de woningen Brouwerij 7 t/m 21 (foto H. van Walderveen, 
1998, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 
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geboren brouwersknecht Eduard G. Millicum er met zijn gezin wonen. 
Nadat omstreeks 1870 de brouwerij gesloten was, woonde de werkman Rijk 
de Jager er met zijn vrouw, die beiden bij notaris Snel op Vecht en Dam in 
dienst waren en in 1890 naar het Kerkhof nr. 66 verhuisden. In 1890 werden 
namelijk de schuur en de beide inpandige woningen afgebroken en ver
vangen door een nieuw graanpakhuis, dat in 1958 werd verbouwd tot kerk
gebouw van de Gereformeerde Gemeente (Afbeelding 3). 

De andere drie pakhuizen werden in 1976 het eigendom van de Gemeente 
Breukelen, die ze tot 1997 heeft benut als opslagruimte en als onderkomen 
voor padvindersgroepen. Toen omstreeks 1993 afbraak- en verkoopplannen 
bekend werden, heeft een werkgroep uit de historische verenigingen in 
Breukelen en de Vechtstreek zich beijverd deze monumentale panden te be
houden. De voorstellen ze tot luxe woningen te laten verbouwen zijn in 1997 
door het gemeentebestuur overgenomen. Nog in 1998 zal de restauratie en 
verbouw tot vier woningen voltooid zijn. In het oude brouwhuis aan de Vecht 
komen twee woningen. Het ernaast staande pakhuis is wat ingekort en zal 
evenals het andere pakhuis een enkele wooneenheid vormen. 

In de boomgaard van de bierbrouwer werd in 1960 een brandweergarage 
gebouwd, waarop in 1983 acht kleine woningen werden gezet (Afbeelding 4). 
De inmiddels verouderde brandweergarage zal gerenoveerd en naar het 
westen uitgebreid worden. We hopen dat het nieuwe gebouw in kleur, hoogte 
en gevelverdeling beter in de monumentale omgeving zal passen dan het 
huidige bouwsel. 

Noten 
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7 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Utrechts Archief, inv. nr. 58). Op 
25.3.1725 trouwde de toen 23-jarige Fijtje Bonekamp met de zeven j a a r oudere Hendrik Olden te 
Hardenberg. Blijkens Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361 kwam Fijtje twee jaar later als weduwe 
terug in Breukelen, waar ze op 6.11.1727 haar zwager Frederick van Olden als haar zaakwaarnemer 
machtigde om de zaken van wijlen haar man af te wikkelen en al haar roerende en onroerende goede
ren, uitgezonderd die te Breukelen, te verkopen. Op 6.9.1733 hertrouwde ze in de kerk te Breukelen 
met de weduwnaar Theunis Willemsz van Emeren. 

8 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen: "Zijn alhier in onse Kerk getrouwd 
op den 6e Jun i 1734 Davidt Ruarus J.M. geboortig van Muyden, geen ouders hebbend en Barbara 
Boonecamp J.D. met consent van haar moeder Margareta Boonecamp omdat zij niet wel te passe 
was, wonende te Breukelen ". De moeder kon dus wegens ziekte niet als getuige aanwezig zijn en had 
schriftelijk haar toestemming gegeven. 

9 Doopboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Het Utrechts Archief, inv. nr. 56), 
d.d. 17.6.1735 en 19.8.1736. 

10 Archief Dorpsgerechten (Het Utrechts Archief), inv. nr. 368, fol. 82, Twee est imaten op verzoek erven 
J a n Bonekamp d.d. 4.9.1756. Idem, inv. nr. 368, fol. 125 - 127, Registratie van scheiding tussen de erf
g e n a m e n van wijlen J a s p e r Bonekamp en Marga re t a Webbe d.d. 16.7.1761. Behalve Feytje 
Bonekamp en Teunis van Emeren waren op 10.6.1761 bij de notaris aanwezig: Barbara Bonekamp, 
weduwe van David Ruarus en Elsje Bonekamp met haar echtgenoot Teunis Janse Goedhaert. 

11 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 42, Estimatie ten behoeve van de erven Teunis van Eemeren 
op 5 augustus 1777 door de schepenen Paulus van Nieuwkerk en Cors de Jong. 

12 Van Es, 1998b, blz. 163. 
13 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 238, Leyste van 

inwoonderen in dato 2 may 1783. Onder nr. 140 staat: "De Weduwe Teunis van Eemeren, rentenier, 
2 persoonen boven 10 jaar , gezet op 16 -:-" (haar belastingaanslag was dus op ƒ 16 gesteld). 
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14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr . 369, fol. 136 - 143, Est imat ie op verzoek van de erven Fijtie 
Bonecamp, weduwe Teunis van Eemeren op 6 Junij 1785; verzegeling op 29 April 1785, controle op 
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van Hendrikje van der Horst en Marritje Bor J.D. geassisteerd met haa r vader Sieuwert Bor, wonen
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17 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 47 - 94, Uytzettinge van Dorpslasten en koster
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18 Notarieel Archief, inv. nr. 552, akten nrs. 7 9 - 8 0 d.d. 16.11.1816. 
19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 21, transport d.d. 18.8.1800 van een huys op de Dangraft aan 
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gedaan door haa r echtgenoot Nicolaas van Beusecom, oud 76 j aa r en de gemeentebode Hendr ik 
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21 Akten op 17.11.1987 ter inzage gekregen van wijlen mevrouw A. de Bruin-Vos te Breukelen. 
22 Zie kadasterkaar t opgenomen in Van Es, 1997b, blz. 212, afbeelding 1. 
23 Expeditie van een Acte van koop van een Huizinge, Erve en Schuur, gemerkt No. 72 s taande te 

Breukelen, in dato den 23 Januari j 1837. Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 12, nrs . 6 - 8, 
Sectie C nrs. 17 - 19 t.n.v. Jan van Beusekom, timmerman. Verkoop d.j. 1837 naar ar t . 187, nrs. 1 - 3 
t.n.v. MijndertMeijers, t immerman. 

24 Notarieel Archief, inv. nr. 578, akten nrs. 15 en 16 d.d. 6.3.1840. 
25 Hendrik Griffioen (geb. Oudhuizen 21.12.1822, overl. Breukelen-Nijenrode 17.9.1891) zal een achter

kleinzoon zijn geweest van Hendrik Gerrits Griffioen (ged. Zegveld 12.1.1727, begr. Wilnis 3.3.1788) 
die omstreeks 1760 watermolenaar was op de Oudhuizer watermolen a a n de Heinoomsvaar t in 
Wilnis. Zes van diens zeven zoons werden watermolenaar, waarvan er drie op molens in Breukelen 
kwamen (zie H.J. van Es, 1997. Enkele watermolenaars uit de omgeving van Breukelen. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr. 2, blz. 89 e.V.). Zijn zoon Kornelis (ged. Wilnis 1.1.1763, 
overl. aid. 26.1.1816) werd watermolenaar in Oudhuizen en kreeg acht kinderen, waarvan Hendrik 
(geb. 28.9.1796) wellicht de vader van onze t immerman is. 

26 H.J. van Es, 1993. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (3). Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, j aa rgang 8, nr. 4, blz. 172 -185. 

27 H.J. van Es, 1997. De bui tenplaats Vechtstroom te Breukelen (2). Tijdschrift Histor ische Kring 
Breukelen, jaargang 12, nr. 3, blz. 121 -137. 

28 Deze bezittingen kwamen later aan de familie Van Santen. Leendert J a n verplaatste zijn winkel van 
de Dannegracht naar de Kerkstraat (nu Kerkbrink 17 bij de doorgang naar de Hazeslinger). Toen 
Leendert, die een houten been had, stil ging leven in de Herenstraat (nu nr. 42), zette zijn zoon Arie de 
kruidenierswinkel voort. 

29 Arie Griffioen was met ƒ 918 de laagste inschrijver op het bestek voor 300 meter paalbeschoeiing 
langs de Stationsweg tussen de twee sluizen. Toen door een wijziging in het bestek de verankering niet 
op 1,50 meter maar op 2,50 meter moest komen, werd de aanneemsom verhoogd tot ƒ 1224. In 1899 
werd hem de bouw van twee abri's bij de brug over het Merwedekanaal gegund voor ƒ 362. Meer in
formatie over dit laatste vindt u in: A.A. Manten, 1992. De aanleg van het Merwedekanaal langs Breu
kelen en de directe gevolgen daarvan. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 
112 -119, in het bijzonder blz. 116 -118. 

30 Arie Griffioen (geb. Breukelen-Nijenrode 24.6.1869, overl. aldaar 24.1.1926) ontwierp als architect de 
gereformeerde pastorie (1906), de gereformeerde kerk (1909), de tekenschool (1909) en de villa 
Meeuwenhoek (ca. 1925). 

31 Kadastrale legger Gemeente Breukelen-Nijenrode, art. 186, Mijndert Meyers; art. 401 en 514, Hendrik 
Griffioen, t immerman-landbouwer; ar t . 846, Arie Griffioen, t immerman; ar t . 1078, J o h a n n e s de 
Bruin, t immerman-aannemer; art. 1734, J a n de Bruin, t immerman-aannemer. 

32 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 2, Raadsvergaderingen 1839 - 1851. 
33 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4, Raadsvergaderingen 1858 - 1868. 
34 Huizenarchief Gemeente Breukelen, dossier Brouwerij 4. 
35 De azijnmakerij, Sectie C nr. 24, werd omstreeks 1842 verbouwd tot een schuur en twee woningen; zie 

H.J. van Es, 1994. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 4. Geschiedenis van brouwerij 
"De Vijfhoek". Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 9, nr. 1, blz. 10 - 26, in het bijzonder 
blz. 1 9 - 2 1 . 
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Comité "De Gemeente-Diacones" te Breukelen 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Donderdag 19 oktober 1893 kwam in de pastorie van de Hervormde 
Gemeente te Breukelen een aantal mensen bijeen om een vereniging op te 
r ich ten , die Comité "De Gemeente-Diacones" genoemd werd. Aanwezig 
waren mevrouw CA. Mijnlieff, Jkvr . J.M.E. Willink van Collen, Jkvr . M.E. 
Willink van Collen, mevrouw D.L. van Heerde en de heren A.L. van Buma 
als oudste ouderling, C. Pijnse van der Aa als oudste diaken en Ds J. van 
Heerde. De heer A.M. Kasteleijn, die was uitgenodigd als bes tuurder van 
het Ziekenfonds der Gemeente Breukelen, was wegens ziekte afwezig. 

Ds Van Heerde stelde in zijn openingswoord dat hij bij ziekenbezoek een 
gebrekkige verpleging van on- en minvermogende zieken had geconstateerd, 
wat leidde tot de wens om een Gemeente Diacones in Breukelen aan te stel
len. Er waren al voorbereidende contacten geweest en per 1 december 1893 
zou een diacones uit het Diaconessenhuis te Haarlem komen. Een overeen
komst met het bestuur van het Diaconessenhuis te Haarlem ontmoette geen 
bezwaren van de aanwezigen. Ds Van Heerde werd voorzitter en secretaris 
van het bestuur van de nieuwe vereniging en A.M. Kasteleijn penningmees
ter. Ook werd er een uitvoerend bestuur benoemd (ook vaak kortweg het 
Comité genoemd), bes taande uit mevrouw Mijnlieff die wekelijks met de 
diacones zou afrekenen en Ds Van Heerde die met de diacones zou overleg
gen wie verpleging nodig heeft en aan wie zij wekelijks kort verslag zou 
uitbrengen. De dames van het bestuur namen op zich om de woning van de 
diacones, Herenstraat A 340, tegenover het oude postkantoor, in te richten. 
De diacones kon haa r middagmaal gebruiken ten huize van de familie 
Klarenbeek in de Herenstraat voor 60 cent per maaltijd. Er zou een beroep 
gedaan worden op de leden van de Hervormde Gemeente om de benodigde 
gelden voor verpleegmiddelen en dergelijke te verkrijgen. Ds Van Heerde 
zou, indien nodig bijgestaan door één van de leden van het bestuur, daartoe 
rondgaan langs de leden van de Hervormde Gemeente en ook de eerst
volgende zondag de kerkgangers hiervan in kennis stellen. Verder werd be
paald dat de diacones bij personen van elke kerkelijke gezindheid binnen de 
grenzen van de Breukelse Hervormde Gemeente haar diensten zou mogen 
aanbieden; zouden er dan kosten verbonden zijn aan de verpleging, dan 
moest zij zich ter verkrijging van de benodigde gelden wenden tot het arm
bestuur van de onderscheidene kerkgenootschappen. Zouden de verpleegden 
lid van het Ziekenfonds zijn en niet in de termen voor kerkelijke bijstand 
vallen, dan moest zij zich wenden tot het bestuur van het Ziekenfonds. Tot 
slot deelde Ds Van Heerde nog mee dat de dames Willink van Collen op zich 
hadden genomen om de huur van de woning van de diacones te betalen. 

Komst van de eerste diacones en geldinzameling 

In de bestuursvergadering van 1 december 1893 deelde de voorzitter mee 
dat de Gemeente-Diacones Zr Maria Melkert diezelfde dag in Breukelen 
gearriveerd was. Zij werd meteen in die vergadering geïnstalleerd. Ds Van 
Heerde had in de Hervormde Gemeente ƒ 992,10 ingezameld; ƒ 173,10 aan 
eenmalige giften en ƒ 819,- aan jaarlijkse bijdragen. Besloten werd ƒ 750,-
op de Spaarbank Breukelen e.o. vast te zetten. De diacones zou iedere dag 
behalve zondag spreekuur houden van 8 - 9 uur. Als de geografische gren
zen van haa r werkgebied moest zij die van de Neder landse-Hervormde 
Gemeente van Breukelen aanhouden (zie Afbeelding 1). 
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Afb. 1. Grenzen van het arbeidsveld van de Gemeente-Diacones. 
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Bestuurswisselingen 1900 • 1923 

In 1901 overleed Ds Van Heerde. Ds C.J. Verweijs kwam in 1902 naar 
Breukelen en nam het voorzitterschap over. De penningmeester, A.M. 
Kasteleijn, overleed in 1910; zijn broer J. Kasteleijn werd als zijn opvolger 
gekozen. In 1912 werd het bestuur uitgebreid met mevrouw G. van der Zee-
Nijhoff. J. Kasteleijn bedankte om gezondheidsredenen; zijn opvolger werd 
V.L. Baron van Boetzelaer. Mevrouw D.L. van Heerde overleed in 1913; in 
haar plaats kwam mevrouw N. van der Hoop van Slochteren-Hoeufft de 
gelederen versterken. Mevrouw G. van der Zee-Nijhoff bedankte in 1915 en 
werd opgevolgd door mevrouw H. Backer-Röell. Na vijfjaar bedankte zij 
weer wegens verhuizing; mevrouw J. van Santen-Hogervorst werd in haar 
plaats gekozen. In het bestuur hadden altijd een ouderling en een diaken 
van de Hervormde Gemeente zitting. 

Diaconessen in de periode 1895 -1921 

In de notulen van 14 oktober 1895 staat vermeld dat Zr Maria Melkert 
terugging naar het Diaconessenhuis in Haarlem omdat zij daar een cursus 
moest volgen. In haar plaats kwam op 18 november 1895 Zr Christine 
Wegerif. Zij vertrok echter al op 1 september 1896 om gezondsheidsredenen. 
Zr Maria van Melle, eveneens uit Haarlem, nam haar plaats in. In 1908 
verliet zij Breukelen weer en vertrok naar Middelburg, waar zij een nieuwe 
werkkring kreeg. Zr Maria Melkert kwam terug als haar opvolgster; zij 
werkte tot 30 september 1917 als diacones in dienst van het Comité. Daarna 
trad zij in dienst van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, die het 
huis Vecht en Dan had gekocht om als bejaardenhuis dienst te doen. Zij 
werd in oktober 1917 hoofdbewoonster en directrice van het huis. 

In al le notu len van h e t Comité "De Gemeente-Diacones" wordt Vecht en Dan ge
schreven, zoals het daarom ook in dit artikel gespeld is. De naam zou echter Vecht en Dam 
moeten zijn (zie ook H.J . van Es, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 11, 
nr. 5, blz. 258 - 271). 

Door de functieverandering van Zr Melkert was een nieuwe diacones 
nodig. Dat werd Trijntje Visser, die eveneens van het Diaconessenhuis te 
Haarlem kwam; zij ging ook in het bejaardenhuis wonen, waar zij naast 
een woon-/slaapkamer ook een behandel- en spreekkamer kreeg. Het Comité 
betaalde in 1918 een pensionprijs van ƒ 480,- per jaar, ƒ 30,- bijdrage in de 
brandstofkosten en ƒ 25,- loon voor een dienstbode. 

Uit de notulen van 15 juni 1921 blijkt dat het Diaconessenhuis te Haarlem 
het samenwerkingsverband niet langer wilde voortzetten en dat diacones 
Trijntje Visser rond die tijd terugging naar Haarlem. 

Bezoeken en hulpverlening door de diaconessen in de periode 1901 -1921 

De zuster kwam altijd op de bestuursvergaderingen om verslag uit te 
brengen over haar werkzaamheden. In de periode van 1901 - 1905 werden 
ca. 9500 bezoeken afgelegd, terwijl er ook enkele nachten gewaakt werd. In 
de notulen vanaf 1906 zijn de bezoeken en de hulpverlening aan het ziekbed 
apart vermeld. Van 1906 - 1910 werden in totaal 9020 bezoeken afgelegd, 
waarvan 5810 voor hulp aan zieken; van 1911 - 1915 7810 bezoeken, waarvan 
6230 voor hulp aan zieken; en van 1916 - 1921 13158 bezoeken, waarvan 10290 
voor hulp aan zieken. In die periode werden 146 patiënten bezocht. 

Op 15 november 1920 vond er een ernstig spoorwegongeluk plaats op 
de splitsing van de lijnen Breukelen-Utrecht en Breukelen-Rotterdam. Zr 
Trijntje Visser verleende daar met ijver en toewijding hulp; in de vergade
ring van 26 november 1920 bood de voorzitter haar als dank hiervoor een 
ingelijste tekst aan. 
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Problemen by het zoeken naar een nieuwe diacones 

Toen Zr Trijntje Visser zou gaan vertrekken, deed het Comité pogingen 
om een diacones van het Diaconessenhuis te Utrecht naar Breukelen te 
krijgen, maar wegens een tekort aan diaconessen was dat niet mogelijk. 
Ook het Diaconessenhuis te Arnhem kon geen hulp verlenen. Na bemidde
ling van de dames Willink van Collen bleek Ds Baijer, voorzitter van het 
bestuur van het Diaconessenhuis te Utrecht toch bereid te helpen; Zr Ina de 
Planque uit Zelhem zou voor enige tijd kunnen vervangen. Zij kreeg een 
tijdelijke aanstelling op 1 oktober 1921. Om gezondheidsredenen verliet Zr 
Trijntje Visser haar werk al op 6 september 1921. 

Zr De Planque meldde op de vergadering van 3 maart 1922, dat zij vanaf 
oktober 1168 bezoeken had afgelegd, waarvan 1069 voor hulp aan zieken. 
Omdat er nog geen zicht was op een vaste diacones, werd haar gevraagd of 
ze voorlopig nog tot 1 november 1922 wilde blijven. Zij vroeg en kreeg toen wel 
een salarisverhoging tot ƒ 1000,- per jaar en enige aanpassingen aan haar 
kamer in Vecht en Dan. Intussen zou men bij de diaconessenhuizen in Den 
Haag, Rotterdam, Amsterdam, Tiel en Leiden vragen of zij hulp konden 
bieden. Op 11 juli 1922 meldde de voorzitter dat geen van deze diaconessen
huizen een diacones beschikbaar had. Zr De Planque werd toen gevraagd of 
zij voor onbepaalde tijd in dienst wilde blijven met een opzegtermijn van 
drie maanden, waarmee zij akkoord ging. Zij kreeg vier weken vakantie per 
jaar, in twee perioden te verdelen. Op verzoek van de zuster werd nog 
een draaibare ligtent voor een ernstig zieke aangeschaft. Deze werd door 
timmerman J. de Bruin voor ƒ 210,- gemaakt. 

Een nieuwe diacones in 1924 

Zr Ina de Planque gaf op 7 maart 1924 te kennen dat zij per 1 juni ontslag 
wilde nemen. Nogmaals werd hulp gevraagd bij verscheidene diaconessen
huizen, onder andere in Arnhem, Rotterdam en Hilversum, maar deze 
waren niet in staat te helpen. De dames Willink van Collen hadden ook 
navraag gedaan bij het Diaconessenhuis in Utrecht en het bestuurslid Jhr. 
W.J. Quarles van Ufford kon melden dat men zijn uiterste best zou doen 
om een diacones beschikbaar te stellen. In de vergadering van 4 april 1924 
bleek dat drie diaconessen de Rijkskliniek per 1 juli zouden verlaten en dat 
men één diacones voor Breukelen wilde bestemmen. Gevraagd werd of het 
Comité een regenmantel voor de zuster beschikbaar wilde stellen en bereid 
was de reiskosten te betalen om regelmatig het Diaconessenhuis te bezoe
ken. De zuster zou per 1 juli worden geïnstalleerd, maar vanwege vakantie 
pas per 1 augustus komen. Zr De Planque werd gevraagd nog tot die datum 
te blijven. 

De nieuwe diacones was Zr Doortje Semmelink (Afbeelding 2). Zij werd in 
de vergadering van 5 juli 1924 geïnstalleerd en de zondag daarop in de kerk 
aan de Hervormde Gemeente voorgesteld. Toen zij in 1925 een cursus als 
enquêtrice voor de tbc-bestrijding volgde, kwam er tijdelijk een andere 
zuster van het Diaconessenhuis te Utrecht. Zr Semmelink vroeg om enige 
aanpassingen in het gedeelte van Vecht en Dan waar zij woonde, onder 
andere een badgelegenheid en meer bergruimte voor verpleegartikelen. 
Jhr. D.L. Graswinckel schonk het Comité een geiser en mevrouw N. van der 
Hoop van Slochteren een bad. Ook werd voor meer bergruimte gezorgd. 

Bestuursaangelegenheden 1923 -1930 

In de notulen van 2 februari 1923 werd melding gemaakt van een gift van 
ƒ 1167,25, afkomstig uit de liquidatie van de Vereniging Onderlinge Hulp
verlening aan de Werkende Stand, onder de voorwaarde dat voor dit bedrag 
verpleegartikelen aangeschaft zouden worden. Men besloot om voortaan de 
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binnengekomen giften te publi
ceren, ter aanmoediging van 
anderen. In de periode 1922 - 1924 
ontving de zuster een totaal van 
ƒ 433,- aan giften als dank voor 
hulpverlening. 

Op 2 f eb rua r i 1923 b e d a n k t e V.L. 
Baron van Boetzelaer, na bijna t ien j a a r 
p e n n i n g m e e s t e r g e w e e s t t e z i jn . Hij 
werd tot erelid benoemd. In zijn p l aa t s 
werd de heer C. Wüstenhoff gekozen. In 
1930 bedankte mevrouw N. van der Hoop 
van Slochteren wegens vertrek; in h a a r 
p l a a t s werd m e v r o u w A. J . V e r w e i j s -
Kramer gekozen. Op 10 oktober 1930 werd 
de heer E. Spruijt benoemd als n ieuwe 
penningmeester na he t plotselinge over
lijden van de heer Wüstenhoff; t e v e n s 
werd het bestuur uitgebreid met mevrouw 
J .E . Röell-Huydecoper. 

Op 25 oktober 1924 werd na een 
verzoek van de zuster besloten een 
bergingslokaal voor verpleegarti-
kelen bij Vecht en Dan te bouwen. 
De kosten werden geraamd op 
ƒ 1296,-. De Kerkenraad van de 

Hervormde Gemeente was bereid een gedeelte van het terrein hiervoor af te 
staan onder de voorwaarde dat als het diaconessenwerk ooit zou vervallen, 
het gebouwtje eigendom van de Diaconie zou worden. Het geld voor de bouw 
kon uit het reservefonds komen, dat gevormd was uit een geschenk van de 
Vereniging Onderlinge Hulpverlening. Het timmerwerk werd uitgevoerd 
door J. de Bruin, het metselwerk door de Gebroeders Vermeulen en het 
schilderwerk door H. van Santen. De ligtent moest ook nodig geschilderd 
worden; dat werd opgedragen aan W. Vos. 

In de vergadering van 17 maart 1926 deelde de voorzitter mee dat hij een 
gesprek had gehad met dokter Van Wieringen over de tuberculosebestrij
ding; er zou een consultatiebureau voor tbc-patienten worden geopend in het 
gemeentehuis, met een wekelijks spreekuur, waarvoor de assistentie van de 
zuster werd gevraagd. Tevens werd aan de provinciale vereniging voor tbc-
bestrijding subsidie gevraagd voor het werk van de zuster. Deze kon echter 
niet worden gegeven omdat het Comité geen rechtspersoonlijkheid bezat. In 
de vergadering van 3 maart 1927 werd besloten dat C.W. Wüstenhoff, E. van 
der Zee en voorzitter Ds C.J. Verweijs statuten zouden ontwerpen. 

Werkzaamheden van Zr Doorlje Semmelink 1924 -1933 

In de periode van 1924 tot 1933 werden 27230 bezoeken afgelegd, waarvan 
23554 voor hulp aan zieken. Op Vecht en Dan werd 4768 maal hulp verleend. 
Aan artsen en het tbc-consultatiebureau in het gemeentehuis van Breuke-
len-Nijenrode werd 410 maal assistentie verleend. Er werden 105 gestorve
nen afgelegd; ook verzorgde de zuster het transport van ernstig zieken naar 
het ziekenhuis. 

Om meer privacy te hebben, zou de zuster gaarne de bij Vecht en Dan behorende koepel 
voor zichzelf willen hebben. Volgens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente behoorde 
de koepel aan Vecht en Dan en daar mocht iedereen in zitten, ook de zuster. Om aan he t 
verlangen van de zuster tegemoet te komen, liet de heer G.C. Hoekstra op zijn kosten een 
tuinhuisje in de tuin van Vecht en Dan zetten. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 13, nr. 4, 1998 



220 

In de vergadering van 7 december 1932 liet de voorzitter weten, dat Zr 
Semmelink sinds enkele weken ziek was en op aanraden van de dokter naar 
het Diaconessenhuis was gebracht voor verpleging. Het bleek dat de zuster 
door de vele werkzaamheden overbelast was geraakt, en ook door het verblijf 
op Vecht en Dan zoals uit een latere brief zou blijken. Het werk werd door 
verschillende zusters gaande gehouden, onder andere door Zr Hessel ge
durende enkele dagen per week. Toen die niet meer kon, werd Zr Ogterop uit 
Loenen bereid gevonden tijdelijk te helpen. 

Na een verzoek van de dames Willink van Collen aan het Diaconessen
huis te Utrecht om hulp, kwam Zr Herfkens enige tijd de plaats van Zr 
Semmelink innemen. 

Later schreef Zr Semmelink in een brief dat zij na haar ziekte niet meer 
op Vecht en Dan wilde wonen vanwege de onaangenaamheden die zij daar 
ondervonden had; volgens de doktoren was het niet verantwoord dat zij daar 
weer haar intrek zou nemen. De dames Willink van Collen vonden dat er 
geen verandering moest komen in de huisvesting op Vecht en Dan, omdat 
daar alles voor het zusterwerk was ingericht. 

Aanstelling van een vrije verpleegster 

In de bestuursvergadering op 3 april 1933 was ook Zr Haspels van het 
Diaconessenhuis aanwezig. Zij deelde mede dat gezien de omstandigheden 
het bestuur van het Diaconessenhuis besloten had om het contract met het 
Comité te beëindigen. Tot 1 juli zou men voor een zuster blijven zorgen. Men 
betreurde het dat Zr Semmelinks werk, dat zij gedurende vele jaren tot 
tevredenheid had verricht, op zo'n manier moest eindigen en dat er ook geen 
afscheid van haar genomen kon worden. Mevrouw J.E. Röell-Huydecoper 
bedankte als lid van het bestuur van het Comité omdat zij zich niet kon ver
enigen met de gang van zaken. 

De vergadering van 3 april 1933 eindigde met het besluit om een vrije 
verpleegster van christelijke beginselen aan te stellen. Er werden adver
tenties in "Het Tijdschrift voor Ziekenverpleging" en in "De Nederlander" 
geplaatst. Vrije kost en inwoning en een jaarsalaris van ƒ 500,- plus ƒ 50,-
voor rijwielonderhoud werden aangeboden. Op de advertentie kwamen 23 
reacties. Drie zusters werden uitgenodigd voor een gesprek; Zr Elske Visser 
(Afbeelding 3) werd uitgekozen en begon per 15 juli 1933 met haar werk
zaamheden. Op 27 juni werd afscheid genomen van de laatste diacones die 
tijdelijk in Breukelen had gewerkt, Zr Herfkens; als herinnering werd haar 
een wandtekst en een verzilverd theeblad aangeboden. 

Het pensioen voor de nieuwe zuster werd goed geregeld: naast de rente
zegels van de Raad van Arbeid werd er een ouderdomspensioenverzekering 
afgesloten bij de Raad van Arbeid. Ook kreeg zij vier weken vakantie per 
jaar; Zr Ogterop uit Loenen zou haar vervangen bij afwezigheid. 

Bestuursaangelegenheden 1933 -1935 

Wegens hun hoge leeftijd konden de dames Willink van Collen niet meer 
geregeld de vergaderingen bijwonen. Omdat de heer A.P. Kooy de contribu
ties niet langer kon ophalen, nam de heer H. van der Horst dit werk over zo
lang hij nog geen baan als onderwijzer had. Per 1 januari 1934 waren er 348 
leden, die contributie naar draagkracht betaalden. Een groot aantal mensen 
betaalde ƒ 0,50 - ƒ 2,50 per jaar, de gegoede stand ƒ 5,00 - ƒ 10,00 en een enke
ling meer dan ƒ 10,00. Het bestuur zag er per 1 januari 1935 als volgt uit: 
voorzitter/secretaris Ds C.J. Verweijs, penningmeester E. Spruijt, leden 
de dames J.M.E. en M.E. Willink van Collen, J. van Santen-Hogervorst, 
A.J. Verweijs-Kramer, C.H. Breen-Parker Verboom, J.J.M. Prikkel-van der 
Mark en de heren A. Verkerk als ouderling en D.J. van Santen als diaken. 
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Afb. 3. Zr Elske Visser (foto uit de collectie van mevrouw C.M. Barreveld). 

Zr Visser wilde graag een cursus voor tbc-enquêtrice volgen. Dit kon 
echter alleen wanneer het Comité zich aan zou sluiten bij de Provinciale 
Utrechtse Vereniging tot Bestrijding der Tbc; aansluiting was slechts 
mogelijk wanneer het Comité rechtspersoonlijkheid zou bezitten. Daarvoor 
moesten, ondanks het besluit uit 1927, nog steeds statuten ontworpen en 
koninklijk goedgekeurd worden. Hiervoor kon subsidie verkregen worden. 
De voorzitter en penningmeester maakten een concept, dat door het Comité 
op 11 februari 1935 werd aanvaard. De eerste artikelen luiden als volgt: 

Art. 1. Het Comité "De Gemeente-Diacones" is gevestigd te Breukelen en stelt zich ten doel 
het verrichten van Christelijk barmhartigheidswerk, inzonderheid door het verplegen 
en verzorgen van zieken, ouden van dagen en hulpbehoevenden, benevens de be
strijding der tuberculose als volksziekte. 

Art. 2. De arbeid van het Comité rust op den grondslag van de erkenning der Heilige 
Schrift als eenig richtsnoer en van het geloof in Jezus Christus als den Eenigen en 
Volkomen Zaligmaker en beschouwt zijn arbeid als een taak in Zijn dienst. 

Art. 3. Het Comité tracht zijn doel te bereiken door het aanstellen van een diacones of 
Christelijke wijkverpleegster, etc. etc. 

Op 25 mei 1935 werden de statuten koninklijk goedgekeurd voor de tijd 
van 29 jaar en in de Nederlandsche Staatscourant nr. 129 d.d. 5 en 6 juli 1935 
gepubliceerd. 

In 1935 overleed eerst Jkvr . J .M.E. Willink van Collen en enkele maan d en la ter ook 
h a a r zus ter Jkvr . M.E. Willink van Collen, beiden medeoprichters van h e t Comité "De 
Gemeente-Diacones" . 

Zr Visser ging deelnemen aan de cursus voor tbc-enquêtrice en werd daarvoor geduren
de een maand vervangen door Zr Ogterop uit Loenen. Er moest een ligtent worden aange
schaft voor een tbc-patiënt die buiten moest liggen. De Dameskrans hield een verloting 
voor de bekostiging van de aanschaf van die ligtent. 

In de vergader ing van 19 jun i 1936 werd de overleden voorzit ter , Ds C.J. Verweijs 
he rdach t . 

Contacten met Het Groene Kruis te Utrecht 

Het belangrijkste onderwerp van discussie op 19 juni 1936 was een bin
nengekomen brief van de heer A.H. Colenbrander, waarin de oprichting van 
een afdeling van Het Groene Kruis in Breukelen werd aangekondigd. De 
statuten stonden echter niet toe dat het Comité zomaar kon opgaan in een 
neutrale vereniging; het kon slechts worden ontbonden na goedkeuring van 
tweederde van de leden en van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente. 
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Op diezelfde vergader ing kwam Zr Visser enige wensen bespreken. Ten eers te wilde zij 
de spreekkamer en de verpleegartikelen weghebben uit he t bejaardenhuis Vecht en Dan , ten 
tweede wilde zij een salaris van ƒ 1500,- per jaar en ten derde een pensioen van ƒ 14,- per 
week op 55-jarige leeftijd. Als haar wensen niet ingewilligd zouden worden, zou zij voor 
Het Groene Kruis gaan werken. De voorzitter wenste dit eerst in een vergadering nader te 
bespreken alvorens hiermee in te stemmen. 

Ds J. Beijerman uit Utrecht kwam op verzoek van de heer A.H. Colen
brander inlichtingen verstrekken teneinde de gerezen problemen op te 
lossen. Op de vraag van een van de Comité-leden of het mogelijk zou zijn om 
aan te sluiten bij Het Groene Kruis zonder dat het Comité zijn eigen karak
ter zou verliezen, was het antwoord dat het dan nodig zou zijn het bestuur 
aan te vullen met mensen van andere gezindten en het Comité te verande
ren in een vereniging met betalende leden met stemrecht. Dit was echter 
statutair onmogelijk. Het salaris van een zuster bedroeg bij Het Groene 
Kruis ca. ƒ 1400,- per jaar met een pensioen op 55-jarige leeftijd van ƒ 12,-
per week. Ds Beijerman zei voorts dat het vooral van de zuster zou afhangen 
of een plaatselijke afdeling van Het Groene Kruis opgericht kon worden. Als 
het Comité niet aan de wensen van de zuster wilde of kon voldoen, zou zij 
direct overstappen naar Het Groene Kruis. De algemene opvatting was dat 
de financiële verlangens de krachten van het Comité te boven gingen. 

Ontslagaanvraag van Zr Visser 

De zuster en het Comité konden het niet eens worden en in augustus 1936 
berichtte zij dat zij de dienstbetrekking niet wenste voort te zetten en per 
30 november 1936 ontslag nam. Na uitvoerige besprekingen werd besloten op 
de oude voet met het werk door te gaan en een andere zuster te benoemen. 

Op de vergadering van 8 september 1936 werd een nieuw bestuur samengesteld: waar
nemend voorzitter E. Spruijt, secretaris J . Gerritsen, penningmeester J. de Bruin , leden de 
dames A.J. Verweijs-Kramer, J . van Santen-Hogervorst , C.H. Breen-Parke r Verboom en 
de he ren A. Verkerk als ouderling en E. Boellaard als diaken. 

De heren J.D. Barreveld, S. Breuninghoff en A. Hamoen hadden een brief 
gestuurd met het verzoek om op de eerstvolgende vergadering van gedach
ten te wisselen over het ontslag van Zr Visser, zoals beschreven in "Het 
Nieuws" van 29 augustus 1936. De drie heren hadden met de zuster gespro
ken en wilden nu ook met het bestuur van het Comité spreken. Zij deelden 
op de vergadering mee dat zij wilden bemiddelen. Er was een handtekenin
genactie gehouden, waaruit bleek dat 169 gemeenteleden wensten dat de 
zuster zou blijven. De zuster had aan genoemde drie heren geschreven dat 
zij bereid was haar ontslag in te trekken. De voorzitter antwoordde daarop 
dat de zuster zoiets aan het Comité had behoren te schrijven. Zr Visser, in
middels ook op de vergadering verschenen, kreeg dit ook te horen. 

Op de volgende vergadering, op 16 september 1936, werd gemeld dat er 
een brief ontvangen was van de drie heren, waarin pressie werd uitgeoefend 
om het ontslag van Zr Visser ongedaan te maken. De vergadering uitte haar 
unanieme verbazing over de aanmatigende en beschuldigende toon van de 
brief. Ook van Zr Visser was een brief ontvangen waarin zij haar ontslag-
name introk en en akkoord ging met de door het Comité voorgestelde 
salaris- en pensioenregelingen. Bij schriftelijke stemming waren er vijf 
stemmen voor handhaving van Zr Visser en drie stemmen tegen. 

Op 4 november werd voorgesteld het Comité te versterken me t de dames J .E . Röell-
Huydecoper en M.E. Breuninghoff-Griffioen; de laa ts te bedankte echter om gezondheids
r e d e n e n . 
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Nieuwe arbeidsovereenkomst en pensioenregeling voor Zr Visser 

Op 25 januari 1937 werd een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld en de 
afsluiting van een aanvullende pensioenregeling besproken. Deze pensioen
verzekering werd afgesloten bij de Onderlinge Levensverzekerings Mij. 
"Eigen Hulp" te Utrecht voor een pensioen van ƒ 10,50 per week op 55-jarige 
leeftijd. Op de lopende pensioenverzekering bij de Raad van Arbeid te 
Utrecht werd geen premie meer betaald; deze werd premievrij met het recht 
op een uitkering van ƒ 1,50 per week op 60-jarige leeftijd. Zr Visser ging 
hiermee akkoord. Verder werd afgesproken dat enkele dames van het 
bestuur een commissie zouden vormen waarmee de zuster regelmatig 
contact zou onderhouden. De dames zouden zich hiermee maandelijks bij 
toerbeurt belasten en het resultaat in de vergadering rapporteren. 

Financiële problemen 

In 1936 was het saldo van de spaarrekening met ƒ 300,- ingeteerd; de 
penningmeester meldde dat het batig saldo in de toekomst steeds minder 
zou worden. Een circulaire om meer contributie te betalen had niet veel 
resultaat opgeleverd en de voorzitter stelde voor om verschillende mensen 
persoonlijk te bezoeken. 

De secretaris meldde dat als het Comité geen lid was van de Provinciale Utrechtsche 
Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose en van de Nederlandse Centrale Vereniging, 
er 40% van de opbrengst van de Emmabloem-collecte moest worden afgedragen. Dat lid
maatschap kostte ƒ 5,- per jaar, maar dan kon het Comité de volle opbrengst van de collecte 
behouden. De opbrengst van de collecte was ƒ 52,76, waarvan ƒ 34,66 overbleef na aftrek van 
de kosten à ƒ 18,10. 

Bestuursaangelegenheden 1937 • 1939 

Mevrouw Verweijs verzocht om het bestuur met twee dames uit te 
breiden, mede omdat de heren de overhand hadden en omdat het werk dan 
beter verdeeld kon worden. De dames E.J. Quarles van Ufford-van Lynden 
en A.G. van der Zee-Leebeek werden uitgenodigd. 

De heer Gerritsen meldde zich aan voor persoonlijk bezoek bij sympathi
serende leden voor financiële bijdragen voor het wijkwerk. 

Het bes tuur bestond in november 1937 uit: waarnemend voorzitter E. Spruyt, secretaris 
J . Ger r i t sen , penningmeester J . de Bruin, leden de dames A.J. Verweijs-Kramer, A.G. van 
der Zee-Leebeek, J . E . Röell-Huydecoper, E . J . Qua r l e s van Ufford-van Lynden , C.H. 
Breen -Pa rke r Verboom, J . van Santen-Hogervors t en de heren P. Kroon als d iaken en 
A. Verke rk a ls ouderling. 

De financiële toestand was nog steeds niet rooskleurig; het jaar 1937 zou 
met een vermoedelijk tekort van ƒ 550,- eindigen. De persoonlijke benade
ring van leden had slechts ca. ƒ 25,- extra opgebracht. 

De nieuwe predikant van de Hervormde Gemeente Ds G.F.D. Locher 
kwam op 14 februari 1938 tijdens een bijeenkomst kennismaken; hij zou het 
voorzitterschap overnemen. Op 11 mei 1938 bedankte de heer Gerritsen als 
lid van het bestuur; de heer Spruijt werd gevraagd het secretariaat over te 
nemen. In verband met de slechte financiële toestand werd besloten een 
propaganda-avond te houden en de inwoners op te wekken om steun te ver
lenen aan het zusterwerk. 

Zr Visser meldde dat de Nederlands-hervormde Dameskrans een verloting had gehou
den ten ba te van he t werk van de vereniging; na aankoop van diverse verpleegart ikelen 
werd nog ƒ 100,- aan de penningmeester overhandigd. Op 30 mei 1938 werd J h r . L.H. 
Quar les van Ufford als nieuw lid verwelkomd. Er werd voorgesteld om de plaatsel i jke 
a r t sen te vragen zich beschikbaar te stellen als adviseurs van he t Comité in medische 
a a n g e l e g e n h e d e n . 
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Het programma voor de propaganda-avond werd via een circulaire aan 
de bevolking meegedeeld; tevens werd een beschrijving van de financiële 
perikelen opgenomen. Op de avond vertoonde dokter M.H.J. Adels een film 
over het verpleegsterswerk in de gemeente en hield de heer C.P. Klap een 
causerie over ziekenbehandeling en geneeswijzen in vroegere tijden. De 
Dameszangvereniging "Sursum Corda" zong enige liederen. 

Op de vergadering van 16 december 1938 kon de penningmeester mede
delen dat reeds ca. ƒ 100,- was ontvangen via aanmeldingen van vaste 
contribuanten; bovendien had de verloting in de pauze van de propaganda-
avond eveneens ruim ƒ 100,- opgebracht. 

Statutenwijziging en ontbinding van Het Comité "De Gemeente-Diacones" 

In januari 1939 stelden de heren Ds M. de Goede, dokter M.H.J. Abels, 
dokter K. de Snoo, J. Thies en P. Land aan het Comité voor om het werk van 
de ziekenverpleging in de gemeente een bredere basis te geven; daarvoor 
zouden statutenwijzigingen nodig zijn teneinde een vereniging te kunnen 
oprichten met vaste contribuanten en een door de leden te kiezen bestuur. 
Aansluiting bij Het Groene Kruis zou dan mogelijk zijn. In twee verga
deringen kon men niet tot een besluit komen. Tenslotte stelde Jhr. L.H. 
Quarles van Ufford voor om vrijblijvend een ontwerp-statutenwijziging te 
maken, waarmee iedereen akkoord ging. Bij stemming over het voorstel 
waren acht personen voor en vier tegen, zodat besloten werd wijziging van 
de statuten aan te vragen. 

Zr Visser meldde schriftelijk dat zij haar werk wilde beëindigen omdat zij 
ging trouwen. Er werd een advertentie voor een verpleegster voor de periode 
15 mei - 31 december 1939 in het Orgaan voor de Ziekenverpleging geplaatst. 
Op de advertentie kwamen 14 brieven binnen. De voorzitter had contact opge
nomen met Ds Beijerman van Het Groene Kruis te Utrecht, die voorstelde 
uit drie zusters te kiezen; Zr J.N. van Berghem werd benoemd. 

In de vergadering van 27 april 1939 deelde de voorzitter echter mee dat de 
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente met algemene stemmen had be
sloten om het Comité te verzoeken tot ontbinding van de vereniging over te 
gaan. In de vergadering van 2 mei 1939 viel na uitvoerige bespreking met 
algemene stemmen het besluit het Comité "De Gemeente Diacones" per 
31 december 1939 te ontbinden. Tevens werd besloten om Zr Visser bij haar 
afscheid en ter gelegenheid van haar huwelijk met de heer J.D. Barreveld 
een cadeau tot een waarde van ƒ 25,- te geven. Op 11 mei nam het Comité 
afscheid van Zr Visser en bood haar een schemerlamp aan. 

Toen alles afgerekend was, bleek er in de kas van het Comité nog een 
bedrag van ƒ 2250,- aanwezig te zijn. Dit werd overeenkomstig de statuten 
overgedragen aan de Diakonie der Hervormde Gemeente te Breukelen. 

Zr J.N. van Berghem uit Nijmegen was van 1 juni tot 31 december 1939 in 
dienst van het Comité en daarna van Het Groene Kruis. 

Bronnen 

Archief Hervormde Gemeente te Breukelen: inv. nr. 81A, notulen 1893 - 1935; inv. nr . 81B, 
n o t u l e n 1936 - 1939; inv . n r . 81C, kasboek 1935 - 1940; inv . n r . 81D, S t a t u t e n , 
Huishoudel i jk Reglement en correspondentie; inv. nr. IC , notu len Hervo rmde Kerk 
1899 -1946. 

Archief Historische Kring Breukelen, inv. nr. SV 3506A, Correspondentie Vereniging "Het 
Groene Kruis" Breukelen 1939 - 1941. 

Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode 1920 - 1940 (Gemeentehuis te Breukelen) . 
Bevolkingsregister Breukelen-St. Pieter 1920 - 1940 (Gemeentehuis te Breukelen). 
M.N.J . van Kra l ingen, 1988. Een spoorwegongeluk bij Breuke len in 1920. Tijdschrif t 

Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 1, blz. 37 - 38. 
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Zest iende-eeuwse haardplaat opgegraven 
nabij de voormalige ridderhofstad Ruwiel 

A.A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de tuin van de woonboerderij Splintersvelt (Oud Aa 38, Breukelen), een 
voormalige pachtboerderij van het verdwenen kasteel Ruwiel, is bij regulier 
tuinonderhoud een opmerkelijk gave gietijzeren haardplaat gevonden, die 
alleen onderaan enige wat ernstigere beschadigingen vertoont. 

Deze haardplaat is 50,5 centimeter breed en 55 centimeter hoog, met 
rechtopgaande zijkanten van circa 34 centimeter, en daarboven een ronde 
bovenkant. Binnen een gladde lijst van gemiddeld 1,3 centimeter breedte 
toont hij een rijk gefigureerd geheel (Afbeelding 1). Centraal staat de twee
koppige Duitse konings- of rijksadelaar met uitgespreide vleugels. Midden 
boven is de keizerskroon afgebeeld, geflankeerd door de cijfers 15 en 65. 
Links- en rechtsonder staan de zogeheten zuilen van Hercules, met banie
ren waarop links het woord PLUS en rechts OULTRE vaag te herkennen zijn.1 

De Duitse koningsadelaar s t amt af van de Romeinse adelaar . Toen Karel de Grote in 
800 tot keizer was gekroond, plant te hij een keizerlijke adelaar op zijn slot te Aken. Zijn op
volgers 'heraldiseerden' da t embleem zo hardnekkig dat het , met enkele onderbrekingen 
en tussent i jdse wijzigingen naa r de smaak van het ogenblik, tot op de dag van vandaag he t 
wapen van Duitsland is gebleven, ook in zijn republikeinse staatsvorm. 

Een kroon was in de Late Middeleeuwen nog slechts een voorhoofdsband, die vaak ver
sierd was met slechts vier boombladeren. Al snel daa rna kwamen allerlei verschillen in 
r ang tussen vorsten tot uiting in de vorm en de versiering van de kroon. Een over de ge
wone kroon aangebrachte beugel werd he t kenmerk van de keizer. Die beugels werden met 
een aaneengesloten rij parels bezet en al snel werd ook de voorhoofdsband met parels en 
andere edelstenen versierd. Hoe meer versiering, hoe belangrijker de drager . Karel is met 
zijn keizerskroon te zien op Nederlandse munten: de beroemde Karolusgulden. 

De zuilen van Hercules was in de Laat-Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen de 
naam van de Straat van Gibraltar , meer in he t bijzonder van de rots van Gibral tar en de 
aan de overzijde gelegen Djebel Musa. In humanis t ische kr ingen ti jdens de Renaissance 
wedijverde men in he t bedenken van indrukwekkende afbeeldingen me t r a a d s e l s die 
slechts zelden meteen opgelost konden worden. De tot echte pilaren gestileerde zuilen van 
Hercules zijn daar een voorbeeld van. Bovenop dragen zij beide een verschillende kroon. 

Deze combinatie van heraldische elementen wijst onmiskenbaar op een 
wapen, gevoerd door koning/keizer Karel V. 

Als Karel van Habsburg erfde hij in 1515 verscheidene s taat jes in de Neder landen; 
alleen de gewesten in het noordoosten - Groningen tot en met Utrecht - waren daar toen nog 
niet bij. In 1516 werd hij koning van twee Spaanse rijken, Aragon en Castilië, alsmede van 
Catalonië , Valencia en Navarra . In 1519 erfde hij van zijn grootvader ook nog de keizer
lijke waardigheid over he t Duitse Rijk. Omdat er vóór hem al vier Karels keizer geweest 
waren, was hij van toen af Karel V. Bij het Habsburgse Verdelingsverdrag van 1521 moest 
hij wel iswaar afzien van het grootste deel van de Oostenrijkse erflanden, m a a r hij kon 
sedertdien toch een wapen voeren dat symbool was voor een zeer ui tgestrekt rijk. De spreuk 
plus oultre (door latere heraldici vaak verbasterd tot plus ultra) onderstreepte dat nog. Het 
duidt op de uitbreiding van zijn heerschappij over de Straat van Gibraltar heen. 

In 1528 trad de laatste vorst-bisschop van Utrecht af en werd Karel V ook 
koning van Utrecht. Hij werd daarmee tevens landsheer en leenheer van de 
heer van Ruwiel. Het wapen van Karel verscheen geleidelijk in diverse 
panden van zijn leenmannen. Vergelijk de nog bestaande gewoonte om een 
portret van het staatshoofd op te hangen in overheidsgebouwen. 

Een probleem in het onderzoek van de haardplaat is het jaartal 1565. 
Want in 1555 droeg Karel in Brussel, in een gemeenschappelijke vergade-
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ring van alle Statencolleges, het bewind over de zeventien Nederlanden over 
aan zijn zoon Filips II. Het jaar daarop werd deze ook koning van Spanje. 
De Duitse keizerlijke waardigheid ging echter, volgens afspraken binnen de 
familie, naar zijn oom Ferdinand, Karels broer. Filips kon dus enkele van 
de op de haardplaat verzamelde heraldische elementen niet voeren, maar de 
plaat werd wel tijdens zijn bewind gegoten. 

Deskundigen vertelden mij dat een toenmalige smid vaak lang achtereen 
dezelfde mal gebruikte. Het jaartal daarin kon regelmatig aangepast wor
den zonder de gietvorm aan te tasten. Deze productiemethode drukte de prijs. 

Bovendien was Karel V hier redelijk gezien, maar Filips II niet.2 

Karel was in de Neder landen opgevoed, in Mechelen, r es ideerde in Brus se l , s p r a k 
Nederlands en bezocht van tijd tot tijd de diverse gewesten persoonlijk. Hoewel he t pause
lijk leergezag voor Karel bui ten kijf was, had men daarvan in brede k r ing niet zo'n l a s t 
omdat de Reformatie hier in zijn tijd nog slechts langzaam doordrong. 

Daarentegen was Filips II voor de mensen hier niet een van de hunnen ; hij was opge
voed in Spanje in de daar bestaande bestuurscultuur en de s treng rooms-katholieke geest 
die daar heers te ; hij sprak de taal van de Lage Landen niet, was want rouwend jegens de 
Neder landers en vestigde zich in 1559 in Spanje. Dat maakte hem in onze s t reken besl is t 
niet populair. 

Hield de keus voor een Karel V-haardplaat, nog in 1565, ook enig politiek onbehagen in? 

De haardplaat dateert uit de periode waarin een stookplaats met een uit 
haardstenen opgetrokken achterwand in de belangrijke huizen in vrij snel 
tempo werd vervangen door een schouw met een gietijzeren haardplaat als 
vuurvast element.3 Het wapen van Karel V komt zowel op haardstenen als 
haardplaten voor.4 

Omdat zo'n vernieuwing het eerst zal zijn ingevoerd in voorname huizen, 
was onze eerste gedachte dat de haardplaat vermoedelijk uit het dicht bij 
de vindplaats gelegen kasteel Ruwiel afkomstig was. Vrouwe Agnes van 
Aeswijn, die dat huis Ruwiel in 1563 aankocht van Cornells van Amstel van 
Mijnden van Ruwiel, liet immers het nogal verwaarloosde slot een goede op
knapbeurt geven. De haardplaat zou ruim een eeuw later in de grond kun
nen zijn verborgen bij de nadering van het Franse leger in het Rampjaar 

Afb. 1. I J ze ren h a a r d p l a a t , ge
vonden op h e t t e r r e i n v a n de 
voormalige boerderi j Sp l in t e r s -
velt . Bovenin is , a a n weersz i j 
den van de k roon , h e t j a a r t a l 
1565 te herkennen. Het grootste 
o p p e r v l a k w o r d t i n g e n o m e n 
door de k o n i n g s a d e l a a r . L i n k s 
en r e c h t s o n d e r de z u i l e n v a n 
H e r c u l e s m e t e e n g o l v e n d e 
banier eroverheen. (Foto H. van 
W a l d e r v e e n , i n F o t o - a r c h i e f 
Historische Kring Breuke len . ) 
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1672; alles wat van goed gietijzer is gemaakt, was altijd zeer welkom bij een 
veroveraar omdat het kon worden omgesmolten voor de wapenproductie. 

Bij nader inzien is de haardplaat echter van nogal bescheiden afmetin
gen voor een schouw in een kasteel. Zou vrouwe Agnes meteen ook een of 
meer van haar pachtboerderijen van een haardplaat hebben laten voorzien? 

De eigenaar van de haardplaa t is bereid deze beschikbaar te stellen als een "Museum 
Breukelen" tot s tand zou komen, vergelijkbaar met het in onze zuidelijke buurgemeente 
bes t aande Museum Maarssen. 

Noten 

1 O. Neubecker, 1977. Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis. Agon Elsevier, Amsterdam, 288 blz.; 
daarin in het bijzonder blz. 125, 126 (Duitse koningsadelaar), 174 (keizerskroon), 211 en 212 (zuilen van 
Hercules). 

2 S. Groenveld, 1997. Tis ghenoegh, oorloghsmannen. De Vrede van Munster: de afsluiting van de 
Tachtigjarige Oorlog. SDU Uitgevers, Den Haag, 86 blz. 

3 H. Vries, 1992. Twee 16de-eeuwse haardstenen uit Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 7, nr. 3, blz. 148 - 153. 

4 Zie bijvoorbeeld de haardsteen afkomstig uit Oudegracht 167, Utrecht, in: D.H. Kok et al. (Red.), 1997. 
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992 - 1993. Uitg. Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht, 143 
blz., daarvan blz. 88-89. 

Aanvullingen op een eerder gepubliceerd artikel 
H.J. van Es, 1997. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 12. De hui
zen Dannegracht 10 en 11. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, 
nr. 4, blz. 211-225). 

In bovengenoemd ar t ike l , op blz. 221 , wordt G e r a r d u s J o h a n n e s Nieuwendi jk a ls 
bewoner van Dannegracht 10 genoemd. Omdat he t mijn ouders betreft, kan ik enige aan
vull ingen en correcties geven. 

De familie Nieuwendijk had een café in Bergen (NH), maar moest in 1943 evacueren. 
Met vier kleine k inderen woonden mijn ouders tijdelijk bij Bartholomeus Eve ra rdus de 
Kruijff (dit is de juis te spelling!) en Petronella Maria de Kruijff-Peters, oom Bar t en t an t e 
Nel, boven Van Ekr i s aan de St raatweg. Zij waren familie van mijn moeders kan t . Al snel 
kochten mijn ouders he t pand Dannegracht 10; mijn vader werd fabrieksarbeider bij Efa-
Corema. Na de oorlog zijn we weer naar Bergen teruggekeerd. Het huis is toen weer ver
h u u r d aan personeel van de heer De Kruijff. Ons gezin was bij de gemeente ingeschreven 
van 20 mei 1943 tot 8 juni 1945. Mijn vader heet voluit Gerardus Johannes Be rna rdus 
Jacobus Nieuwendijk. Overigens leuk om de geschiedenis van he t pand nu te kennen! 

Thea Schilder - Nieuwendijk 
Kerkstraat 6, 3621 AL Breukelen 

Waardevolle uitbreidingen van de HKB-collecties 
Regelmatig ontvangt onze Kring documenten of voorwerpen die van plaatselijk-histo-

risch belang zijn. Bijna altijd geeft de schenker te kennen niet uit te zijn op publiciteit. Toch 
maken we h ier enkele uitzonderingen, enerzijds om via deze voorbeelden onze dankbaar 
heid tot u i tdrukking te brengen, anderzijds om door deze at tendering op de collecties van de 
HKB het risico te verminderen dat bij opruimingen waardevolle spulletjes verloren gaan. 

Van mw. E . van Eik-van Grol kregen we veel foto's, a lbums en andere zaken ui t de na
l a t enschap van de grote kindervriend "ome" Chris van Elk. De heer R. Hoefakker schonk 
ons een exemplaar van The Brooklyn Daily Eagle van 4 oktober 1896, met daar in een lang 
art ikel over Breukelen, en enige zaken die te maken hadden met L.C. Dudok de Wit (Kees 
de Tippelaar) . Mw. N. de Pijper-Ruizendaal bezorgde ons twee albums met foto's en prent-
br ie fkaar ten van Breukelen, gefotografeerd en verzameld door wijlen h a a r moeder, mw. 
M.M. Ruizendaal-Coljee, alsmede een map met k ran tenkn ipse l s . We zijn heel blij m e t 
deze en de vele andere schenkingen. Voor anderen geldt: denk altijd ook aan de HKB! 
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Aan de vergetelheid ontrukt (2) 

Marinus Oosterom 
(Kockengen, 1924 - Semarang, 1947) 

Johan Bakker 
Griftenstein 2, 3621 XK Breukelen 

Als eerbetoon aan de militaire oud-Indiëgangers uit de Gemeente Oud-
Beijerland zijn in die gemeente een aantal straten vernoemd naar de geval
lenen onder hen. Eén van deze straten heet de M. Oosteromstraat. Het on
derschrift op het straatnaambordje luidt: Korporaal Regiment Stoottroepen 
geb. 1924 -11947 nabij Semarang op Java. 

Oud-Beijerland ligt op he t voormalige eiland Hoeksewaard, da t is omgeven door in h e t 
noorden de Oude Maas, in het zuiden het Hollandsch Diep en he t Haringvliet, in he t westen 
he t Spui en in het oosten de Dordse Kil. In het Haringvliet ligt he t eiland Tiengemeten da t 
door he t Vuile Gat gescheiden is van de Hoeksewaard. Dit eiland was in h e t tweede gedeelte 
van de Tweede Wereldoorlog grotendeels geïnundeerd, evenals h e t zuideli jke gedeel te 
van de Hoeksewaard. Vanaf september 1944 lagen de geallieerde s tr i jdkrachten op schoots-
afstand, in Noord-Brabant . 

Marinus (roepnaam Ries, later Rinus) Oosterom werd op 30 november 1924 
geboren in Kockengen. Zijn ouders waren Jan Oosterom en Jannigje (Jans) 
Pieternella van der Zouwen. Zij hadden een melkhandel en woonden op 
Heicop 22. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Ries 15 jaar oud. 

Onderduiker 

Nadat de Duitse bezetter in het eerste oorlogsjaar, 1940, was begonnen 
met tewerkstelling (Arbeitseinsatz) van werklozen in Duitsland, werd het 
steeds duidelijker dat ook tot verplichte tewerkstelling zou worden overge
gaan van werknemers die normaal aan het arbeidsproces deelnamen. 

Jongeren die waren geboren in 1924 voelden zich trouwens toch al niet zo 
prettig, omdat zij door de bezettingsautoriteiten werden opgeroepen om 
dienst te nemen bij de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD). 

Dit alles was voor Ries Oosterom aanleiding om in juli 1941 te gaan wer
ken bij zijn van oorsprong uit Kockengen komende oom Maarten Nap, die 
zich in de buurtschap Zinkweg, ten zuiden van Oud-Beijerland had geves
tigd. Op dat moment was hij hoefsmid en had hij een smederij voor land
bouwmachines annex fietsenmakerij op het adres Zinkweg 230. Deze oom 
had behoefte aan een knecht in zijn bedrijf en omdat het een onderneming 
betrof die belangrijk was voor de land- en tuinbouw en derhalve voor de voed
selvoorziening, bood dit Ries mogelijkheden voor het ontlopen van inlijving 
bij de NAD of tewerkstelling in Duitsland. 

Maar ten Nap werd op 26 december 1910 in Kockengen geboren. Zijn ouders, Klaas Nap 
en Mar i a Jacomina Merk, hadden daar een kaashande l en fouragebedrijf. Ze woonden 
eerst aan de Heicop en later op Voorstraat 17. 

Toen ik Maar ten Nap in 1997 sprak, herinnerde hij zich nog goed dat de smederij in 
Zinkweg via een krantenadver ten t ie te koop werd aangeboden. Hij had inmiddels 10 j a a r 
als knecht bij de Kockengense smid Stigter, op de hoek van Nieuwstraa t en Heicop, gewerkt 
en was zodoende goed ervaren in het smidsvak. Bovendien was hij verloofd m e t Janne t je 
(roepnaam Jans ) Ravenstein en voelde hij er veel voor een gezin te st ichten en een eigen 
bedrijf te beginnen. De smederij werd gekocht en kort na hun huwelijk vertrok he t jonge 
p a a r in j anua r i 1938 ui t Kockengen om in de buur tschap Zinkweg/Oud-Beijerland een 
nieuw bes taan op te bouwen. Hij is er altijd gebleven. Toen hij te oud werd voor de zaak, 
nam zijn zoon die over. J a n s NapJ^avenstein overleed in 1996, Maar ten Nap in 1997. 
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Afb. 1. De 12 mannen van het eerste uu r van de KP Zinkweg, gefotografeerd kort na de 
bevrijding in mei 1945, met geheel l inks tevens Israel Traas, de rayonleider van he t verzet 
in de Hoekse Waard. De vijfde van l inks is Marien Traas; op de foto schuin l inks achter 
hem s taa t Lein Rottier; de zesde van rechts is Arie Vermaas. (Uit Oosthoek, 1995, blz. 52.) 

Een van zijn vrienden uit die tijd, Mees Weeda, herinnerde zich in 1997 
Ries Oosterom als een goed uitziende, plezierige jongen met verstand van 
motoren. Hij noemde hem een levenslustige jongeman, die na de capitulatie 
van de Duitsers in 1945 met leeftijdgenoten van beiderlei kunne volop genoot 
van de herkregen vrijheid, maar daarna spontaan besloot met drie vrienden 
als oorlogsvrijwilliger naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië te gaan. 

Deelnemer in het verzet tegen de Duitse bezetter in Nederland 

De buurtschap Zinkweg (ongeveer 400 bewoners), deel uitmakend van de 
Gemeente Oud-Beijerland, telde vanaf de eerste oorlogsjaren een aantal 
bewoners die individueel verzet pleegden tegen de Duitsers. 

Vanaf 1943 werd het verzetswerk meer in georganiseerd verband verricht en ontstond de 
verzetsgroep Zinkweg. In het begin van september 1944 volgde de formatie van de Knok
ploeg (KP) Zinkweg, bes taande ui t 12 mannen , bijgestaan door verscheidene koer iers ters . 
De verze t sgroep Zinkweg h a d contact met verzetsgroepen elders , w a a r o n d e r die van 
Johannes Post, en werd onder meer ingeschakeld bij de overval op he t postkantoor in Oud-
Beijerland. In september 1944 gaf de Nederlandse regering in Londen opdracht de verzets
o rgan i sa t i e s te bundelen en he t gewapend verzet onder te brengen in de te formeren 
Binnen landse Str i jdkrachten - Stri jdend Gedeelte (BS-SG). Vanaf kor t daa rna , oktober 
1944, werd de KP Zinkweg ingeschakeld bij wapendroppings. Op een luttel aanta l kilome
ters van de Zinkweg vond drie keer een wapendropping plaats. Per dropping werden 3 à 4 
ton wapens en munitie afgeworpen, verdeeld over 27 containers. 

Door deze droppings kregen de Binnenlandse Strijdkrachten meer te doen 
en voelde men de behoefte aan uitbreiding. Daarbij viel de keuze toen ook op 
de bijna 20-jarige Ries Oosterom. In een buurtschap met zo'n vierhonderd 
inwoners is het niet moeilijk om te weten te komen wie betrouwbaar is 
en als het nodig is zijn mannetje kan staan. Ries werd geplaatst onder de 
intussen aangestelde groepscommandant Jan Sijmons, die Ries wapen-
instructie gaf en hem leerde explosieven te maken. Andere taken waren het 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 13, nr. 4,1998 



230 

oog houden op de Duitse troepenbewegingen, het t raceren van de opslag
plaatsen van de Wehrmacht en bij een doorbraak van de geallieerde strijd
krachten de aan de BS-SG toegewezen objecten bezetten en behouden. Tevens 
moest roof en plundering door terugtrekkende Duitse troepen worden tegen
gegaan en diende zo snel mogelijk contact te worden gezocht met geallieerde 
commandanten voor het ontvangen van nieuwe orders. Daa rnaas t dienden 
NSB-ers, andere collaborateurs en zwarthandelaren te worden gearres teerd 
en moest worden voorkomen dat hun woningen zouden worden geplunderd. 

Zijn vriend Piet Hage herinnerde zich in 1997 nog dat Ries ook pistolen en 
andere wapens repareerde op de draaibank van zijn oom Maar ten Nap. 

Tot 7 augustus 1945 diende Ries bij de Binnenlandse Strijdkrachten ge
west 14, Zuid-Holland-Zuid, District Hoeksewaard, strijdend gedeelte 2-5-5. 

Als oorlogsvrjj williger naar Nederlands Oost-Indië 

Na de bevrijding van Nederland wilden verscheidene Neder landse jon
gens uit dankbaarheid voor de herkregen eigen vrijheid meehelpen om ook 
het door de Japanners bezette Nederlands Oost-Indië te bevrijden. Ries was 
een van hen. Samen met drie andere leden van de KP Zinkweg, Arie Ver-
maas , Lein Rottier en Marien Traas, meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger. 

Begin augustus 1945 werden zij ingedeeld bij het Regiment Stoottroepen. 
In Weert kregen zij hun militaire basisopleiding en vervolgens in de Hars 
kamp h u n schietopleiding. Alle vier vertrokken eind augus tus , via Enge
land, met he t troepentransportschip Alcantara n a a r Indië. D a a r k regen 
Ries (inmiddels Rinus geworden) en Arie een opleiding tot chauffeur. 

Rinus nam deel aan acties in 1946 en 1947. Als korporaal bij he t Regi
ment Stoottroepen, 3e Compagnie, Ie Bataljon, reed hij met zijn jeep op een 
landmijn. Hij overleed op 30 september 1947 in Semarang en ligt begraven 
op het Nederlandse Ereveld Candi te Semarang, vak D, grafnummer 223. 

Aan Rinus' vader is het posthuum aan Rinus toegekende Ere teken voor 
Orde en Vrede met de gespen (onderscheidingen) 1946 en 1947 overhandigd. 

Bronnen 

Gesprekken en correspondent ie in 1997 me t de 
heren P. Hage (Zuidzijde, Nieuw-Beijer land), A. 
Vermaas (Hoogeveen) en M.H. Weeda (Bilthoven), 
allen oud-leden van de KP Zinkweg. 
De heer M. Nap (Zinkweg, Oud-Beijerland), werk
gever en oom van Ries. 
De heer J . Oosterom te Breukelen. 
De heer J . Schipper (Oud-Beijerland), publicist en 
oud-hoofd A l g e m e n e Z a k e n G e m e e n t e O u d -
Beijerland. 
Ministerie van Defensie, Den Haag. 
Oorlogsgravenstichting, Den Haag. 
Alber t Oos thoek , 1995. U i t T r o u w G e b o r e n -
Illegaliteit in Oud-Beijerland. Eigen uitgave van de 
schrijver, Rotterdam, 111 blz., ISBN 90-802541-1-8. 

Afb. 2. Rinus Oosterom met zijn Oud-
Beijerlandse kameraden als militairen in 
Semarang, 1946. Rechts onder Rinus 
Oosterom, rechts boven Lein Rottier, links 
boven Marien Traas , l inks onder Arie 
Vermaas. (Foto beschikbaar gesteld door de 
heer A. Vermaas, Hoogeveen.) 
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Chinoiserie 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

» 

In de tweede helft van de 17de eeuw en in de 18de eeuw was er nauwelijks 
een kasteel of buitenhuis aan de Vecht waarin niet in een of meer kamers 
minstens één prachtig porseleinen servies, vergulde lakdozen, ivoren 
waaiers en versierde kamerschermen te pronk stonden. Soms waren deze 
goederen ingevoerd uit China of Japan, maar vaak waren ze in Europa 
gemaakt en gedecoreerd met Chinese motieven. De gangbare verzamel
naam voor kunstvoorwerpen en snuisterijen uit China of in de stijl daarvan 
vervaardigd, is chinoiserie. 

Het kostbaarste porselein of mooiste aardewerk1 stond meestal in een spe
ciaal daarvoor geconstrueerd pronkkabinet, de porseleinkast, bestaande uit 
een onderbouw met laden en een bovenbouw met twee deuren en zijkanten 
die beglaasd waren. In het bijzonder het porseleinen servies werd gewoon
lijk in zo'n porseleinkast bewaard: enkele exemplaren, de mooiste, van elke 
serviesbestanddeel achter het glas, de andere exemplaren in de laden. De 
bovenbouw van een schrijfkabinet kon ook als vitrinekast zijn ingericht, voor 
kostbare kleinere porseleinen voorwerpen. Grote vazen, kommen, beelden 
en dergelijke plaatste men bovenop kasten en op tafeltjes. Had men erg veel 
porselein dan werd een pronkkamer tot een speciale porseleinkamer. 

In China werd al heel lang porselein gemaakt. Onder de Ming-dynastie (1368 - 1644) 
werd het de belangrijkste kunstvorm. De export steeg. In 1622 kwam de eerste Hollandse 
handelsexpeditie in China. In 1644 begon een revolutie, waarin geleidelijk de Mantsjoes 
hun greep op het land versterkten. In 1652 deelde de uit China naar Batavia gekomen pater 
jezuïet Martino Martini aan de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) mee dat de 
onderwerping van het gehele Chinese grondgebied door de Mantsjoes nog slechts een 
kwestie van tijd zou zijn. Hij adviseerde de VOC onderhandelingen te beginnen met het 
hof in Peking, om de handel in zijde en porselein weer op gang te krijgen. Het duurde 
geruime tijd voordat alles weer op orde was, maar daarna werd er op flinke schaal ge
handeld. Vooral het blauwwitte Chinese porselein was bij de Nederlanders in trek. 

Een belangrijk alternatief voor Chinees porselein was Delfts aardewerk (de term Delfts 
porselein berust op een hardnekkig misverstand; in Delft is alleen maar aardewerk 
vervaardigd).1 Hoewel in de laat-16de eeuw in Delft al plateel werd gebakken, kwam de 
grote ontwikkeling van de aardewerkproductie na circa 1640. Naast nagebootste Chinese 
porseleindecors werden ook zuiver Nederlandse en andere westers-georiënteerde beschil
deringen op het Delftse aardewerk aangebracht. Ze ondervond zware concurrentie van 
goedkope import, vooral van Engelse waar. 

Pas in de tweede helft van de 18de eeuw kreeg Nederland eindelijk een 
bescheiden eigen porseleinfabriek, achtereenvolgens in Weesp (1760 - 1770), 
Loosdrecht (1774 - 1784) en Ouder-Amstel (1784 - 1809, met nog een voort
zetting tot 1814 in Nieuwer-Amstel). Toen was het hoogtij voor het pronk-
porselein in de Nederlanden al voorbij. Niettemin richtte de porseleinfabriek 
op eigen boden zich vooral op het vervaardigen van luxe-voorwerpen, waar
van de prijzen bovendien te hoog waren. Had men de nadruk gelegd op 
eenvoudig aardewerk voor dagelijks gebruik, dan was de geschiedenis van 
deze bedrijfstak waarschijnlijk florissanter gelopen.2 

Ook op andere gebieden was er in de tijd van de zegepralende Vecht bij de 
algemeen ontwikkelde Nederlanders belangstelling voor China en zijn 
cultuur. Zij werden daarbij geestelijk gevoed door Europese denkers over 
staatkunde, filosofie en geschiedenis welke zich lieten inspireren door intel
lectuelen uit het Chinese keizerrijk. De bekende satirische schrijver Jacob 
Campo Weyerman, die zich, na ruim zes jaren vol omzwervingen langs 
Hollandse steden, in 1725 in Breukelen vestigde3 en eind 1727 vandaar naar 
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Abcoude verhuisde,4 vertelde zo nu en dan over China of verfraaide zijn 
teksten met beeldspraak ontleend aan typisch Chinese zaken, en wel op zo'n 
manier dat hij er duidelijk van uit ging dat zijn lezers al over een zekere 
kennis van China beschikten. Bruggeman noemde dergelijk geschrijf 
literaire chinoiserie.5 Uiteenlopende onderwerpen werden aangestipt. 

In de aflevering van 7 augustus 1724 van zijn tijdschrift Den Ontleeder 
der Gebreeken (deel 1, nr. 44, blz. 349) hekelde Weyerman de kledinggewoon-
ten van zijn mannelijke tijdgenoten: "Onze Voorouders droegen Broeken, als 
Korenzolders, ruim genoeg om een half last haver in te bergen, en onze Tyd-
genooten zyn in Spaansche Broekjes geschroeft, zo eng' dat een Spaanbaars 
ter naauwer noot daar in kan Ademhaalen". Hij vreesde dat deze gang van 
zaken op den duur tot kleinere mannen zou leiden, "gelyk als de Voetjes der 
Chineesche Vrouwen verkleinen, die gecomprimeert worden door de Pyn-
bank van een paar Poppemuiltjes" en "gelyk als de Oostersche Gewassen, 
die van jaar tot jaar verslimmeren in de Tuinen der Nederlanders".6 

Weyerman gaf in zijn actiefste schrijversjaren verscheidene tijdschriften 
uit, waarvan de meeste niet lang bestonden. In Den Amsterdamsche 
Hermes van 19 januari 1723 (deel 2, nr. 17, blz. 136) had hij het onder meer 
over Chinese karakters (woord-/lettertekens) en in de aflevering van 10 
augustus 1723 (deel 2, nr. 46, blz. 365 - 366) vertelde hij dat de schoonheid van 
het Chinese porselein werd veroorzaakt door een bijzondere eigenschap van 
het water waarmee de porseleinaarde werd gemengd. In zijn weekblad 
Den Ontleeder der Gebreeken van 6 maart 1724 (deel 1, nr. 22, blz. 175) 
schreef Weyerman over Chinees papier. 

In zijn De Historie des Pausdoms uit 1728 (deel 3, blz. 130) merkte Weyer
man op: "Alphonsus Mendoza verhaalt dat de Drukkonst reeds vyfhondert 
jaaren was bekent geweest aan de Chineesen, eer dat Laurens Koster of Jan 
Guttenberg daar ooit de lucht van hadden gerooken". Met deze Alphonsus 
Mendoza bedoelde hij waarschijnlijk Juan Gonzalez de Mendoza (1545 -
1618), die in 1584 in boekvorm een beschrijving gaf van China: Historia de 
las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la China, 
waarvan in 1595 een vertaling in het Nederlands werd uitgegeven. 

Weyerman haalde al zijn kennis bij anderen. Zelf is hij nooit in China ge
weest. 

Noten 

1 Men kan de keramische producten in drie hoofdgroepen indelen: (1) aardewerk, dat bros, breekbaar 
en poreus is en gebakken wordt bij lage temperaturen, tot 800°C (als dit aardewerk met een in het 
algemeen tinhoudend glazuur is overtrokken, spreekt men van plateel); (2) steengoed, dat hard en 
sterk en - wat zeer belangrijk is - niet poreus is en dat gebakken wordt bij een temperatuur van 1300°C 
en hoger; (3) porselein, dat steengoed is, maar dan gemaakt uit witte klei met een speciale samen
stelling, waarin kaolien of porseleinaarde (40 - 65%), veldspaat (15 - 35%) en kwar ts (12 - 30%) de 
belangrijkste zijn. 

2 W.M. Zappey et a l , 1988. Loosdrechts Porselein, 1774 - 1784. Uitgeverij Waanders, Zwolle, 312 blz. Dit 
boek verscheen bij gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, die van 27 februari tot 15 mei 
1988 in het Rijksmuseum te Amsterdam werd gehouden. 

3 G. Maréchal, 1992. Jacob Campo Weijerman (1677 - 1747). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 7, nr. 4, blz. 218 - 226. 

4 P. Altena, 1997. Jacob Campo Weyerman (1677 - 1747), schrijver en schilder. In: A.A. van Baal-de Vries 
et al. (Red.), Utrechtse Biografieën - De Vechtstreek. Uitgeverij SPOU, Utrecht, blz. 185 -190. 

5 J. Bruggeman, 1998. Literaire chinoiserie in het werk van Jacob Campo Weyerman. Mededelingen 
van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jaargang 21, nr. 1, blz. 25 - 30. Vooral de kern van he t 
tweede deel van dit artikel is aan deze publicatie ontleend. 

6 Baarzen zijn zijdelings afgeplatte vissen; of een spaanbaars een bepaalde soort of een bepaa lde 
verschijningsvorm was, heb ik niet kunnen achterhalen; ook bij de Univers i te i t Ut rech t en de 
Landbouwuniversiteit in Wageningen kon men mij niet helpen (weet iemand onder de lezers er meer 
over ?). Met iets dat "verslimmert" gaat het slecht. 
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Uit de archie venrijkdom van de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht 

1. Inleiding achtergronden van een oorkonde uit 1247 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Veel land en diverse boerderijen in de omgeving van Breukelen hebben in 
de loop der eeuwen deel uitgemaakt van de bezittingen van de Ridderlijke 
Duitsche Orde of zijn nog haar eigendom en veel personen uit ons gebied 
hebben met de Orde te maken gehad. 

De geschiedenis van deze Orde begon tijdens de 3de kruistocht. Toen werd 
een noodhospitaal, het "Hospitaal van Sint-Marie der Duitsers te Jeruza
lem", ingericht voor gewonde en zieke strijders bij het beleg van Accon in 
1190. In 1198 bleek het nodig om aan het hospitaal een strijdbare broeder
schap te verbinden. De s ta tu ten van de Orde werden in 1199 door paus 
Innocentius III bekrachtigd. Geleidelijk breidde de Orde zich uit, zowel in 
Azië als in Europa , waar zij allerlei onroerende goederen kreeg. H a a r 
bijdrage tot de kerstening van het tot dan nog heidense Pruisen was zo groot 
dat ze daar een eigen staat mocht stichten.1 

In 1231 kreeg de Orde een huis met grond net buiten de stad Utrecht ten 
geschenke. Daar werd in 1232 een commandeurshuis gevestigd, waar in een 
door de Orde benoemde commandeur zijn intrek nam. Hij ging meteen druk 
aan de gang om de nieuwe vestiging uit te bouwen tot een volledig convent. 
Dat ontving haar inkomsten vooral uit de opbrengsten uit land dat door 
allerlei lieden aan de Orde werd gegeven. 

In vredestijd werd de kleding van de ridders vooral gekenmerkt door een 
lange witte mantel met daarop, aan de linkerzijde, een zwart kruis. 

Na de Reformatie kreeg de Balije van Utrecht een protestantse s ignatuur 
en lag de nadruk sterk op de christelijke liefdadigheid. Die charitatieve taak 
vervult ze tot op de dag van vandaag. Wat bleef was de voorwaarde dat alleen 
pe r sonen tot de Orde werden toegelaten die vier adellijke grootouders 
hadden en van wettige geboorte en goede zeden waren. 

Het archief 

Gedurende de eerste 3V2 eeuw vormde de Ridderlijke Duitsche Orde te 
Ut recht een omvangrijk archief, zowel op de landcommanderij als op de 
daaronder vallende commanderijen. Na de kerkhervorming probeerden de 
landscommandeurs daarvan te redden wat er nog te redden viel. Zoveel mo
gelijk archivalia werden bijeengebracht op het hoofdhuis te Utrecht, m a a r 
vrijwel zeker is toen ook heel veel verloren gegaan. Op 22 oktober 1661 kreeg 
de secretaris opdracht een inventaris te maken van wat nog aanwezig was. 

In de F ranse Tijd kreeg de orde in 1807 bevel van koning Lodewijk 
Napoleon om hun hele inventaris met het archief en de administrat ie ui t 
Ut rech t over te brengen naa r een huis in Den Haag. Daar r a a k t e n veel 
s tukken in het bezit van de familie Cazius; later kwamen deze terecht in het 
Provinciaal Archief (Rijksarchief) te Utrecht. 

In 1836 verhuisde de orde terug naar Utrecht, maar ze konden niet meer 
terecht in de gebouwen waar ze vroeger zaten; die dienden sedert 1811 als 
militair hospitaal. Toen dat in 1992 vandaar vertrok, kon de orde een deel 
van he t complex, met de voormalige landcommandeursver t rekken en de 
sacristie van de kloosterkerk, terugkopen. Na gedegen restaurat ie werden 
die in 1995 betrokken. Alle moeite werd gedaan om zoveel mogelijk van hun 
ergens bewaard gebleven vroegere archiefstukken weer bijeen te krijgen. 
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Het resultaat verdient bewondering! Het huidige Archief van de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht telt weer meer dan 3000 charters en ande
re stukken uit de periode van de vroeg-13de eeuw tot 1811.2 Ook uit de periode 
1811 - 1950 is er een omvangrijk archief. 

Oud schrift en transcriptie 

Eeuwenoude documenten zijn vaak niet zo gemakkelijk te lezen. Het 
helpt al wanneer men eerst het oude handschrift overschrijft in letters van 
nu. Dat overzetten in een hedendaags schrift noemt men transcriberen en 
het resultaat een transcriptie. 

Het maken van een transcriptie heeft een aantal voordelen: 
Geschiedkundig onderzoek moet rijpen. Je bent er niet als je een docu

ment eenmaal een keer hebt gelezen. De inhoud ervan moet vaak worden 
vergeleken of gecombineerd met de inhoud van andere documenten en over 
de betekenis van wat in de archiefstukken staat, moet worden nagedacht. 
Dat brengt veelvuldig met zich mee dat opnieuw wordt gekeken naar wat 
er nu precies in een bepaald document staat. Het is efficiënter om bij het 
herhaaldelijk herlezen niet iedere keer weer de "hobbel te hoeven nemen" 
van het ontcijferen van het oude handschrift. 

Archiefstukken mogen in principe het gebouw waarin ze worden be
waard niet verlaten. Voor een tweede of volgende lezing van een archiefstuk 
moet je dus terug naar het desbetreffende archief, dat een flink eind weg 
kan liggen en beperkte openingsuren heeft. Een transcriptie wordt toege
voegd aan het eigen werkdossier en kan op iedere gewenste plaats en tijd 
worden geraadpleegd. 

Op een transcriptie kun je notities toevoegen, bijvoorbeeld een vertaling 
of verduidelijking van een moeilijk woord of een bij eerste indruk nogal on
begrijpelijke zin. Bij herlezing zijn ook die dan weer meteen beschikbaar. 

Bij het maken van een transcriptie kunnen zich diverse problemen voor
doen, zoals: 

Het oude schrift in het algemeen. Mensen schreven vroeger anders dan 
nu. In Middeleeuws schrift is de d soms moeilijk van een e te onderschei
den, komen twee verschillende letters s voor, lijkt de f soms op een van die 
letters s, maar met een streepje erdoor, kan een h verwarrend veel op een g 
lijken, worden i en j door elkaar heen gebruikt (vooral als eindletter) en heb
ben zij meestal geen punt erboven (dus "poten tellen" bij het ontraadselen 
van een woord met veel op-en-neerbewegingen), zijn u en v onderling ver
wisselbaar en komt de w voor in allerlei combinaties van u en v (om zo maar 
een aantal voorbeelden te noemen, waar er nog heel wat aan toegevoegd zou
den kunnen worden). Met veel van dit soort zaken kan men leren omgaan. 

Het individuele handschrift van het geselecteerde document. Net zoals 
voor de mensen van nu geldt, had ook vroeger ieder individu zijn eigen 
handschrift, stijl en eigenaardigheden van schrijven. De problemen die 
daaruit voortvloeien, moeten per geval worden overwonnen. Vaak helpt het 
door een transcriptie te maken op gelinieerd papier en daarop voor iedere 
regel uit het oude document royaal ruimte te nemen. Letters of hele 
woorden, die onleesbaar lijken, blijken elders, door een iets andere manier 
van schrijven of uit het tekstverband, geen problemen te geven. Die kunnen 
dan op de juiste plek in de transcriptie alvast ingevuld worden, waarna 
vandaaruit door gedetailleerde vergelijking eerdere problemen kunnen 
worden aangepakt. Aan het eind van het transcriptiewerk kunnen, bij het 
maken van een eindversie, de regelnummers uiteraard weer achterwege 
blijven en kan de tekst gewoon doorlopen. 

Door de schrijver van het archiefstuk gebruikte afkortingen. In oude 
teksten komen talloze afkortingen voor, die voor stevige hoofdbrekens kun
nen zorgen, ook als de schrijver de lezer op een afkorting attent maakt door 
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(1) Universis presentem paginam inspecturis frater Giselbertus de Ruele, miles, 
salutem in eo, quj salus est omnium et solamen. 

(2) Scire vos volo presencium testimonio litterarum, quod fratribus domus 
Teutonice Traiectensis teneor in sexaginta libris Traiecte nsü denari-

(3) orum a domintca, qua cantatur Letare Jherusa/em, proximo affutura ad quatu
or annos penitus persolvendis; pro quibus ipsis 

(4) fratribus decimam trium mansorum iacencium inter viam viridem, tenden-
tem ad domum dominj Giselbertj de Sulen, et inter bona 

(5) puerorum sive heredum dominj Henrici de Campo colligendam, per consen-
sum uxoris mee, domine Güde, et filij mej Lüf ceterorumque 

(6) heredum meorum, in elemosinam assignavj; quos mansos a domino 
Jsebrando de Lenten, milite, ego et filius meus Lüf in feodalj 

(7) iure possidemus: jn hunc modum videlicet quod, si aliquis super hac décima 
colligenda interim prestiterit aut prestare voluerit 

(8) impedimentum, ego illwd vita comité amovebo; sed si forte, qwod absit, inter
im decessero, heredes mei simih'ter am[m]ovebunt. 

(9) Preterea si interim, prout dictum est, decessero memorata pecunia non soluta, 
filium meum Lüf statuj fideiussorem de 

(10) dicta pecunia persolvenda; qwod si forte qwoquo casu contingente dictus Lüf, 
filius meus, minime adinpleret, statuj fideiussores 

(11) ulteriores sub prestito iuramento et coniwncta manu dominum Lüf de Ruele, 
militem, fratrem meum et Henricum fratrem domin] 

(12) Splinterj de Lünreslothe, militis, ut supradictam pecuniam solvant in termi-
no prenotato. Et si forte dicti dominus Lüf 

(13) et Henricus sepedictam pecuniam non solverint in termino sepedicto, ipsi, 
prout fideiussorum moris est, intrabunt civitatem 

(14) Traz'ectensem, inde nullatenus exiturj, nisi memorata pecunia plenarie fuerit 
per soluta, hoc adiecto tarnen, qw od si alter fideiussorw m, 

(15) quod absit, interim viam universe carnis ingressus fuerit, alter cum filio meo 
Lüf intrabunt civitatem Traz'ectensem non exiturj, 

(16) donec ipsis fratribus alium posuerint fidedignum fideiussorem, qui defunctj 
fideiussoris adinpleat supplementarum . Ut autem 

(17) hec rata permaneant et inconwlsa, presens scriptum memoratis fratribus dedi 
sigillo doznz'nj Giselbertj de Amestelle, presidis, et 

(18) sigillo proprio roboratum. Actum anno Dominj M0.CC°.XLVII°., in crastino 
beatj Andree apostoli. 

Afb. 1. Transcript ie van een oorkonde van Gijsbert I (Gijsbrecht) van Ruwiel van 1 decem
ber 1247 (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht , inv. nr . 423). Aan 
het origineel hangen twee zegels in witte was, links die van Gijsbrecht van Amstel, met 
s terk beschadigde randen , en rechts die van Gijsbert I van Ruwiel, waarvan de rand in he t 
onderste deel van de linkerhelft nogal beschadigd is. Het eerste toont een rui ter met zwaard 
en schild, waarop he t (geschaakte) schuinkruis van de Van Amstels nog enigszins zicht-
baa r is . Van he t randschrift SIGILLVM GISELBERTI DAMESTELLE zijn alleen de le t ters GISE 
nog redelijk herkenbaar . Het tweede zegel toont een wapen met een dwarsbalk; van he t 
randschr i f t SIGILLV(M) GISELBERTI DE RUELEN zijn de letters TI DE RU door de beschadi
ging verdwenen. Heer Gijsbrecht van Amstel was als getuige namens de broeders van he t 
Duitsche Huis bij het passeren van deze akte aanwezig. 
Gijsbert was heer van kasteel Ruwiel, gelegen aan de rivier de Aa ten noordwesten van he t 
oude dorp Breukelen. 
Het charter is gedateerd in het j aar duizend, twee honderd en 47, in crastino van de dag van 
Sint-Andreas de apostel. Diens feestdag is 30 november. Grotefend3 vertaal t crastini a ls 
de dag na, waardoor de oorkonde op 1 december 1247 moet worden gedateerd (maar sommige 
woordenboeken vertalen he t als de dag van morgenl). 

een punt of hor izontaal streepje boven een nog wel geschreven le t ter . 
Besparing van kostbaar perkament kan een reden zijn geweest voor dat af
korten (evenals het schrijven in priegelkleine lettertjes), maar ook het bespa-
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ren van schrijftijd (schrijven deed men toen veel langzamer dan nu en een 
schrijver had vaak rekening te houden met iemand anders die dicteerde). 
Gelukkig wordt een bij herhaling afgekort woord de eerste keer dat het voor
komt nogal eens voluit geschreven. Het is verstandig om in de transcriptie 
alle woorden voluit te schrijven, maar teruggebrachte letters dan te onder
strepen of cursief te zetten; zo blijft zichtbaar waar de oude tekst letterlijk is 
gevolgd en waar de transcriptor aan het reconstrueren is geweest. Ook een 
onmiskenbaar door de schrijver van het oude document vergeten woord kan 
zo (onderstreept of cursief) worden toegevoegd. 

Gijsbert van Ruwiel 

In Afbeelding 1 ziet u een voorbeeld van een transcriptie van een Middel
eeuws document. Daarin kunt u veel van de in het voorafgaande besproken 
problemen terugvinden. 

In deze transcriptie is de regelnummering, op basis van de regels in het oorspronkelij
ke document, gehandhaafd. Let er op dat daardoor in de transcriptie een passage ondanks 
een niet vollopende regel met een woordafbreking kan eindigen (zie regel 2). In regel 2 
zijn quod (dat), fratribus (broeders) en Traiectensis (Utrechts) voluit geschreven, maar in 
de regels 4, 7, 14 en elders staan ze afgekort. In totaal staat 7,7% van de letters cursief, wat 
een indruk geeft van de omvang van het afkortingenprobleem. Een j in plaats van een i 
ziet u op veel plaatsen, te beginnen met de regels 1 (qui), 4 (domini, Giselberti), 5 (filii), 
6 (assignavi, feodali). In regel 17 ziet u een w gebruikt waar wij vu zouden verwachten 
(inconvulsus = onveranderd). 

Gijsbert van Ruwiel identificeert zichzelf in de eerste zin van deze oorkon
de als broeder (frater) en als ridder (miles). Dat broeder wijst er op dat hij 
toen al deel uitmaakte van de Ridderlijke Duitsche Orde. 

Gijsbert verklaart in de oorkonde dat hij een schuld van 60 ponden 
Utrechtse denariën had aan het Duitsche Huis bij Utrecht (mogelijk een 
schenking die hij had toegezegd), welke diende te worden afgelost binnen de 
komende vier jaar, ingaande de eerstvolgende dag waarop in de kerk de 
Letare Jerusalem wordt gezongen (= de derde zondag vóór pasen) dus te re
kenen vanaf 26 maart 1248. De oorkonde illustreert met hoeveel voorzorgen 
de uitbetaling van een dergelijke schuld werd omgeven. Als onderpand voor 
die schuld gaf Gijsbert het Duitsche Huis de beschikking over het tiendrecht 
van drie hoeven land. Dat gebeurde met toestemming van zijn echtgenote, 
vrouwe Goede, en van zijn zoon Loef en overige kinderen en erfgenamen, die 
het goed vonden dat hij op deze wijze dat tiendrecht als aalmoes gebruikte. 
De desbetreffende hoeven hielden Gijsbert en zijn zoon Loef in leen van heer 
IJsbrand van Lenten, ridder, en lagen tussen de Groeneweg, die strekt naar 
de woonstede van heer Gijsbrecht van Zuylen, en de onverdeelde goederen 
van de kinderen of erfgenamen van heer Hendrik van den Kamp. (Waar? 
Volgens De Geer4 onder Jutfaas, maar hij gaf geen argumenten bij zijn ver
onderstelling.) Zoon Loef stelde zich garant dat de opbrengst van het tiend
recht ongehinderd aan de broeders van het Duitsche Huis zou worden afge
dragen. Mocht Gijsbert overlijden voordat de schuld geheel was afbetaald, 
dan verplichtte zoon Loef zich tevens de genoemde som geld binnen de over
eengekomen termijn verder af te lossen, met als borgen twee van Gijsberts 
verwanten, te weten ridder Loef van Ruwiel, zijn. broer, en Hendrik, broer 
van heer Splinter van Loenersloot, ridder. 

Noten 

1 K. Schuur, 1982. Het Duitsche Huis. Scriptie Technische Hogeschool, Delft, deel 1, tekst, 96 blz. 
2 Ph.J.C.G. van Hinsbergen, 1955/1982. Inventaris van het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde 

Balije van Utrecht 1200 -1811. Eigen uitgave van de orde, 319 blz. 
3 H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 10de druk, 

1960, blz. 43. 
4 J.J. de Geer tot Oudegein, 1871. Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balei van Utrecht. 
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Mededelingen van het bestuur 
VoorjaarsLedenvergadering 21 april 1999 

De volgende jaar l i jkse algemene ledenvergadering van de HKB is op woensdagavond 
21 april 1999 te 19.30 uur in het Parochiehuis, Herenstraat 15, Breukelen. Het eerste halfuur 
zal worden besteed aan het huishoudelijke gedeelte; we zullen proberen dat zo kort mogelijk 
te houden. Daarna begint om ongeveer 20.00 uur het inhoudelijke gedeelte, waarin de heer 
E.A.J. van der Wal ui t Maarssen zal spreken over de Huydekopers en hun bui tenplaatsen 
aan de Vecht. HKB-leden hebben gratis toegang tot deze bijeenkomst; niet-leden betalen een 
entreeprijs van ƒ 5,-. 

Bestuursverkiezing 

Volgens art ikel 13 in de S ta tu ten van de Historische Kring Breukelen t reedt elk be
s tuurs l id uiterlijk d r i e j a a r na zijn of haar benoeming af en neemt iemand die in een tus
sentijdse vacature is benoemd op het rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voor
ganger in. In de praktijk houdt dat in dat op de voorjaarsledenvergadering van 21 april 1999 
aan de beur t van aftreden zijn de dames C. van Diggelen-Lindhoud en I. Gondrie en de 
he ren A.A. Manten en H. van Walderveen. Alle vier zijn herverk iesbaar en worden door 
het bes tuur opnieuw voorgedragen. Statutair dient de voorzitter in functie te worden geko
zen. Een groep van ten minste tien leden kan schriftelijk tegenkandidaten voor één of meer 
bes tuursp laa t sen stellen (p/a de secretaris mw. Van Diggelen), onder bijvoeging van een 
door de kand idaa t getekende verklaring dat hij of zij ins temt met de kandidaatstel l ing. 

Fietspuzzeltocht door het veenweidegebied van Breukelen en Kockengen 

Graag willen we onze leden en andere belangstellenden nader kennis la ten maken met 
de zeer in teressante cultuur- en landschapsgeschiedenis van he t plattelandsgebied ten wes
ten van he t Amsterdam-Ri jnkanaal . Omdat veel leuke plekjes met vierwielige voertuigen 
niet te bereiken zijn, is gekozen voor een fietstocht met een gedegen routebeschrijving en 
puzzelvragen. Houdt u daarvoor alvast zaterdag 24 april 1999 gereserveerd! 

Kort verslag van de HKB-avond in Kockengen op 22 september 1998 

In de HKB-bijeenkomst op 22 september 1998 in Kockengen sprak de heer A.A. Manten 
over de Stichtse burgeroorlog van 1481 - 1483. Zijn verhaal werd door de vele aanwezigen 
met grote belangstel l ing aangehoord. Verscheidene gebeurtenissen uit die woelige j a ren 
zijn met andere , nog niet vertelde, voorbeelden aan te vullen. Een opmerkelijk element in 
h e t ve rhaa l waren de pracht ige Middeleeuwse muurschi lder ingen in de dorpskerk van 
Westbroek. Daarom wordt op verzoek deze voordracht in september 1999 in Breukelen her
haald , gevolgd door een excursie naar de Westbroekse kerk op een zaterdag kort daarna . 

Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit (Kees de Tippelaar), 1998 

In de Dudok de Wit herdenking op 2 oktober 1998 presenteerde de heer M. Verkuil een 
door hem gemaak te dia-geluidserie, getiteld Een bezoek aan Slangevecht. T i jdens zijn 
ve rmaarde voettochten door delen van Nederlands Oost-Indië, Azië, Noord-Amerika en 
Europa verzamelde Kees een groot aantal reisherinneringen en curiosa. Slangevecht, zijn 
Breukelse Vechtbuiten, stond er vol mee. De armoede onder de plaatselijke bevolking in de 
laats te t ientallen ja ren van de 19de eeuw bracht Kees op het idee om zijn verzameling ten
toon te stellen op het hem medio 1888 gastvrij beschikbaar gestelde buiten Vecht en Hof en de 
opbrengst aan entreegelden voor de armen te bestemmen. Het succes was zo groot dat Kees 
besloot tot de bouw van een eigen Museum voor Land- en Volkenkunde ten zuiden van 
Slangevecht. Dat t rok geruime tijd duizenden bezoekers per jaar . 

Verkuil schetste wat bezoekers aan Slangevecht in 1902 konden ervaren. Kees wachtte 
de gasten, die tevoren hun komst hadden aangekondigd, met een vriendelijke glimlach op 
voor zijn hu i s . Via een marmeren gang, die vol hing met schilderijen en jachttrofeeën, 
nam hij hen eerst mee naa r zijn werkkamer, waar zijn huishoudster drankjes, hapjes en 
sigaren presenteerde , terwijl men kon rondkijken naar he t enorme aanta l voorwerpen dat 
er stond en hing. Kees gaf uitgebreide toelichtingen. Het bezoek mocht ook kijken naa r 
zijn ui tgebreide verzameling prentbriefkaarten, met vaak heel uitzonderlijke adresser in
gen. Trots toonde Kees vervolgens zijn tuin en plantenkassen, het ooievaarsnest en zijn 
dierenkerkhof . Bijzonder bezoek werd nogal eens ui tgenodigd op een royale maal t i jd . 
Daa rna begaf men zich naa r he t museum, waar honderden voorwerpen in glazen kas ten 
en vi t r ines te pronk lagen. Hoewel Kees reeds honderden malen bezoek had rondgeleid, 
vertelde hij over alles met overgave en enthousiasme als ware het de eerste keer. Op de bo
venverdieping bekeek men de landkaar ten, waarop hij de routes van zijn voettochten had 
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ingetekend, en versleten schoenen en pantoffels waarop hij had gelopen. Na he t tekenen 
van he t gastenboek werd iedereen hartelijk uitgezwaaid. 

Volgend op deze herdenkingsrede werden bloemen gelegd bij he t beeld van Dudok de 
Wit dat de HKB-Commissie Jaarl i jkse Herdenking L.C. Dudok de Wit in 1992 in he t pa rk 
van Boom en Bosch mocht plaatsen. 

Kort verslag van de najaarsbijeenkomst in Breukelen, 28 oktober 1998 

Tijdens de HKB-najaarsbijeenkomst in he t Parochiehuis te Breukelen , op woensdag
avond 28 oktober 1998, sprak de Utrechtse tuinhistoricus Wim Meulenkamp over theekoe
pels en aanverwante zaken, ru im toegelicht met dia's. 

Theekoepels zijn niet typisch voor de Vechtstreek, m a a r k a r a k t e r i s e r e n veel rivier-
gebieden. Rijke mensen zaten graag comfortabel aan de oever, om te zien en gezien te wor
den, om te la ten blijken dat men vrije tijd had. De verscheidenheid in vorm is groot: een 
koninkli jk uiterlijk in F r anse Marot-stijl (Valck en Heining te Loenersloot) , eenvoudige 
vierkant (bijv. Vecht en Dam) of zeshoek met puntdak (Vechtzigt) of p la t dak (Vroeglust), 
deze laa ts te ook in twee verdiepingen (tegenover Nijenrode), theekoepel boven een boten-
hu i s (Sterreschans), een modern woonhuis (De kik vorst bij Maarssen) of een hergebru ik t 
bovenstuk van een gesloopte woning (Huntum, enige ja ren geleden gekomen van een villa 
a a n de ' s -Gravelandseweg te Hilversum). Er zijn overgangsvormen n a a r v e r w a n t e ge
bouwtjes, zoals prielen (aan één k a n t open) of tbc-huisjes (konden vaak draaien) . Koepels 
werden door de eeuwen heen vaak verkocht en verplaatst. Ze werden voor zeer uiteenlopen
de doeleinden gebruikt , zoals on tvangs t ru imte , rooksalon, m u z i e k k a m e r , spee l ru imte 
(met speeltafel, biljart , o.i.d.), s tudieruimte, schrijfkluis, kantoor , lusthof, b e w a a r p l a a t s 
van jachtu i t rus t ingen, verbergruimte voor smokkelwaar, enz. E r werd vaker bier of ande
re alcoholica en koffie gedronken dan thee . 

In de pauze en na afloop konden de bezoekers kijken naar een voorontwerp voor een ge
denkteken voor de Breukelse gevallenen voor vrede en democratie seder t h e t begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Nadrukkel i jk werd gevraagd om commentaar , om te bewerkste l l i 
gen dat het kunstwerk s t raks door de hele plaatselijke gemeenschap verwelkomd wordt. 

Diverse activiteiten van de HKB-monumentenwerkgroep 

Op de inspraakavond over de Breukelse centrumplannen op 15 september 1997 werd door 
de HKB-monumentenwerkgroep geplei t voor een Cu l tuu rh i s to r i sche Ef fec t rappor tage 
(CHER) waarui t afgelezen kan worden hoe nieuwe gebouwen zo goed mogelijk k u n n e n 
passen bij de reeds bestaande beeldbepalende en historisch waardevolle bebouwing. Samen 
m e t mensen van he t Oudheidkundig Genootschap Niftarlake en de Commissie voor de 
Vecht en he t Oostelijk en Westelijk Plassengebied is veel werk verzet in h e t verzamelen 
van gegevens voor die CHER. Onze werkgroep schreef ook he t historische deel en vervaar
digde de bij te voegen kaar ten . Op 17 december bood HKB-vice-voorzitter Van Es he t werk
stuk Cultuurhistorische waarden in de dorpskern van Breukelen aan de burgemees te r aan . 

Nada t de gemeenteraad had besloten het Bureau BRO de randvoorwaarden en ui tgangs
punten voor de ontwikkeling van he t centrumgebied te laten opstellen, werd een begelei
dingscommissie ingesteld, waar in de heer W.H.D. Quarles van Ufford z i t t ing n a m na
mens de samenwerkende historische verenigingen. Eind december 1997 stelde de gemeen
t e r a a d een kredie t beschikbaar om een gespecialiseerd bu reau de finale versie van de 
CHER-Breukelen te la ten schrijven. De gemeente stelde ons in de gelegenheid commen
t aa r te leveren op het ontwerp. Op het eindresultaat, dat de HKB-monumentenwerkgroep in 
september 1998 onder ogen kreeg, had onze Kring slechts detailkrit iek (zoals he t niet ver
melden van een verstoring op Dannes t raa t 4, wat drukfouten in de monumentenl i j s t en en
kele aanvechtbare herschrijvingen in he t geschiedkundige gedeelte). He laas zijn de uit
komsten van deze CHER niet geheel verwerkt in het BRO-rapport van 27 augustus 1998. 
Daarom heeft de HKB-monumentenwerkgroep bezwaren ingediend tegen da t BRO-rapport 
en die herhaald op de inspraakavond van 11 november 1998. We hopen dat he t gemeente
bes tuur de CHER zeer ser ieus zal nemen, vooral wat betreft rooilijnen, dakhoogten en 
geve l inde l ingen . 

De HKB-monumentenwerkgroep maak t zich al lang en nog steeds onverminderd zor
gen over het monumentenbeleid in Breukelen. Op 21 oktober 1998 werd bij B&W bezwaar 
gemaakt tegen he t dempen van een grenssloot van het monumenta le landgoed Boom en 
Bosch (door wijlen wethouder W. Balk "de oudste sloot van Breukelen" genoemd) en h e t 
gebrekkige toezicht op de handhaving van de Monumentenwet (de tekst van die brief s t aa t 
afgedrukt in de VAR van 22 oktober 1998). Teleurgesteld zijn wij ook over de blijkbaar bij 
he t Breukelse gemeentebestuur aanwezige bereidheid om de Kortri jker molen (nabij h e t 
s ta t ion Breukelen) te verplaatsen naa r een park in he t nieuwe stedelijke gebied Leidse 
Rijn. Het is de laatste nog bestaande molen in het gebied van de oude Gemeente Breukelen! 
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Cadeau-lidmaatschap van de Historische Kring Breukelen 
prijs per jaar: ƒ 32,50 (inbegrepen Tijdschrift en Archeologische Kroniek) 
(wij doen er dan, voor deze speciale gelegenheid, gratis een exemplaar bij van 
het thema-nummer Breukelen en omgeving in foto's uit omstreeks 1900 ). 

Oudere jaargangen van het 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
prijs per jaargang: jaargang 1 ƒ 8,00 (zonder nummer 1) 

jaargang2-3 ƒ12,00 
jaargang 4 - 6 ƒ16,00 
jaargang 7 - 9 ƒ 20,00 
jaargang 10-13 ƒ32,50 

van de jaargangen 4, 8 en 10 is nog maar een heel klein aantal aanwezig. 

Losse nummers uit de oudere jaargangen van het 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen 
prijs per nummer: jaargang 1-3 ƒ 3,50 

jaargang 4 - 7 ƒ 5,00 
jaargang 8 - 9 ƒ 6,00 
jaargang 10-13 ƒ 10,00 (HKB-leden), ƒ 12,50 (niet-leden) 

niet meer los leverbaar: jrg. 1 nr. 1, jrg. 4 nr. 1, jrg. 8 nrs. 1 en 4, jrg. 10 nr. 2. 

Boeken uit de Historische Reeks Breukelen : 
Een ueelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de Wit/Kees de Tippelaar/1843 - 1913 
door Arie A. Manten en Ties Verkuil Sr 
Prijs voor HKB-leden ƒ 37,50, voor niet-leden ƒ 49,50. 

Geschiedenis uan de Gereformeerde Kerk uan Breukelen 
door H.J. van Es 
Prijs voor HKB-leden ƒ 37,50, voor niet-leden ƒ 49,50. 

" Historisch Breukelen ": mapje met zes prentbriefkaarten: 

(Vegtvliet - Vecht en Dam - Het enige nog bestaande duifhuis in de Vechtstreek -
De Rozenvilla - beeld van Leonard Corneille Dudok de Wit (1843 - 1913), bijgenaamd 
Kees de Tippelaar, in het park van Boom en Bosch - poffertjeskraam van Van der Steen). 
Prijs ƒ 6,- per mapje (losse kaarten ƒ 1,25 per stuk). 

te verkrijgen bij Hr. H. van Walderveen, Van Couwenhovenstraat 15, Breukelen 

of tijdens de wekelijkse werkavond van de HKB in het souterrain van Boom en 
Bosch (dinsdagavond tussen 19.30 en 22.00 uur). 
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